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RESUMO
Neste artigo, analisaremos como tutora e alunos usam e com que finalidade 
empregam as estratégias de polidez linguística propostas por Brown; Levinson 
(1978;1987) em chats educacionais virtuais e se essas estratégias são utilizadas com 
a mesma finalidade em chats de entretenimento. Optamos por realizar uma pesquisa 
etnográfica com o acompanhamento de três chats realizados pela mesma tutora em 
três turmas e em duas disciplinas ministradas entre os anos de 2008 e 2010, no regime 
semipresencial de ensino no Ambiente Virtual de Aprendizagem Solar, desenvolvido 
pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Os resultados mostraram que os usuários 
dos chats educacionais analisados buscaram incluir uns aos outros nas interações e 
minimizar a imposição de pedidos, especialmente, se estes fossem direcionados à 
tutora, que, por sua vez, conseguiu manter um distanciamento interacional com seus 
alunos, estabelecendo, assim uma posição hierárquica superior a estes em todos os 
chats educacionais analisados. 
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ABSTRACT
In this paper, we analyze the interaction between tutor and students. This research 
aims to qualify the politeness strategies used in educational and entertainment chats, 
in terms of  the categories proposed  by Brown and Levinson (1978; 1987). We decide to  
conduct an ethnographic research, taking as corpus three virtual chats proposed by a 
tutor in three different contexts. These chats were accomplished in two different courses, 
taught between 2008 and 2010. These virtual chats took place on the context of blended 
learning, an approach that combines face-to-face instruction with computer-mediated 
instruction. The virtual courses were proposed by the Federal University of Ceará, which 
developed a virtual learning environment, named SOLAR. Our results suggest that 
during the chat, students try to include their colleagues in their virtual interaction. On 
the contexts where there are a imposition of the threaten act, they tried to mitigate 
their clauses, particularly if these clauses were addressed to the tutor. We also observed 
that the tutor behavior is directed to maintain a formal interaction with the students, 
establishing a hierarchical position in all analyzed virtual chats.
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INtROdUçãO
A polidez linguística rege o comportamento verbal dos indivíduos para que estes 
possam incluir e manter a si mesmos nas conversas, de forma que possam ser 
apreciados pelos participantes da interação.

Apesar de não ser um campo de estudos recente, investigações sobre polidez linguística 
em corpora virtuais vêm trazendo grandes contribuições para a teoria de base, muito 
em parte pelo fato de que as interações virtuais vêm se multiplicando, como por 
exemplo, as interações em Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs), como é o caso 
do AVA Solar.

O Solar foi desenvolvido pela Universidade Federal do Ceará com o propósito de 
facilitar a interação entre docentes e discentes envolvidos no projeto de Interiorização 
do Ensino, promovido pela Universidade Aberta do Brasil (UAB). Dentre as ferramentas 
de interação do AVA, destaca-se o chat educacional que viabiliza a interação síncrona 
entre tutores e alunos, que, entre outros benefícios, possibilita que seus usuários 
possam utilizar uma linguagem mais aproximada da fala e, por conseguinte, mais 
espontânea. 

FACe E POlIdEz lINgUíStIcA
De acordo com Goffman (1967), a face seria uma espécie de ferramenta indispensável 
para a construção e manutenção de atos verbais e não-verbais, que são ativados 
conforme mantemos uma interação. Para o autor,  

O termo face pode ser definido como o valor social positivo que 

uma pessoa efetivamente reivindica para si mesma pela linha que 

os outros assumem que ela adotou durante um contato particular. 

Face é uma imagem de si delineada em termos de atributos 

sociais aprovados – ainda que uma imagem que os outros possam 

compartilhar, como quando uma pessoa faz uma boa exibição de sua 

profissão ou religião, fazendo uma boa demonstração de si mesmo”.3 

(GOFFMAN, 1967, p.5) termos de atributos sociais aprovados, ainda 

que uma imagem que os outros podem compartilhar, como quando 

uma pessoa faz uma boa exibição de sua profissão ou religião, 

fazendo uma boa exibição para si mesmo.

Sendo assim, Goffman observa que o self é uma construção social e pode ser percebida 
como face, que é a autoimagem pública que demanda aprovação social. Sendo assim, 
a face é um construto social que podemos criar, manter e perder, segundo os nossos 
investimentos com relação a ela. A capacidade do indivíduo em preservar e manter 
sua face depende da sua habilidade social com os membros dos grupos aos quais 
está afiliado. Essa habilidade, no entanto, depende de todo um repertório construído 
socialmente, o qual permitirá que o sujeito tenha o que chamamos de traquejo social. 
Para fazer uso deste repertório,

3 Esta e todas as traduções 

deste artigo são livres. 

Texto original: “The term 

face may be defined as 

the positive social value a 

person effectively claims for 

himself by the line others 

assume he has taken during 

a particular contact. Face is 

an image of self delineated 

in terms of approved social 

attributes- albeit an image 

that others may share, 

as when a person makes 

a good showing for his 

profession or religion by 

making a good showing for 

himself” (GOFFMAN, 1967, 

p. 5).
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A pessoa terá dois pontos de vista, uma orientação defensiva, em 

relação à sua própria face e uma orientação de proteção salvando a 

face dos outros. Algumas práticas serão primariamente defensivas, 

e outras primariamente de proteção, embora, em geral, pode-se 

esperar que essas duas perspectivas sejam tomadas ao mesmo 

tempo. Na tentativa de salvar a face dos outros, a pessoa deve 

escolher uma direção que não a deixará perder sua própria face; para 

tentar salvar sua própria face, ela deve considerar a perda de face 

que sua ação pode implicar para os outros”.4 (GOFFMAN, 1967, p. 14).

Baseando-se em Goffman (1967), Brown e Levinson (1978; 1987) constataram 
que alguns atos de fala podem colocar a face em risco, sendo, então, chamados 
atos ameaçadores de face, que, segundo os autores, podem ser conceituados como 
verbalizações de uma ação, ideia, juízo, sentimento sobre algo ou alguém que, de 
alguma forma, possa ameaçar, desconsertar, por o outro ou a si mesmo em uma 
situação desconfortável.

Observando desse modo, os autores propuseram que em vez de apenas uma face, que 
requer a aprovação social, o sujeito possui outra face, que exige a marcação de um 
espaço simbólico, o qual deve ser preservado na interação. A partir dessa perspectiva, 
surgem os conceitos de face positiva e negativa, que serviram de base para o modelo 
de polidez linguística de Brown e Levinson (1978; 1987).

Desse modo, podemos distinguir a face negativa como o conjunto dos territórios do 
“eu” (território corporal, espacial, temporal, bens materiais ou simbólicos); e a face 
positiva como o conjunto das imagens valorizadas de si mesmos que os interlocutores 
constroem e tentam compartilhar na interação. 

A partir da distinção entre face positiva e negativa, Brown e Levinson (1987) 
desmembraram o conceito de polidez em dois, cada qual direcionado para as faces 
positiva e negativa que estão em jogo na interação. 

Conceitua-se como polidez positiva o desejo de exposição e compartilhamento dos 
interesses dos participantes em uma interação particular, gerado através de um 
movimento de aproximação, baseado nas expectativas do falante no decorrer da 
interação, ou seja, cabe ao falante explicitar o que ele deseja que o outro perceba a seu 
respeito, ou sobre o que ele percebe sobre seu interlocutor. 

Já a polidez negativa é orientada principalmente em direção à satisfação parcial da 
face negativa do ouvinte, evitando que este se exponha mais do que ele deseja em 
uma interação. O objetivo básico é evitar uma aproximação desnecessária entre os 
interlocutores, levando-os a respeitar os limites pessoais de cada um e, por conseguinte, 
preservar a liberdade de ação.

Assim, em uma interação, falante e ouvinte tendem a negociar suas faces de modo 
que expõem o que julgam ser publicamente apreciado e resguardam o que seria uma 

4 Texto original: “The 

person will have two 

points of view- a defensive 

orientation toward saving 

his own face and protective 

orientation toward saving 

other’s face. Some practices 

will be primarily defensive 

and others primarily 

protective, although in 

general, one may expect 

these two perspectives to 

be taken at the same time. 

In trying to save the face 

of others, the person must 

choose a tack that will not 

lead to loss of his own; 

in trying to save his own 

face, he must consider the 

loss of face that his action 

may entail for others” 

(GOFFMAN, 1967, p. 14).
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exposição inadequada. Por se tratar de um jogo de faces complexo, Brown; Levinson 
(1978; 1987) acreditam que os interlocutores de uma interação dispõem de um 
repertório linguístico de estratégias que visam a estabelecer a polidez na interação.

Com base nesses conceitos, os autores elaboraram um modelo de polidez linguística 
que, segundo eles, poderia ser aplicado em análises de corpora de interações face a face 
em qualquer lugar do mundo, uma vez que os resultados encontrados demonstraram 
que seu modelo de polidez seria universal.

Nesse modelo, Brown e Levinson (1987) observaram que a polidez deve ser orientada 
para cada uma das faces do ouvinte na interação. Trata-se de uma ação racional 
baseada no conhecimento de mundo dos sujeitos, de que muitas vezes eles mesmos 
não têm consciência, mas fazem para atingir seus objetivos sociais. Assim sendo, para 
evitar ou mesmo corrigir possíveis atos ameaçadores de face positiva ou negativa, os 
sujeitos se amparam em diversas estratégias que podem ser realizadas através de 
diferentes modos de enunciação.

De acordo com os autores, as estratégias de polidez linguística podem ocorrer de 
três formas distintas: on-record; off-record e bald-on-record. Quando enunciam 
suas estratégias de modo on-record, os interlocutores demonstram a intenção de 
se comprometer, responsabilizando-se por um possível ato ameaçador de face. O 
mesmo não acontece quando os interlocutores preferem realizar suas estratégias de 
modo off-record, pois demonstram, nesse caso, que não pretendem ter afiliação com 
aquilo que é enunciado, cabendo ao ouvinte a responsabilidade da interpretação da 
mensagem. Com relação às realizações bald-on-record, podemos dizer que esse tipo 
de realização consiste na prioridade pela urgência da enunciação, demonstrando 
que os interlocutores não se preocupam em manter suas faces, mas em transmitir a 
mensagem. 

Depois de escolher o modo de realização das suas estratégias de polidez, os falantes 
devem escolher as próprias estratégias, que, segundo Brown; Levinson (1978; 1987), 
podem estar enquadradas em três categorias distintas: polidez positiva; polidez 
negativa e polidez off-record. A escolha da estratégia e do modo como é enunciada 
pode desencadear uma série de atos de fala, que podem estar de acordo com o 
posicionamento adotado pelo falante, ou não. Se feita de modo correto, certamente o 
falante melhorará ou manterá uma boa imagem para com seu interlocutor.

Os estudos desenvolvidos por Brown e Levinson (1987) demonstraram que os indivíduos 
podem usar diferentes estratégias de polidez linguística, variando conforme a face 
em questão. A partir da observação do comportamento verbal de sujeitos cuja língua 
materna eram o inglês, o tzeltal e o tâmil, os autores identificaram quinze estratégias 
direcionadas para a face positiva, dez para a face negativa e quinze que permitiam ao 
falante evitar comprometer-se com um possível ato ameaçador de face (off-record). 
As estratégias identificadas pelos autores são apresentadas na segunda coluna do 
Quadro 1.
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A perspectiva adotada por Brown e Levinson (1978; 1987), segundo Leech (2005), 
assume uma visão ocidental, na qual o individualismo configura-se como uma 
característica forte, mas pouco marcante na sociedade oriental, uma vez que, nesta, 
a afirmação dos papéis sociais adotados pelos indivíduos é determinante para o 
comportamento interacional, especialmente, no que se refere às relações de poder. 

Quadro 1: Funções e Estratégias de Polidez Linguística.

cAtEgORIAS dE POlIdEz lINgUíStIcA EStRAtÉgIAS dE POlIdEz lINgUíStIcA

1. INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DO OUVINTE NA 

INTERAÇÃO

Inclua ouvinte e falante na mesma atividade

Use marcadores de identidade e grupo no discurso

Aceite, aumente, delimite o terreno comum

2. SIMPATIA DO FALANTE EM RELAÇÃO AO 

OUVINTE

Focalize os interesses do ouvinte

Exagere (interesse, aprovação, simpatia com o 

ouvinte) 

Forneça presentes ao ouvinte (simpatia, 

entendimento, cooperação, aprovação)

Acerte ou pressuponha conhecimento sobre o ouvinte 

e seus interesses

Forneça ou peça razões

Brinque para deixar o ouvinte mais à vontade

3. GERAÇÃO DE EXPECTATIVAS DO OUVINTE EM 

RELAÇÃO ÀS AÇÕES DO FALANTE

Intensifique o interesse do ouvinte

Prometa, ofereça

4. GERAÇÃO DE EXPECTATIVAS DO FALANTE EM 

RELAÇÃO ÀS AÇÕES DO OUVINTE

Seja otimista sobre os interesses do ouvinte: ele quer 

o que o falante quer

Seja pessimista

5. BUSCA PELA HARMONIA INTERACIONAL

Procure concordar

Distancie-se da discordância

Acerte uma troca recíproca

6. MARCAÇÃO DAS POSIÇÕES DOS 

INTERLOCUTORES NA INTERAÇÃO (D E P)

Demonstre respeito

Marque a autoridade do ouvinte

Nominalize para distanciar o ator e adicione 

formalidade

Aja como se estivesse em débito com o interlocutor 

ou como se o interlocutor não lhe devesse nada

7. REDUÇÃO DO PESO E DA RESPONSABILIDADE 

COM O ATO AMEAÇADOR DE FACE (FTA)5

Desculpe-se

Minimize a imposição

Impessoalize o falante e o ouvinte. Distancie-se dos 

pronomes eu e você

Categorize um ato de ameaça à face como uma regra 

geral

Desloque o ouvinte

Ative mais de um sentido no enunciado*

Altere o estado de coisa do objeto da enunciação*

Não seja claro*

Não seja objetivo*

5 Como podemos observar, 

algumas estratégias 

encontram-se destacadas, 

pois têm como objetivo 

agrupar outras estratégias 

estipuladas por Brown 

e Levinson (1987). Esta 

sintetização se fez 

necessária para simplificar 

o modelo, a partir das 

semelhanças que existem 

entre cada uma delas.
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Observando que a polidez linguística é um construto social que regula o comportamento 
verbal dos indivíduos, independentemente de ser a interação realizada ou não face a 
face, optamos por trabalhar com uma nova categorização das estratégias de polidez 
linguística de Brown e Levinson, desta vez orientada para interações realizadas em 
ambientes virtuais, já que em nossa pesquisa consideraremos os papéis exercidos 
pelos participantes dos chats educacionais. A pesquisa desenvolvida por Paiva (2008) 
buscou analisar 32 chats virtuais de entretenimento, considerando aspectos inerentes 
a esse tipo de interação, tais como a organização da conversa virtual e o anonimato de 
seus participantes.

A autora observou que as estratégias de polidez linguística podem assumir diferentes 
funções no ambiente virtual, a saber: inclusão e manutenção do ouvinte na interação; 
simpatia do falante em relação ao ouvinte; geração de expectativas do ouvinte em 
relação às ações do falante; geração de expectativas do falante em relação às ações do 
ouvinte; busca pela harmonia interacional; marcação das posições dos interlocutores 
na interação (P e D); redução do peso e da responsabilidade com o ato ameaçador 
de face. Com base nesta investigação, verificaremos se alunos e tutora6 em chats 
educacionais virtuais utilizam tais estratégias e se essas assumem as mesmas funções 
citadas por Paiva (2008).

O ChAT EdUcAcIONAl vIRtUAl dO AMbIENtE vIRtUAl dE 
APRENdIzAgEM (AvA) SOlAR
Para Marcuschi (2005, p.28), a aula chat ou chat educacional consiste em interações de 
caráter síncrono, cujas finalidades abrangem o domínio educacional, como a revisão e 
o atendimento do grupo.  Assim como os fóruns, os chats educacionais são agendados, 
mas, ao contrário dos primeiros, possuem menor duração e exigem dos interlocutores 
habilidade e agilidade na digitação, fazendo com que estes tendam “a uma certa 
informalidade, menor monitoração e cobrança pela fluidez do meio e pela rapidez do 
tempo”.

Normalmente, os chats educacionais, assim como os chats convencionais, apresentam 
uma organização local marcada: a) pelo apelido de quem enuncia (emissor); b) pelo 
apelido de quem recebe a mensagem (receptor); e c) pelo momento da enunciação 
(horário em que a mensagem foi enviada pelo emissor). No entanto, para o e-chat 
do AVA Solar, apenas as marcas a e b conferem. Uma particularidade do Solar é a 
possibilidade de identificação dos participantes pela foto ou figura escolhida, que, 
além do recurso do apelido ou nome, auxiliam a memorização dos participantes e a 
agilidade no desenvolvimento da conversa.

Assim como em outros chats, o AVA Solar permite que os interlocutores escolham entre 
uma série de atos de fala predefinidos, entre eles perguntar e responder. Entretanto, se 
o participante preferir não utilizar essa ferramenta, o ambiente permitirá a postagem 
de sua mensagem sob a inserção automática do ato de fala “x fala para y”. Assim, cada 
mensagem postada por um participante consiste em um turno de fala, que, segundo 

6 Ao contrário da pesquisa 

de Paiva (2008), tutores 

e alunos envolvidos 

na interação em chat 

educacional virtual já se 

conhecem pessoalmente e 

compartilham informações 

em ambiente de 

aprendizagem formal.
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Crystal (2006), apresenta como propriedades a delimitação espacial, a editoração e a 
inserção de caracteres, as quais, por sua vez, pretendem facilitar a compreensão da 
mensagem.

Apesar de não haver assaltos a turnos ou sobreposições de falas em chats, os tópicos 
conversacionais são retomados a todo instante, dada a incapacidade do usuário e do 
sistema de atualizarem em sincronia com o que é dito, como acontece na fala. Desse 
modo, apesar de ser uma interação síncrona, há em um chat uma espécie de carência 
de feedback simultâneo na interação, pois, enquanto escrevemos uma mensagem, 
nosso interlocutor responde a outro turno, que nem sempre corresponde ao tópico que 
trabalhamos naquele exato momento. Essa característica pode, em muitos momentos, 
gerar mal-entendidos, inspirando interpretações diferentes daquelas intencionadas 
pelo emissor da mensagem e, consequentemente, prejudicando o desenvolvimento 
da conversa. 

Observando esses aspectos, podemos definir, com base em Crystal (2006), a 
organização conversacional da interação em chats entre dois interlocutores, conforme 
demonstrado na Figura 1.

Figura 1: A estrutura conversacional em chat

    A envia uma mensagem 1
    B inicia uma réplica à mensagem 1
    A envia uma mensagem complementar a 1, enquanto B ainda escreve a sua réplica
    A reage à réplica de B
    B reage ao complemento de A
    B faz outra observação (...)

Fonte: Crystal (2006, p. 158).

Dessa forma, A e B precisam retornar várias vezes às mensagens anteriores para 
compreender o enunciado da conversação. Embora haja essa circularidade temática, 
a conversação atravessa fases e se desenvolve tal como uma conversação face a face.

Um dos aspectos da interação via internet que geram esse tipo de problema é o que 
Crystal (2006) chama de lag, ou seja, o tempo de retardo que a mensagem leva para 
chegar ao seu destinatário, que varia conforme a velocidade de conexão à Internet e o 
manejo do participante com esse tipo de gênero.

Do pondo de vista da análise da conversação, muitos lags podem ser confundidos com 
o silêncio na conversação, que em muitos momentos pode assumir conotações pouco 
apreciadas pelos participantes da interação. Crystal (2006) comenta que o silêncio 
inesperado em uma conversação telefônica carrega uma ambiguidade similar, mas, 
ao menos neste modo de comunicação, podemos checar se o meio está funcionando a 
partir de novas inserções de turnos de fala. No entanto, as estratégias linguísticas que 
apoiam nossas trocas conversacionais são menos confiáveis em chats, uma vez que o 
silêncio pode ser gerado pelo sistema ou pelo próprio usuário.
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Outro aspecto que, muitas vezes, pode dificultar a interação em chats educacionais é 
a quantidade de usuários no ambiente. Para Crystal (2006) quanto maior o número 
de participantes envolvidos na interação, mais conturbada e cheia de retomadas se 
transforma a conversa, sendo este problema potencializado no caso da interação em 
bate-papos devido à grande heterogeneidade que pode se estabelecer na interação. 
Desse modo, é prática comum entre tutores de educação a distância dividirem suas 
turmas em pequenos grupos para que todos possam participar e para que ele possa 
dar atenção a todos.

MEtOdOlOgIA
Os dados foram coletados segundo os critérios metodológicos propostos pela etnografia 
virtual (HINE, 2005), pois para analisar como os membros de uma comunidade formal 
de aprendizagem utilizam a polidez linguística é necessário conhecer e até mesmo 
pertencer a essa comunidade, como é o caso das autoras deste artigo. 

A primeira etapa para a realização desta pesquisa foi a definição do gênero, o chat 
educacional, que, segundo Araújo (2006), caracteriza-se por contemplar alguns dos 
propósitos comunicativos da comunidade acadêmica, tais como promover o ensino, 
o aprendizado e discussões que possibilitem  a criticidade por parte dos discentes.
 
Optamos por analisar os chats realizados por apenas uma tutora, para verificar se a 
mesma, ao longo de sua experiência, modificou ou manteve o grupo de estratégias 
utilizadas no primeiro chat realizado por ela. Foram selecionados três (3) chats 
educacionais desenvolvidos durante as disciplinas Leitura e Produção de Textos 
Acadêmicos, coordenada pela professora Dra. Maria Elias Soares, e Teorias de Língua e 
Segunda Língua, coordenada pela professora Dra. Andreia Turolo. As disciplinas foram 
ministradas entre os anos de 2008 e 2010, no regime semipresencial, nos municípios 
São Gonçalo do Amarante e Quixadá (Ceará).
 
Cada chat foi agendado previamente pela tutora segundo sua disponibilidade e 
a de seus alunos, via mensagem enviada através do próprio ambiente virtual de 
aprendizagem. Os chats selecionados tiveram duração de uma hora, com uma média 
de cinco participantes ativos.

Não foram considerados para a análise os turnos referentes às entradas e saídas 
dos participantes, pois esses são prescritos pelo AVA e não constituem um turno 
conversacional. Cada chat foi codificado com iniciais referentes aos seguintes 
elementos: a) aula à qual o chat se refere; b) o ano de realização do chat; c) as iniciais 
LPTA para Leitura e Produção de Textos Acadêmicos e TLSL para Teorias de Língua e 
Segunda Língua. Além da codificação dos chats, os nomes dos alunos participantes 
também foram codificados com letras do alfabeto, segundo a ordem em que iniciaram 
a sua participação efetiva no chat. Desse modo, o primeiro aluno a ocupar um turno 
passa a se chamar A, o segundo, B, e assim por diante. Da mesma forma, o nome da 
tutora foi preservado, atendendo, em todos os exemplos, pela letra T. 
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RESUltAdOS
Das 35 estratégias de polidez linguística propostas por Brown e Levinson (1987), 
apenas 23 foram encontradas nos chats entre a tutora e seus alunos. Muitas delas 
apareceram combinadas com outras estratégias, servindo como base para a realização 
de atos de fala mais complexos. Partindo da categorização proposta por Paiva (2008), 
desenvolveremos nas próximas seções a análise de como tutora e alunos utilizaram 
tais estratégias e se a tutora manteve as estratégias utilizadas em todos os chats 
educacionais.

Inclusão e manutenção do ouvinte na interação
Conforme Paiva (2008), esta categoria condiciona estratégias que visam à inclusão 
e à manutenção do ouvinte na interação síncrona on-line, visando ao seu bem-
estar. Encontramos a mesma função nos chats educacionais virtuais analisados, no 
entanto, observamos que além das estratégias use marcadores de identidade e grupo 
no discurso; aceite, aumente, delimite o terreno comum; inclua ouvinte e falante na 
mesma atividade, outras que se encontravam na categoria Simpatia do Falante em 
relação ao ouvinte apareceram com a mesma função. Desse modo, optamos por 
manter a categoria e incluir as seguintes estratégias: Brinque para deixar o ouvinte 
mais à vontade; Focalize os interesses do ouvinte; Acerte ou pressuponha conhecimento 
sobre o ouvinte e seus interesses.

Alunos e tutora utilizaram todas as estratégias mencionadas, sendo que as estratégias: 
inclua ouvinte e falante na mesma atividade; Focalize os interesses do ouvinte; Acerte 
ou pressuponha conhecimento sobre o ouvinte e seus interesses apareceram mais nos 
enunciados da Tutora que nos dos alunos.

A utilização da estratégia Inclua ouvinte e falante na mesma atividade permite que o 
docente possa se aproximar do aluno com a finalidade de auxiliá-lo na compreensão 
do que está sendo discutido, tal como um parceiro ou alguém que compartilha do 
mesmo universo de ações que ele, como nos mostra o Exemplo 1.

(1) 
T fala para TODOS: Vamos voltar às citações das citações?  
B fala para TODOS: vamos.  
C fala para TODOS: professora Dê um exemplo  
D fala para TODOS: é melhor um exemplo  
T fala para TODOS: vamos dizer que eu li um texto muito   

    interessante num artigo da B, mas o texto não  
    era dela e eu não tinha como ter o original,  
	 	 	 	 então	o	que	eu	fiz?

  
(A42010 LPTA)

 
Nesse exemplo, a palavra vamos, inserida no primeiro turno da tutora, está flexionada 
na primeira pessoa do plural, indicando um convite em que ela própria se inclui. O 
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nome antecedido de artigo definido demonstra que a tutora pressupõe que ela e seus 
alunos conhecem o tópico a ser tratado. A parceria, neste caso, visa a mostrar para o 
aluno que a vontade de discutir o tema em questão deve partir de todos.

Assim como na pesquisa de Paiva (2008), a estratégia Use marcadores de identidade 
e grupo no discurso foi uma das mais utilizadas pelos participantes dos três chats 
educacionais, entretanto, o uso de apelidos pouco apareceu em nosso corpus, sendo 
os próprios nomes dos alunos, assim como a forma de tratamento Professora os 
marcadores de identidade mais encontrados, como nos mostra o Exemplo 1 nos turnos 
da tutora e da aluna C. 

Atribuímos este resultado à formalidade pertinente ao chat educacional, que, por 
mais que compartilhe semelhanças com o chat de entretenimento, está inserido em 
um ambiente formal de aprendizagem, cujas participações e frequência dos alunos 
podem ser avaliadas e moderadas pelo tutor da disciplina. 

Essa constatação também explica a proeminência da forma de tratamento Professora 
na fala dos alunos em vez do nome da tutora, pois cabe a esta monitorar as 
conversas de modo que estejam coerentes com o tópico de discussão da aula, ou seja, 
hierarquicamente ela tem mais poder que os alunos, mesmo que insista em diminuir 
sua distância para com estes ao usar outras estratégias.

Simpatia do falante em relação ao ouvinte ou Feedback?
No estudo desenvolvido por Paiva (2008), a pesquisadora observou que os participantes 
de chat de entretenimento eram extremamente simpáticos uns com os outros, sendo 
essa simpatia marcada pela realização de seis estratégias, a saber: focalize os interesses 
do ouvinte (interesses, metas, necessidades, qualidades); exagere (interesse, aprovação, 
simpatia com o ouvinte); brinque para deixar o ouvinte mais à vontade; acerte ou 
pressuponha conhecimento sobre os interesses do ouvinte; forneça ou peça razões; 
forneça presentes ao ouvinte (qualidades, simpatia, entendimento, cooperação).

No entanto, em nossa pesquisa, verificamos que “a simpatia” apresentada nos 
chats educacionais virtuais se manifestou como realizações ou pedidos de feedback 
avaliativo e incentivador. Desse modo, optamos por não manter as categorias Simpatia 
do falante em relação ao ouvinte e Busca da Harmonia Interacional e alocar três de suas 
estratégias (forneça presentes ao ouvinte; exagere; forneça ou peça razões), juntando 
a essas as estratégias procure concordar; distancie-se da discordância e seja otimista 
sobre os interesses do ouvinte na categoria Feedback.

Para esta categoria, houve mudança no comportamento polido da tutora no decorrer 
dos anos. No ano de 2008, a tutora utilizou muitas estratégias que visavam ao auxílio 
aos discentes, como podemos ver nos três primeiros turnos da tutora, no Exemplo 2. 
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(2)
T  fala para TODOS: se tiver alguma coisa que eu possa ajudar, me  

    diga, faço questão. 
A fala para T:  o segundo forum estava encerrando...
T fala para TODOS: poxa! Falou com o JP? 
T fala para TODOS: se tiver esses problemas de novo, me avise que  

    posso ajudá-la
 
(...)

T fala para TODOS: Alguém tem sabe outra função do referencial  
    teórico no texto acadêmico? 

T fala para TODOS: Alguém sabe outra função do referencial no  
    texto acadêmico? 

A fala para T:  PROFESSORA, DÁ PRA REFAZER A PERGUNTA?
B fala para T:   professora, pode explicar o que são esses   

    referencias?

(A42008 LPTA)

Neste exemplo, a tutora utilizou a estratégia exagere (interesse, aprovação, simpatia 
com o ouvinte) em vários turnos, além da estratégia foque nos interesses do ouvinte. O 
comportamento insistentemente solícito e compreensivo da tutora acabou por levar a 
aluna A a não se preocupar com sua face positiva, e em seu último turno, ao fazer um 
pedido a tutora, A se dirigiu a esta com letras maiúsculas e sem nenhum elemento que 
visasse à redução do peso do ato de ameaça à face. 
 
Além deste episódio, os demais chats foram marcados por uma similaridade no 
comportamento polido da tutora. As estratégias forneça presentes ao ouvinte, procure 
concordar e distancie-se da discordância ocorreram com grande frequência tanto no 
discurso da tutora como no discurso dos discentes, como nos mostra o Exemplo 3.

(3)
(...)

A fala para TODOS: não importa o externo, e sim as regras   
    impostas no jogo.

B fala para C:  Sabe, C, é como se vc judasse a forma, mas  
    não mudasse a essência, né?

(...)

T	fala	para	TODOS:	 Isso	B,	vc	pegou	o	fio	da	meada!!!!	(...)
B fala para A:  verdade.

(A22009 TLSL)
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No exemplo 3, a aluna A faz um comentário acerca da dicotomia Forma x Substância 
proposta por Saussure, em seguida, a aluna B procura concordar com ela, utilizando 
a palavra verdade. A mesma aluna B tenta re-textualizar o que disse A para o aluno 
C, mas em seguida faz um pedido de feedback avaliativo de seu enunciado através da 
expressão né, que foi considerada como uma manifestação da estratégia distancie-se 
da discordância, pois pede ao seu interlocutor que este concorde com o que ela acabara 
de mencionar. 

Em seguida, a tutora fornece o feedback avaliativo através da expressão Isso B e o 
complementa com uma expressão idiomática. Consideramos que o feedback fornecido 
pela tutora é a realização da estratégia forneça presentes ao ouvinte que pode se 
manifestar em termos de qualidades do ouvinte, de sua aprovação ou cooperação. No 
caso desta conversa, o feedback avaliativo foi destinado à aprovação do enunciado da 
aluna B.

geração de expectativas ou auxílio pedagógico?
Assim como na categoria anterior, verificamos que as estratégias pertencentes à 
categoria geração de expectativas do ouvinte em relação às ações do falante observadas 
nos chats educacionais analisados são utilizadas, em sua maior parte, pela tutora com 
a finalidade ajudar os alunos a resolverem seus problemas com as atividades e com o 
curso em si, e, portanto, atendem a objetivos pedagógicos. 

No exemplo 2, já comentado anteriormente, o enunciado de T para a aluna A: se tiver 
esses problemas de novo, me avise que posso ajudá-la demonstra que a tutora fez uma 
oferta de ajuda à aluna com relação ao Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 
Outras manifestações semelhantes ocorreram quando os alunos tiveram dificuldades 
com atividades e a tutora prometeu ajudá-los estendendo o prazo para o recebimento 
das atividades.

Marcação das posições dos interlocutores na interação (d e P)
A distância interacional e o poder da tutora em relação aos alunos se manteve em todos 
os chats educacionais analisados. Observamos que a maioria dos pedidos direcionados 
à tutora foi realizada com o auxílio de uma ou todas as estratégias que pertencem a 
essa categoria.

Em todos os casos, os alunos demonstraram respeito uns com os outros e, quando se 
dirigiram à tutora, buscaram marcar a autoridade dela, chamando-a por Professora ou 
adicionando formalidade ao enunciado, como podemos observar nos exemplos 1 e 2.
A única exceção para a manifestação da formalidade ocorreu no chat de 2009, no 
qual os alunos iniciaram uma conversa paralela à explicação dos tópicos da aula. 
Observamos que quando a conversa era mantida apenas pelos alunos, o distanciamento 
e a formalidade sofreram uma redução significativa, pois como todos tinham certa 
intimidade, marcadores de identidade e grupo como apelidos demonstraram que 
entre eles não havia uma disparidade de poder na interação, mas no momento em que 
a tutora tentou se introduzir na conversa, eles pararam de conversar.
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A partir dessa observação, podemos deduzir que: a) a interação entre tutora e 
alunos obedece a regras mais rígidas e que a sua presença interfere ou influencia o 
desenvolvimento da interação; e b) caso os alunos tivessem aceitado a inclusão da 
tutora na conversa, ela poderia passar de um tom mais camarada para um estado mais 
formal, devido ao papel social que ocupa.

Redução do peso e da responsabilidade com o ato ameaçador de face
A última categoria de estratégias a ser discutida foi mantida, pois observamos que 
tanto alunos quanto tutora procuram reduzir, em alguma medida, o peso de um ato 
de ameaça à face, como, por exemplo, uma ordem, um pedido ou mesmo um elogio. 
No entanto, apenas três das nove estratégias apontadas por Paiva (2008) apareceram 
nos chats educacionais analisados.

Podemos observar, no Exemplo 2, que a professora fez uso do pronome indefinido 
alguém para solicitar que os alunos começassem a responder à sua questão. Trata-se 
do emprego da estratégia impessoalize o falante e o ouvinte. Distancie-se dos pronomes 
Eu e Você. Caso optasse por se dirigir a algum aluno específico, a tutora poderia colocá-
lo em uma situação desconfortável ou até mesmo constrangedora, impelindo-o a 
responder à questão sem que se sentisse à vontade para isso.

Com relação à estratégia minimize a imposição, podemos observar a sua ocorrência 
também no Exemplo 2. Ao pedir que a professora tirasse uma dúvida sobre o tema 
“referências”, a aluna B utilizou o verbo pode para fazer o pedido. No que diz respeito 
ao ato de pedir, a forma mais polida de sua manifestação ocorre, geralmente, com a 
utilização de verbos no futuro do pretérito e expressões amenizadoras como por favor, 
por gentileza, com licença. Essas expressões são utilizadas quando o foco do falante é 
manter a sua face e a face de seu interlocutor, ou seja, ser polido na interação, o que 
não foi o caso da aluna A, no Exemplo 2, mas da aluna B.

Vale ressaltar que a escolha do verbo poder, além de ser mais formal que dar, verbo 
usado pela aluna A, permite à Tutora escolher entre realizar ou não tal ação. Apesar de 
A ter sido impolida com a tutora, ela e B manifestaram que a Tutora ainda mantinha 
mais poder dentro da interação, pois ambas realizaram o ato de fala pedir em vez de 
ordenar e chamaram a tutora por Professora, em vez de seu nome, o que indicaria um 
nivelamento de papéis.

O ato de desculpar-se apareceu diversas vezes nos chats educacionais analisados. 
Grande parte das ocorrências centrou-se nas falas dos alunos dirigidas à tutora, 
geralmente resultantes dos atrasos dos alunos no ambiente. Em muitos casos, o 
pedido de desculpas foi acompanhado de outra estratégia: forneça ou peça razões, 
como nos mostra o Exemplo 4.
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(4)
T fala para A: A, o que está achando das aulas? 
A fala para T: Estou tendo problemas em realizar as atividades por  

   isso desculpas mas não estou bem
T fala para A: Problemas pessoais ou com relação ao conteúdo,   

   desculpa a intrusão
 
(A42008 LPTA)

(5)
(...)
D fala para TODOS: boa tarde pessoal, tive aqui um probleminha  

    tecnico, mas agora tudo bem.  
(...)
 T fala para D:  boa tarde D

(A42010LPTA)

Ao perguntar à aluna A o que estava achando das aulas, a tutora obteve como resposta 
um pedido clássico de desculpas, juntamente com uma explicação, para a primeira parte 
do enunciado da aluna. Assim como os participantes dos chats de entretenimento da 
pesquisa de Paiva (2008), os alunos costumam evitar pedir desculpas explicitamente 
como fez A, neste exemplo; eles preferem dar razões e fazer delas seus pedidos 
indiretos de desculpas, como é o caso do Exemplo 5. Esse comportamento polido sugere 
que os alunos estão tão preocupados em manter a face positiva quanto a negativa, 
pois, na medida em que explicitam suas desculpas, mostram algo inadequado ou 
inconveniente para a situação, o que pode ser mal-compreendido.

Se optarem por fornecer somente razões em vez de pedir desculpas, como no Exemplo 
5, eles protegem sua face e, por conseguinte, evitam que seu interlocutor possa se 
intrometer ou se estender sobre a ação inadequada, como foi o caso do Exemplo 4. 
Nesse exemplo, a tutora tentou averiguar a razão pela qual a aluna A não estaria bem 
e para isso utilizou o pedido de desculpas explícito para evitar que a aluna fizesse 
algum julgamento equivocado a seu respeito.

cONSIdERAçõES fINAIS
As interações realizadas em chats educacionais virtuais são marcadas por uma 
formalidade e uma hierarquia do tutor que é anterior ao próprio encontro, ou seja, 
é peculiar ao papel que este exerce nesse tipo de interação. Por isso, verificamos que, 
na maior parte dos casos, os alunos procuraram manter uma distância interacional 
da tutora marcada pela formalidade e pela forma de tratamento escolhida, que 
foi mantida nos três chats analisados, e, desse modo, não houve grande mudança 
no comportamento polido da tutora, que manteve seu status durante os três chats 
analisados.
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Com base nos dados encontrados, verificamos que as finalidades das estratégias em 
chats educacionais virtuais diferem bastante daquelas encontradas por Paiva (2008), 
em chats de entretenimento. Desse modo, propomos, conforme mostramos no Quadro 
2, uma nova classificação que resume o uso das estratégias de polidez linguística em 
interações realizadas nos chats educacionais virtuais analisados.

Quadro 2: Estratégias de polidez em chats educacionais virtuais.

CATEGORIAS DE POLIDEZ LINGUÍSTICA ESTRATÉGIAS DE POLIDEZ LINGUÍSTICA

1. INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DO OUVINTE NA 

CONVERSA

Inclua ouvinte e falante na mesma atividade

Use marcadores de identidade e grupo no discurso

Aceite, aumente, delimite o terreno comum

Brinque para deixar o ouvinte mais à vontade

Focalize os interesses do ouvinte

Acerte ou pressuponha conhecimento sobre o 

ouvinte e seus interesses

2. FEEDBACK

Forneça presentes ao ouvinte (simpatia, 

entendimento, cooperação, aprovação)

Forneça ou peça razões

Exagere (interesse, aprovação, simpatia com o 

ouvinte)

Procure concordar

Distancie-se da discordância

Seja otimista sobre os interesses do ouvinte: ele 

quer o que o falante quer

3. AUXÍLIO PEDAGÓGICO
Intensifique o interesse do ouvinte

Prometa, ofereça

4. MARCAÇÃO DAS POSIÇÕES DOS 

INTERLOCUTORES NA INTERAÇÃO (D E P)

Demonstre respeito

Marque a autoridade do ouvinte

Nominalize para distanciar o ator e adicione 

formalidade

5. REDUÇÃO DO PESO E DA RESPONSABILIDADE 

COM O ATO AMEAÇADOR DE FACE (FTA)

Desculpe-se

Minimize a imposição

Impessoalize o falante e o ouvinte. Distancie-se 

dos pronomes eu e você
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