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“A polidez faz o homem ser por fora o que ele 

deveria ser por dentro. ” (Jean de La 

Bruyère). 



RESUMO 

A presente tem como objetivo analisar os modos de organização de interações verbais 

realizadas entre pesquisadores e estudantes universitários, destacando-se as estratégias de 

polidez utilizadas pelos falantes cabo-verdianos e timorenses em entrevistas do PROFALA 

(entrevistas que seguem o modelo ALiB – Atlas Linguístico do Brasil). A análise incidirá 

sobre 40 entrevistas do Questionário Fonético-Fonológico (QFF), estratificadas em 

procedência (Cabo Verde/ Timor Leste), sexo (masculino e feminino) e tempo de 

permanência no Brasil (mais de seis meses e menos de seis meses), aplicadas a estudantes de 

Cabo-Verde e Timor Leste dos cursos de graduação da UFC e da UNILAB. Partimos do 

pressuposto de que a polidez possui caráter multidisciplinar, pretendemos desenvolver a 

pesquisa com apoio de três diferentes  áreas do conhecimento: a Pragmática, a Análise da 

Conversação e a Sociolinguística interacional. Para isso, buscamos apoio na teoria de polidez 

defendida por Brown e Levinson (1987); Watts (2003); Leech (1983, 2005); nas produções de 

Goffman ([1967] 2011), numa visão das interações, dos encontros, de Gumperz (1982), 

Phillips (1976), Marcuschi (2002), Castilho (2003) no que diz respeito à dinâmica interacional 

das entrevistas-questionários e à utilização de marcadores conversacionais linguísticos e não 

linguísticos. A verificação da funcionalidade dos marcadores é importante porque  determina 

sua relação com as estratégias de polidez selecionadas pelos falantes. A metodologia 

desenvolvida é de base qualiquantitativa, a quantificação é apenas um parâmetro usado para 

verificar as tendências. O formato das entrevistas segue um padrão pré-estabelecido (QFF), no 

entanto, no seu desenvolvimento os entrevistadores deixam o papel de animadores e se 

tornam autores, criando uma nova dinâmica de participação que torna necessária a mudança 

de alinhamento do entrevistado, sem perder de vista as estratégias de preservação da imagem, 

assim como da polidez linguística. A polidez foi usada como uma estratégia predominante nas 

interações, percebemos que as mulheres mostraram uma preocupação maior do que a dos 

homens com a preservação de suas faces; enquanto que em relação à procedência, os cabo-

verdianos parecem estar mais engajados e cooperativos do que os timorenses, o que pode 

sugerir maior polidez. Os estudantes de maior tempo de permanência no Brasil mostraram-se 

mais engajados com a equipe de documentadores, parecendo existir maior polidez, abstraída 

da utilização dos marcadores conversacionais de atenuação, de concordância, do marcador 

„riso‟ e da busca de aprovação. 

PALAVRAS-CHAVE: Polidez linguística. Estrutura de participação. Marcadores 

conversacionais. Entrevistas. 



ABSTRACT 

This paper aims to analyze the organization of verbal interactions between researchers and 

university students, we focused in politeness strategies used by Cape Verdean and Timorese 

speakers interviews for PROFALA (the questionnaire-interviews follow the ALiB model – 

Linguistic Atlas from Brazil). The analysis concerns 40 interviews based on the phonetic-

phonological questionnaire (PPQ), we divided in origin (Cape Verde/East Timor), gender 

(male/female), and residence time in Brazil (more than six months and less than six months). 

We assumed that politeness is multidisciplinary, consequently, we developed this research 

through the support of three different areas of knowledge: Pragmatics, Conversation Analysis, 

and Interactional Sociolinguistics. In addition, we used the politeness concept proposed by 

Brown and Levinson (1987); Watts (2003); Leech (1983, 2005); and Goffman ([1967] 2011); 

we based the interaction in meeting concept, concerning the interactional dynamics of 

questionnaire-interviews and the use of linguistic and non-linguistic conversational markers, 

in Gumperz (1982), Phillips (1976), Marcuschi (2002) and Castilho (2003). It is important to 

check the functionality of the conversational markers to determine its relation with the 

politeness strategies used by the speakers. The methodology adopted is quali-quantitative; 

quantification was used as a parameter to verify trends, without the pretension of being 

undeniable. The questionnaires and interviews layout follow a pattern (QFF); however, during 

its development the interviewers assume the role of authors instead of entertainers, creating a 

new dynamic of participation for the interviewee without losing image preservation strategies 

and linguistic politeness. Politeness was used as the main strategy during the interaction; we 

noticed that women were more concerned about face work than men were; concerning the 

origin, Cape Verdeans were more engaged and collaborative than Timorese people, which 

suggests more politeness. The students with more residence time in Brazil were more engaged 

with the documentation team, their relationship seems to be more polite, but with lower use of 

attenuation marker, agreement marker, “laugh” marker and the pursuit of approval. 

 

Keywords: Linguistic politeness. Ownership structure. Conversational markers. Interview 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa trata da polidez como o valor social capaz de produzir o 

equilíbrio e a cooperação nas interações verbais e sociais. O estudo das estratégias de polidez 

traz à tona não só a competência linguística do falante, mas também a sua capacidade de, nos 

encontros diários ou em situações criadas (como no caso das entrevistas), estabelecer os seus 

próprios limites ao adentrar o território do outro, como também compreender a necessidade de 

manutenção de um equilíbrio e, por conseguinte, possibilitar uma cooperação mútua tão 

necessária à convivência social. 

O interesse em pesquisar as diferentes estratégias que os falantes de língua 

portuguesa de Cabo-Verde e de Timor Leste podem usar para manter uma interação 

harmoniosa a partir dos estudos pragmáticos e, mais especificamente, de polidez linguística, 

advém do contato com o Projeto PROFALA1, desenvolvido pela equipe da professora Maria 

Elias Soares, na Universidade Federal do Ceará, cuja proposta é a implementação de 

pesquisas descritivas em diferentes pontos de vista, sobre a língua portuguesa falada no 

Brasil, em Portugal, nos países africanos de língua oficial portuguesa (os PALOPs) e no 

Timor Leste. Objetiva realizar um levantamento que possibilite o planejamento de uma 

pesquisa mais aprofundada do português africano e do Timor Leste, observar as diferenças em 

relação à língua falada no Brasil, discutir a sua unidade e criar hipóteses sobre a atitude de 

seus falantes. 

Esta pesquisa em particular visa contribuir com as demais investigações realizadas 

dentro do Grupo de Pesquisa PROFALA, no sentido de subsidiar a compreensão da realidade 

linguística de Cabo-Verde e de Timor-Leste, visando analisar os modos de organização de 

interações verbais realizadas entre pesquisadores e estudantes universitários, destacando-se as 

estratégias de polidez utilizadas pelos falantes cabo-verdianos e timorenses. Na análise dos 

modos de interação, consideramos, também, os papéis assumidos pelos sujeitos da pesquisa, 

assim como a correlação entre os marcadores conversacionais e as estratégias utilizadas nas 

entrevistas em estudo. 

O estudo da polidez surgiu na pesquisa antropológica e sociológica com Goffman 

([1967] 2011) sobre os encontros e a interação face a face nas conversações. Na área dos 

estudos linguísticos, o interesse surge a partir do momento em que se reconhecem os aspectos 

                                                             
1 Grupo de pesquisa destinado ao estudo da Variação e Processamento da Fala e do Discurso Análises e 

Aplicações. Coordenado pelas professoras Maria Elias Soares e Socorro Aragão, seus dados estão 

disponibilizados no site: http://www.profala.ufc.br/index.html. 
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extralinguísticos como importantes para a compreensão da comunicação humana, o que 

ocorre por volta dos anos 1970. Esse novo domínio de investigação, a “polidez linguística”, 

desenvolve-se, inicialmente, a partir das pesquisas de Lakoff (1973), Leech (1983), sobretudo 

a de Brown e Levinson (1987) e, mais recentemente, as novas teorias que vêm surgindo com 

os trabalhos de Mills (2003), Watts (2003), Wierzbicka (2003), Leech (2005), entre outros.  

Em 1973, a polidez é apontada por Lakoff como um fenômeno que vai além do 

signo linguístico, que faz parte das regras de autocontrole, do funcionamento do discurso e 

entre outras ações, agrupando no mesmo sistema as regras de linguagem e outras negociações 

humanas. Assim, constituiria pouco ou nenhum resultado separar o comportamento 

linguístico de outros comportamentos humanos. Uma contribuição interessante advinda das 

ideias defendidas por Lakoff (1973b) é o fato de homens e mulheres se utilizarem de 

estratégias de polidez diferentes. Essa autora defende a ideia de que as mulheres são mais 

polidas que os homens e que há regras que são preferidas pelos homens como, por exemplo, 

contar piadas, usar apelidos, usar palavras ou expressões de uso grupal como as gírias, 

cultivando o que se conhece como camaradagem, já as mulheres usam o eufemismo, formas 

consideradas mais atenuantes e mais polidas. Embora apresente as diferenciações entre o uso 

de polidez pelos dois gêneros e sugira que mulheres são mais polidas que os homens, Lakoff 

(1973b) associa tais diferenças à posição social ocupada pelos homens, assim as 

desigualdades linguísticas seriam resultantes das diferenças de poder atribuído aos homens e 

às mulheres.   

Algum tempo depois, Brown e Levinson (1987) ampliaram o conceito de face, 

proposto por Goffman ([1967] 2011), ao incorporarem a noção de “território” à visão de face. 

Atentos à qualidade das interações sociais, elaboraram a teoria da polidez, subdividindo o 

conceito de face em dois aspectos: a face negativa e a face positiva. O primeiro corresponde 

de forma bem ampla ao que Goffman ([1967], 2011) descreve como “territórios do eu” 

(relacionado ao domínio corporal (físico), ao espacial ou temporal, bens ou saberes). O 

segundo aspecto, a face positiva, corresponde às imagens que os interlocutores constroem de 

si na interação, a autocontemplação. Para essa categorização das faces, Brown e Levinson 

(1987) criaram as categorias de necessidades de face: polidez positiva, que corresponde ao 

desejo que todo interlocutor tem de ser apreciado e admirado; e polidez negativa, que 

corresponde ao desejo de todo indivíduo em não ter suas ações reprovadas pelo outro. A 

polidez positiva permite proximidade e solidariedade, e a negativa ressalta a distância e 

diminui o peso da solidariedade. Para os autores, quase todas as ações, incluindo as elocuções, 

são potencialmente uma ameaça à face do outro. 
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A ampliação da teoria da polidez representa um grande avanço nas relações 

sociais, pois há necessidade de estabelecimento de limites entre os interagentes, o 

reconhecimento dos princípios de cooperação defendidos por Grice ([1975] 1982), o respeito, 

o reconhecimento de que os interlocutores exercem papeis na interação que precisam ser 

convencionados, respeitados, ou creditados como “verdades” para que a comunicação se 

realize. Kerbrat-Orecchioni (2006) considera a visão de Brown e Levinson (1987) a respeito 

da face muito radical, uma vez que, para estes todos os encontros, no dizer de Goffman 

([1967] 2011), seriam uma arena em que as faces estão em constantes disputas, suscetíveis de 

ameaçar e serem ameaçadas, como se estivessem permanentemente em um campo minado.   

Brown e Levinson (1987) ao desenvolverem a teoria da polidez objetivavam, 

inicialmente, encontrar elementos que fossem considerados universais da linguagem na 

utilização desse fenômeno. Acreditavam na necessidade de manutenção do controle interno e 

externo dos grupos sociais por meio de estabelecimentos de normas, regras mediadoras da boa 

relação entre as pessoas para mitigar as possíveis ameaças mesmo em situações de maior 

tensão, como nas competições. Nesse sentido, a importância social da polidez, deferência e 

tato supera o nível dos manuais de etiqueta e de boas maneiras, tendo importância para a 

própria condição social humana, como já sugerira Goffman ([1967] 2011) 

Brown e Levinson (1987), ao ampliarem o conceito de face e ressaltarem a 

constante ameaça pelas quais passam os participantes de uma interação, enumeraram pelo 

menos quatro atos ameaçadores: os da face negativa do emissor: promessas; da face positiva 

do emissor: confissões, desculpas, autocríticas; da face negativa do destinatário: ofensas, 

agressões, perguntas; da face positiva do destinatário: críticas, refutações, censuras. Observa-

se, então, uma multiplicação das faces que interagem numa situação social de comunicação. 

 Dentre as noções de face propostas por Brown e Levinson (1987) estão também a 

“noção de face want e face work”. Esta diz respeito a tudo aquilo que uma pessoa faz para 

que suas ações não se percam diante de alguém, ou de si mesma. Aquela constitui mecanismo 

de defesa das faces motivadas pelo desejo de preservação. A partir dessas noções, Brown e 

Levinson (1987) fazem um inventário das estratégias que podem ser utilizadas para configurar 

um comportamento polido. Segundo eles, a escolha das estratégias depende de três fatores: o 

grau de gravidade do FTA (atos ameaçadores de face); a “distância social” entre os 

interlocutores e a relação de “poder”.   

O que aparece como elemento inovador, a partir das discussões das ideias de 

France (1992), é o fato defendido posteriormente por Watts (2003) de que a polidez também 

pode ser vista como um comportamento político, um comportamento que pode ser 
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equilibrado, mantenedor das faces, mas que possui um cunho político, dependendo das 

relações entre os interagentes. Assim não se configura apenas um refinamento e uma 

educação esmerada, mas subjazem outros interesses no processo de interação. 

Devido à sua conexão com tópicos ligados aos atos de fala, a polidez tem sido 

vista com interesse, produzindo um movimento em direção aos estudos pragmáticos como 

uma seleção de estratégias linguísticas intencionais, orientadas para situações específicas, em 

que há mediação entre o eu e o outro. 

Watts (2003) demonstra o conflito como parte das interações, talvez nessas 

circunstâncias fosse mais adequada a denominação (Im)Polidez. Enquanto as teorias sobre 

polidez focalizam os elementos linguísticos, a teoria do comportamento político de Watts 

(2003) concentra-se no âmbito da Prática Social. O autor compreende que esta deve estar 

diretamente relacionada à estrutura linguística, já que, para ele, o comportamento linguístico é 

determinado pelas exigências de uma prática social. Estudos considerados tradicionais de 

polidez, como o desenvolvido por Brown e Levinson (1987), diferenciam um comportamento 

educado, polido do que é grosseiro, rude, impolido, nesse sentido, o comportamento polido é 

considerado „certo‟, e o „não-polido‟, como „errado‟. Locher (2004), entretanto, defende, 

assim como Watts (2003), que não existe comportamento certo ou errado, mas a adequação 

ou inadequação será determinada pela situação interacional, ou seja, o tipo de atividade 

determina o comportamento. Observa, ainda, que a noção de polidez sofrerá influências 

culturais, pois o que é considerado impolido para um determinado grupo é o comportamento 

esperado por outros, ou seja, em outros grupos pode ser perfeitamente aceito. Watts (2003) 

embora reconheça que a cultura influencia a escolha e o desenvolvimento das estratégias de 

polidez, não se deteve nesse aspecto.  

 Macek (2007) pesquisou sobre polidez na África, restringindo-se a situações já 

bastante convencionalizadas (fórmulas linguísticas de cumprimento, agradecimento, 

felicitações, entre outras) de polidez, sua pesquisa incidiu sobre o sheng por considerar o mais 

representativo da região, por se retratar também situações de alta tensão. Nesta pesquisa, 

diferentemente de Macek (2007), objetivamos estudar as estratégias de polidez em interações 

aparentemente de pouca tensão, haja vista que a participação de estrangeiros (cabo-verdianos 

e timorenses) residentes no Brasil (com o apoio do governo brasileiro), em entrevistas-

questionário orais a princípio não causa alta tensão, mas quando esses estrangeiros se sentem 

ameaçados por estarem sendo inqueridos, por considerarem-se avaliados pelos professores da 

universidade que realizam a pesquisa, a tensão pode aparecer. Optamos por Cabo Verde por 

representar o maior grupo de estudantes vindo da África e por aparentarem maior 
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conhecimento da língua portuguesa e, por Timor Leste, por razões opostas: constituírem um 

pequeno grupo, terem pouca experiência de uso da língua portuguesa. Por terem, portanto, 

uma relação diferenciada com a língua portuguesa, uma vez que essa língua é pouco falada no 

Timor. 

A variação do contexto sociocultural em que ocorre o fenômeno da polidez 

linguística entre falantes africanos e asiáticos oriundos de dois países distintos e os 

entrevistadores são elementos fundamentais para um corpus da investigação porque irá 

nortear o contexto no qual ocorreram as estratégias empregadas durante as entrevistas, 

verificando que recursos e/ou estratégias usam para proteger a face. Nesse caso, acreditamos 

que o gênero discursivo pode ser uma variável importante para mensurar o nível de polidez 

empregado nas interações sociais, levando-se em conta a estrutura de participação, o grau de 

interatividade, simetria/assimetria proporcionados pelo gênero entrevista de pesquisa2, nas 

quais interações se estabelecem no desdobramento de aplicações de vários subquestionários 

apresentados aos entrevistados.  

No Brasil, o estudo da polidez tem sido tema de muitos trabalhos em nível de 

mestrado e doutorado (DAHER, 2005; APPA, 2005; PAIVA, 2008; DIAS, 2010; RIBEIRO, 

2010; PAIVA, 2013) embora poucos livros sejam publicados sobre o tema e/ou traduzidos de 

outras línguas. Por essa razão, consideramos oportuno propor um estudo das variedades da 

língua portuguesa faladas por cabo-verdianos e timorenses, reconhecendo que ambos têm essa 

língua como oficial e não materna, no entanto, atribuem-lhe status diferentes. Em Cabo-

Verde, o português é língua oficial, mas a língua do dia a dia é a língua cabo-verdiana (ou 

crioulo cabo-verdiano, como é chamado). No Timor-Leste, o português convive com 

aproximadamente 27 línguas e divide o status de oficial com a língua tétum, de origem 

malaio-polinésia, de base portuguesa, além de conviverem com as línguas indonésias (Bahasa 

indonésia) e a língua inglesa como línguas de trabalho.  

Neste cenário, destacamos como objeto de investigação as estratégias de polidez 

por informantes cabo-verdianos e timorenses em entrevistas de pesquisa, na modalidade 

questionário fonético-fonológico (QFF). O referido QFF possibilita a observância das 

variáveis: gênero, nacionalidade, tempo de permanência no Brasil, como fatores sociais, e, 

como fatores linguísticos: a estrutura de participação, o alinhamento adotado, a polidez 

linguística, os marcadores conversacionais como estratégias de polidez.  

                                                             
2 O termo entrevista de pesquisa é utilizado por Medina (2001) 
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Com o processo de globalização, dentre outros fatores do mundo moderno, a 

mobilidade humana tornou-se muito mais frequente. Hoje é muito comum as pessoas 

cruzarem fronteiras entre países e entrarem em contato com uma nova língua, uma nova 

cultura. Isso possibilita a convivência de grupos multiétnicos e a formação de sociedades 

multiculturais, o que torna cada vez mais necessário estudar as diferenças entre normas 

culturais e comportamentais associadas à compreensão linguística para que se consiga 

estabelecer um ambiente de tolerância mútua, de respeito tanto no trabalho, na escola quanto 

nas relações familiares. A chegada dos africanos e asiáticos (timorenses) ao Brasil, 

especialmente a Redenção e a Fortaleza-CE, se enquadra nesse contexto, pois agrega, no 

mesmo espaço, culturas e crenças diferentes, uma variedade linguística da língua portuguesa, 

que apresenta particularidades, criando, então um campo propício para se pesquisar o 

fenômeno da polidez linguística, ainda não estudado nessas relações para compreender como 

esses sujeitos se alinham ao processo de interação das entrevistas, tendo em vista os modos de 

organização das interações em estudo e as estratégias de polidez por eles adotadas.  

A polidez é um fenômeno que está na base de todas as espécies de relações 

interpessoais, desde as mais elementares e corriqueiras às mais institucionais e o domínio das 

estratégias é necessário para garantir o sucesso de tais relações. Assim, estudar esse fenômeno 

é justificável pelo fato de possibilitar a melhoria das relações sociais, e importante porque o 

fenômeno faz parte de vários ambientes: familiares, pessoais, profissionais, institucionais, 

entre outros. No que diz respeito às nacionalidades estudadas, não encontramos pesquisas 

específicas sobre os cabo-verdianos e timorenses, encontramos sobre a África, mas de forma 

bastante generalizada nos estudos de Ndoleriire (2000) e nos estudos de Macek (2007) sobre o 

sheng, em situação de tensão. Na presente pesquisa, buscamos preencher esse espaço que 

ainda está vazio, que é o de focalizar o português de Cabo Verde e de Timor em uma situação 

bem menos tensa, tratando da estrutura organizacional e das estratégias de polidez construídas 

por meio dos marcadores conversacionais, relevando as estratégias de polidez com base em 

Brown e Levinson (1987), mas considerando, também, outros aspectos que não são 

propriamente linguísticos, como a procedência, o gênero, os marcadores de „riso‟ e „silêncio‟. 

Quental (1991) focalizou a estrutura de participação em uma sessão de terapia de 

grupo de base analítica composta por duas terapeutas e três pacientes e discutiu  “os arranjos 

estruturais da interação” (PHILIPS, 1972, p. 377), além disso defendeu que é na estrutura de 

participação que os interagentes têm o recurso de manipular a organização do discurso para 

produzir significados, o que consideramos um locus privilegiado para a análise da interação 

face a face. Embora trate dos papéis assumidos dentro do processo interativo em que, por 
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vezes, pode-se verificar a ameaça à face, não se aproveita dessa relação para trabalhar as 

estratégias de preservação das faces que estão em jogo. Todavia, nós adentramos o conceito 

de estrutura de participação, como Quental (1991), mas o gênero analisado foi a entrevista, 

especialmente a entrevista-questionário aplicada pelo projeto PROFALA, a qual serviu de 

corpus para esta pesquisa, entrevista que apresenta uma configuração bastante diferente das 

sessões terapêuticas. 

Biar e Bastos (2009) analisaram os enquadres e estruturas de participação no Talk 

Show de uma entrevista de Jô Soares com uma pré-candidata, com objetivo de refletir o fazer 

político e suas implicações interacionais numa perspectiva sociolinguística, especialmente a 

estrutura de participação baseada em Goffman (1981), Phillips (1972);  

A ideia defendida por Biar e Bastos (2009) é que o formato talk show apresenta, 

além da interação principal, outra interação que se encaixa à primeira (uma subinteração), 

dada nesse contexto entre a entrevistada e a plateia, nessa subinteração ela projeta sua face de 

candidata. A proposta desse trabalho é uma redefinição da estrutura de participação, contudo 

deixa de tratar de um elemento importante nessa configuração, ou seja, as estratégias de 

polidez utilizadas pela candidata para garantir o desejo de ser admirada, de ser aprovada por 

todos, principalmente em se tratando dos interesses políticos que subjazem à sua fala. 

Menciona a exposição da imagem pública, mas não trata das estratégias de polidez utilizadas 

pelos interagentes.  

Nas entrevistas-questionário, no modelo das aplicadas pelos pesquisadores do 

ALiB e do PROFALA, observamos uma estrutura parecida no que diz respeito ao encaixe de 

outras interações dentro de uma macro-interação (a entrevista), observamos, também, vários 

níveis de interação, buscamos discutir a estrutura de participação dessas entrevistas-

questionário destinadas a cabo-verdianos e timorenses, suas definições e níveis de 

organização, para suprir a lacuna de discutir as estratégias de polidez por meio da observação 

de marcadores conversacionais, assim como a verificação do alinhamento adotado por seus 

interagentes. 

Partimos basicamente de seis problemas relacionados à organização dos modos de 

interações verbais realizados entre os pesquisadores brasileiros e os estudantes universitários 

quanto ao uso das estratégias de polidez em entrevistas-questionários, com base no uso dos 

marcadores conversacionais. São esses problemas e suas respectivas hipóteses que 

apresentamos a seguir: 

1. Em que medida o gênero/sexo dos entrevistados pode influenciar a seleção das 

estratégias de polidez por eles utilizadas? 
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- Entrevistados do sexo masculino por terem sua posição bem estabelecida 

socialmente3 apresentam menor grau de polidez, tendo menor cuidado, enquanto que o 

feminino apresenta maior grau devido à necessidade de preservação de face, da sua face e da 

outrem. 

2. Em que medida pode-se estabelecer relação entre a posição do marcador no 

turno e as funções de atenuação, intensificação, reciprocidade, simpatia, discordância, 

concordância, aprovação e identidade de grupo? 

- Se há mudança de posição do marcador, poderá haver mudança de função. Se os 

marcadores expressam assentimento/concordância, identidade de grupo, discordância, tendem 

ocupar posição inicial; se expressam atenuação, reciprocidade, simpatia, tendem a ocupar 

posição medial, e, se buscam intensificação ou aprovação, tendem a ocupar posição final. 

3. Em que medida o tempo de permanência dos entrevistados no Brasil influencia 

a estrutura de participação e as estratégias de polidez por eles utilizadas? 

Na preservação das faces os estudantes cabo-verdianos e timorenses se utilizam de 

estratégias de polidez, havendo maior incidência naqueles que apresentam maior tempo de 

permanência no Brasil, por considerarem que estão sendo testados pela própria universidade e 

que daí depende a sua certificação. Os estudantes que têm menor tempo de permanência, por 

desconhecerem a variedade do português brasileiro, utilizam-se com maior frequência do 

silenciamento. 

4. Até que ponto a procedência dos entrevistados (se cabo-verdianos ou 

timorenses) influencia a estrutura de participação e a seleção das estratégias de polidez feita 

por eles? 

Cabo-verdianos apresentam maior proficiência no uso da língua portuguesa, por 

esta ter uma posição equiparada com a língua materna (língua cabo-verdiana) e os timorenses 

apresentam pouca experiência com o uso da língua portuguesa, por ter sofrido influência de 

outras línguas (como do bahasa indonésio), então é provável que os cabo-verdianos 

conheçam melhor os marcadores de polidez. 

                                                             
3 Partindo da visão historicamente construída de que homens ocupam uma posição reativamente privilegiada 

diante aos papeis assumidos pelas mulheres, embora tenhamos conhecimento de que a divisão social do trabalho, 

assim como os papéis assumidos têm passado por constantes mudanças. 
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5. É possível afirmar que a relação entre documentador e informante pode alterar 

a estrutura de participação da interação na dependência do tipo de resposta dada pelo 

informante, sendo esses papeis identificados pelos marcadores conversacionais utilizados? 

Os papéis assumidos pelo documentador – de animador e de autor – são 

identificados pelo tipo de marcador utilizado. No papel de autor, o documentador utiliza 

predominantemente o marcador de discordância, enquanto os informantes usam os 

marcadores de cooperação e concordância. No papel de animador, o documentador restringe-

se às questões do questionário com ausência do uso de marcadores. Já os informantes usam 

marcadores que demonstram dúvida como “eu acho que”, “acho que é” ou buscam aprovação 

“né” do documentador. 

6. Até que ponto a polidez linguística é utilizada como estratégia predominante 

na interação entre entrevistadores e entrevistado e como pode influenciar na negociação dos 

interagentes? 

Durante a entrevista, os entrevistados buscam alinhar-se ao contexto de interação 

utilizando-se de estratégias de polidez, embora se sintam ameaçados pelo teor das perguntas 

feitas pelos entrevistadores.  

Considerando os problemas e as hipóteses mencionados, desenvolvemos nossa 

pesquisa basicamente a partir da identificação das estratégias dos marcadores conversacionais 

orientados pela visão de Marcuschi (1989; 2002) e Castilho (2003) para as estratégias de 

polidez, seguimos os postulados de Brown e Levinson (1989), Lakoff (1973b), para a 

organização da estrutura de participação, tomamos Goffman (1967; 1974). 

Desse modo, esta tese está dividida em cinco capítulos, sendo um correspondente 

à introdução, um contendo a fundamentação teórica, um capítulo destinado à metodologia, um 

destinado à análise dos resultados e, finalmente, apresentamos as conclusões. 

Optamos por construir o segundo capítulo sobre o contexto pragmático e a sua 

relação com a interação verbal, relacionamos as disciplinas que nortearam o desenvolvimento 

da pesquisa, ressaltando a Pragmática no desenvolvimento das estratégias de polidez, a 

Análise da Conversação, no diz respeito aos papéis desenvolvidos pelos interagentes, A 

Sociolinguística interacional, na correlação entre os papéis desenvolvidos e as estratégias de 

polidez presentes nas interaçãoes. 
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O terceiro capítulo versa sobre a metodologia utilizada nesta tese, enfatizando os 

sujeitos da pesquisa e sua relação com a língua Portuguesa, apresentamos uma rápida 

descrição sobre os países estudados: Timor Leste e Cabo Verde, finalizamos com os 

procedimentos de análise. 

O quarto capítulo constitui-se de nossas análises, trata das manifestações de 

polidez e da estrutura de participação dos sujeitos envolvidos nas entrevistas do Projeto 

PROFALA/UFC. Ressaltamos, também, a existência dos marcadores como estratégias de 

polidez nas interações estudadas. 

O quinto e último capítulo é composto pela conclusão da pesquisa, nele 

retomamos nossos objetivos e buscamos respondê-los, relacionando resultados condizentes às 

ocorrências de polidez nas interações dos dois países estudados: Timor Leste e Cabo Verde, 

considerando as peculiaridades dos sujeitos envolvidos na pesquisa. 
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2 O CONTEXTO PRAGMÁTICO E SUA RELAÇÃO COM A INTERAÇÃO 

 

Nesta seção, expomos estudos que subsidiaram o desenvolvimento desta pesquisa 

cuja fundamentação se encontra na interseção
4
 de pelo menos três disciplinas: a Pragmática, a 

Análise da Conversação e a Sociolinguística interacional. A primeira conhecida como “a 

ciência do uso linguístico, estuda as condições que governam a utilização da linguagem, a 

prática linguística” (FIORIN, 2005, p.161), constituindo-se como fonte de contribuição para a 

compreensão da realização linguística observada nas entrevistas, tais como o papel 

ilocucionário, perlocucionário, atos diretos e indiretos de fala que supostamente podem 

acontecer para se preservar ou ameaçar a face de si ou de outrem. 

A Análise da Conversação explica, por outro lado, as interações verbais e não 

verbais entre os interagentes do corpus analisado e o uso dos marcadores conversacionais, 

com base em Marcuschi (1989; 2001) e Castilho (2003). A Sociolinguística interacional dá 

conta de explicar a organização do discurso e da interação social, demonstrando a 

complexidade inerente a qualquer tipo de encontro face a face. (RIBEIRO; GARCEZ, 2002), 

além de ter um papel bastante relevante para o entendimento da estrutura de participação e do 

alinhamento adotado pelos interagentes. Contribui ainda com a fundamentação da 

organização da conversa, explicando e problematizando a relação entre os interagentes e as 

estratégias selecionadas para preservar suas faces, especialmente as estratégias de polidez. 

 

2.1 A pragmática linguística 

 

A linguística nutre-se de duas formas fundamentais de estudos: (i) a definição de 

uma concepção de língua e linguagem e (ii) a posição ocupada pelo pesquisador em relação 

ao seu objeto de estudo, de modo que a concepção de língua do pesquisador determina, de 

certa forma, o direcionamento e/ou enfoque que ele dá à pesquisa. Desde Saussure, com o 

estudo da língua a partir de uma visão imanente, denominada de tantas outras formas como 

estruturalista, formalista, a linguística conseguiu mudar substancialmente o foco de seus 

estudos alcançando uma abordagem funcionalista. Essa última perspectiva ocorreu, segundo 

Wilson (2009, p. 88), “no momento em que o enfoque sobre a língua é tomado numa 

perspectiva sociointeracionista e funcional”. Essa nova abordagem almeja a observação das 

condições de uso efetivo da língua dentro do processo interativo, sejam dos elementos formais 

                                                             
4 Considera-se a interseção por se tratar de disciplinas muito próximas, tornando-se difícil, às vezes, estabelecer 

as fronteiras existentes entre elas. 
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ou funcionais em correlação com os fatores sociais. Assim, o comportamento linguístico será 

levado em consideração, partindo-se do pressuposto de que é nesse contexto que surge o 

fenômeno da polidez linguística. 

Em contraposição a abordagens formalistas, Lakoff (1973) foi uma das pioneiras a 

reconhecer as insuficiências da gramática gerativo-transformacional para explicar a correção 

ou incorreção duma frase, por ausência de um contexto, tanto linguístico (cotexto) como 

extralinguístico (contexto). Uma de suas contribuições está na defesa de que se é possível 

definir regras sintáticas, seria igualmente possível estabelecer regras pragmáticas, que 

determinariam se uma expressão é pragmaticamente adequada. Para verificar o nível do 

comportamento comunicativo, Lakoff (1973) aponta duas regras básicas, expressas por 

máximas: Máximas da competência pragmática, a de que “Seja claro” e a de que “Seja 

cortês”. A máxima de clareza corresponderia, seguindo uma lógica da conversação, à máxima 

que especifica o princípio de cooperação, de Grice ([1975] 1982). A clareza pode resultar na 

cortesia, na polidez, pelas expressões dos bons modos e pelo alcance dos objetivos de 

comunicar. 

A polidez já fora um assunto bastante estudado, contudo, fazia parte de manuais 

de comportamento ligados à literatura das etiquetas, como regras, normas de convivência em 

sociedade.
5
 Segundo Charaudeau e Maingueneau (2008), o interesse pelo funcionamento da 

polidez nas interações verbais vem da tomada de consciência das relações interpessoais no 

final da década de 70, despertando uma atenção significativa nos anos 80-90. São esses novos 

estudos que dedicarão especial atenção à polidez linguística. 

O papel da Pragmática para o estudo da polidez é extremamente significativo, 

pois foi a partir do seu desenvolvimento, nas teorias propostas por Austin ([1962], 1990), 

Grice ([1975]1982) e Searle (2002) que a linguagem passou a ser vista além das suas formas 

estruturais, passou-se a considerar o uso efetivo da língua, na sua realização, e as implicações 

desse tipo de manifestação da língua. 

Além dessas questões, há de se considerar que, segundo Levinson (2007), o 

estudo filosófico da linguagem se preocupou durante muito tempo em verificar questões 

associadas à verdade e à falsidade no estudo da dêixis, da pressuposição e da implicatura, uma 

                                                             
5 Não se pode negar que o conhecimento das etiquetas sociais teve grande contribuição para uma melhor 

compreensão da polidez, assim como para a tolerância entre os indivíduos e o respeito à conduta social, contudo 

o termo polidez não se restringe a isso, tornando-se, muitas vezes, polissêmico, podendo ser interpretado como: 

expressões de saudações, agradecimentos, desejos, entre outras; “soberba” e comportamento político. Não 

podemos nos esquecer de que a polidez possui conceitos técnicos em teorizações linguísticas/sociolinguísticas 

em interação social. São a partir dessas teorizações que este trabalho será desenvolvido. No sentido comum do 

termo, revela o comportamento visto como “polido”. 
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análise vericondicional que desaguava no positivismo lógico. Nesse entremeio filosófico, 

Wittgenstein (1958, p.43, apud LEVINSON, 2007, p. 289) lança o lema “significado é uso”, 

insistindo que as enunciações encontram explicações quando relacionadas às atividades, 

considerando-se que a língua cria os objetos. Foi nesse contexto de desconfiança e 

imprecisões a respeito da linguagem comum que Austin ([1962], 1990) lançou as teorias dos 

atos de fala, observando que muitas sentenças ditas declarativas não serviam efetivamente 

para declarar, ou resistiriam a um teste de vericondicionalidade, na verdade não serviam 

somente para dizer coisas, mas para fazer coisas¸ chamando tais sentenças performativas. Ou 

seja, nas sentenças “Aposto seis pence com você que vai chover amanhã”, “Declaro guerra a 

Zanzibar”, observa-se que, em “aposto” e “declaro”, as ações já estão sendo realizadas e, suas 

condições de verdade não podem ser avaliadas, portanto, não podem ser verdadeiras, nem 

falsas, mas podem dar errado se a situação e o enunciador não estiverem adequados. 

Diferentemente dos performativos, Austin ([1962],1990) constatara anteriormente 

que, ao enunciar uma afirmação, o sujeito pode constatar algo ou descrever um estado de 

coisas as quais denominou formas constativas. Contudo, o objeto de estudo de Austin são as 

formas performativas para as quais objetivava compreender as condições de sucesso e 

fracasso. 

Para isso, Austin ([1962],1990) criou várias condições para que os atos 

performativos tivessem sucesso ou fossem felizes, as quais chamou condições de felicidade. 

Para estas condições, distinguiu três categorias principais: 

 

A. (i) Deve existir um procedimento convencional que tenha um efeito convencional. 

(ii) As circunstâncias e as pessoas devem ser adequadas, conforme especificado no 

procedimento. 

B. O procedimento deve ser executado (i) corretamente e (ii) completamente. 

C. Muitas vezes, (i) as pessoas devem ter pensamentos, sentimentos e intenções 

requeridos conforme especificado no procedimento, e (ii) se a conduta consequente 

é especificada, então, as partes relevantes devem ater-se a essa conduta. 

(LEVINSON, 2007, p. 291). 

 

 

 Sem essas condições as formas performativas não obterão sucesso, se pelo menos 

uma das condições estabelecidas acima não forem obedecidas, o ato é considerado infeliz.Na 

situação em que alguém diria “aposto”, a aposta somente se realiza se o interlocutor confirma-

la como fechada, ou na terminologia de Austin ([1962],1990) se houver um “entendimento 

satisfatório”, todavia as condições apresentadas para verificar as condições de felicidade dos 

performativos não são do mesmo status.  
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Austin ([1962],1990) ocupou-se em verificar as condições que fossem possíveis 

aos performativos serem atos felizes, observando então que estes poderiam ser explícitos, 

como em “Eu prometo que entregarei o trabalho amanhã”, ou implícitos como em 

“Entregarei o trabalho amanhã”. Nestes exemplos os verbos não coincidem, mas possuem o 

mesmo sentido e assim exercem o mesmo ato de promessa. Além dessa distinção faz menção 

a performativos complexos: jurar, autorizar, prometer, proibir e advertir.  

Numa tentativa de caracterizar as formas performativas arriscou a indicar algumas 

propriedades linguísticas, como sentenças ativas, indicativas, de primeira pessoa, no presente 

simples. Dessa forma, (a) “Aposto cinco libras com você que amanhã vai chover”, atenderia 

as propriedades de uma sentença performativa, mas não as formas apresentadas na sequência: 

(b) “Estou apostando cinco libras com você que amanhã vai chover”, (c) “Eu apostei cinco 

libras com você que amanhã vai chover”, (d) “Ele aposta cinco libras com você que amanhã 

vai chover” não produziriam o efeito do “dizer é fazer”, já que as formas (b) e (d) parecem 

demonstrar um lembrete, a forma (c) um relato.  

Na tentativa de aprimoramento de sua teoria, Austin ([1962],1990) observou que 

mesmo os enunciados constativos apresentam performatividade, uma vez que a linguagem é 

considerada uma forma de ação que age sobre o homem no mundo.  Para tornar clara a ideia 

de que quando enunciamos uma sentença estamos realizando uma ação, Austin (1990) 

apresenta três atos que precisam ser realizados simultaneamente: 

 

a) ato locucionário: a enunciação de uma sentença com sentido e 

referência determinados 

b) ato ilocucionário: o ato de fazer uma declaração, oferta, promessa, etc. 

ao enunciar uma sentença, em virtude da força convencional associada 

a ela (ou à sua paráfrase performativa explícita) 

c) ato perlocucionário: o ato de causar efeitos no público por meio da 

enunciação da sentença, sendo tais efeitos contingentes às 

circunstâncias da enunciação. (LEVINSON, 2007, p. 300). 

 

Entende-se que o ato locucional ou locucionário é o dizer algo, realiza o 

enunciado da frase, seria o “dizer é fazer”. Enquanto o ato ilocucional ou ilocucionário é 

aquele que se realiza na linguagem como prometer, advertir, apostar, ordenar, entre outros. Já 

o ato perlocucional ou perlocucionário é o ato que se realiza pela linguagem, diz respeito ao 

efeito causado pelo que foi dito, caracterizando-se, então, pela persuasão do outro. 

Conforme Armengaud (2006), é interessante destacar a categorização dos atos de 

fala de Austin ([1962],1990). Tal categorização  foi organizada em cinco tipos de atos de fala: 

veridictivos; exercitivos; comissivos; expositivos e comportamentais. Os atos veridictivos 
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referem-se à ideia de julgamento sobre algo em que se acredita ter evidências. Formas 

linguísticas, como desculpar, analisar, estimar e classificar são verbos em que subjaz uma 

carga semântica que pode conduzir à ideia de julgamento. Os atos exercitivos dizem respeito 

às ações que são realizadas na própria linguagem, linguisticamente podem ser exemplificados 

por formas como ordenar, querer, aconselhar. Os atos comissivos são responsáveis pelo 

comprometimento do interlocutor, uma vez que esse encontra-se envolvido no processo 

comunicativo, podendo essa noção ser representada por prometer, garantir, jurar, entre 

outros. Os atos expositivos encarregam-se de conduzir um processo de argumentação na 

linguagem, são comuns nesses tipos de atos verbos como: afirmar, negar, responder, objetar. 

Os atos comportamentais são determinados pelas formas como os sujeitos reagem a 

determinadas enunciações, geralmente utilizamos verbos como agradecer, desculpar-se, 

felicitar, entre outros para expressar essas noções. 

Searle (1969) foi sucessor de Austin ([1962],1990) e se dedicou a sistematizar o 

que o seu antigo mestre havia preconizado
6
, a respeito dos atos de fala, ampliando várias 

discussões associando-lhes um cunho filosófico. 

Percebe-se então que a pragmática linguística teve suas raízes na filosofia da 

linguagem, e a fértil discussão acerca dos atos de fala por Austin ([1962],1990) e Searle 

(1969) pôde mostrar as particularidades de organização, tais como as exigências a serem 

cumpridas pelos falantes envolvidos na comunicação para que essa tenha sucesso. É da 

percepção de que nem tudo pode ser explícito, claro, determinado nos atos de fala que Searle 

intui que atos ilocucionários podem ser realizados de forma indireta pelo falante e as relações 

pragmáticas da interação são capazes de fazer o interlocutor compreender as intenções do 

locutor, daí advém a denominação de atos indiretos de fala. Estes têm características 

atenuantes que possibilitam uma interação mais harmoniosa ou, pelo menos, diminuem o 

risco de cometer atos ameaçadores do território de outrem. Segundo Wilson (2009), uso de 

atos de fala indiretos corresponde ao tipo/grau de força ilocucional marcado e ao tipo de 

interação estabelecido com o interlocutor em questão. Deriva-se da indiretividade dos atos de 

fala a chamada teoria interacionista e, decorrente da mesma, a teoria da polidez, também 

importante nos estudos da pragmática, pois como diz Marcondes (1992, p. 41): 

 

                                                             
6 Não se pretende atribuir a Searle (1975) um caráter apenas complementador dos estudos de Austin como se 

pode encontrar em vários trabalhos. Rajagopalan (2010, p. 12) ressalta que até hoje se espanta com a 

naturalidade com que muitos filósofos e linguistas acreditam na visão amplamente aceita e divulgada nos 

manuais de iniciação que o grande mérito de Searle foi o de completar o pensamento de Austin e dar-lhes os 

controles rigorosos de uma teoria. 
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Quando a linguagem é adquirida, o que se adquire não é simplesmente uma língua, 

com suas regras especificamente linguísticas, mas todo um sistema de práticas e 

valores, crenças e interesses a ele associados. É nesse sentido que podemos falar da 

aquisição de uma pragmática. 

 

 

Isto posto, consideramos de acordo com Charaudeau e Maingueneau (2008) que a 

comunicação humana é intencional não exclusivamente explícita de modo que à pragmática 

se atribui a tarefa de “explicar como um ouvinte pode chegar a compreender uma enunciação 

de maneira não literal e por que o locutor escolheu um modo de expressão não literal em vez 

de um modo de expressão literal” (MOESCHLER; REBOUL, 1994, p. 22 apud 

CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2008, p. 275). Aqui está o papel, portanto, das 

inferências, que auxilia o locutor e interlocutor a acrescentarem um sentido implícito nos 

enunciados que produz explicitamente ou separar “seus próprios sentidos implícitos em 

função das relações que estabelecem entre esses enunciados e os dados que possui sobre o 

contexto e a situação de enunciação”. CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2008, p. 275). 

Pode-se dizer a respeito das inferências que há dois modelos que se opõem. O 

primeiro hipotetiza que haveria relação de simetria entre os interlocutores de uma interação e 

outro modelo que se sustenta em direção oposta. No primeiro modelo, estaria o “princípio de 

cooperação” proposto por Grice ([1975]1982), para o qual existe um conjunto de regras que 

organiza a transição do sentido literal para o não-literal, supondo-se que esta transição seja 

conhecida dos interagentes, denominando-se implicatura. Grice ([1975]1982) propõe dois 

tipos de implicatura: conversacionais e convencionais.  

Todavia, o respeito pela aplicação das máximas não é homogêneo, portanto nem 

sempre elas são respeitadas, além do que a sua violação gera uma implicatura conversacional, 

que não deve ser entendida pelo ouvinte como ingenuidade do falante, ou como um erro de 

comunicação. O falante, ao violar uma máxima, demonstra sua intencionalidade. O ouvinte, 

da implicatura, pode detectar por inferência, pelo contexto extralinguístico, o motivo da 

quebra de uma máxima e, ainda, o que o falante quis dizer. O segundo tipo de implicatura, as 

convencionais
7
, diz respeito ao comportamento social, às normas sociais como a regra de 

polidez. A distinção entre conversacionais e convencionais foi bastante criticada por Brown e 

Levinson (1987). Em seguida, tratamos das teorias da polidez, destacando o seu surgimento 

                                                             
7
 Segundo Levinson (2007), as implicaturas convencionais estão ligadas à força convencional do significado das 

palavras e são percebidas pelo interlocutor mediante a sua intuição linguística. Não dependem de um trabalho de 

cálculo dedutivo. Ao contrário, as conversacionais, devem ser calculáveis ou dedutíveis. Estas são externas ao 

sentido do enunciado.  
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no meio sociológico e da polidez linguística proposta por outros autores como Brown e 

Levinson (1987); Leech (2005); Watts (2003), entre outros. 

 

2.1.1 Polidez linguística e suas teorias 

 

De acordo com levantamento bibliográfico, detectamos que as primeiras 

preocupações com o processo de interação face a face vieram de estudos sociológicos 

atribuídos a Goffman
8
 (1967). Este afirma que todas as pessoas vivem num mundo de 

encontros em que se torna imperativa a interação face a face, contudo, em cada um desses 

encontros, as pessoas precisam desempenhar um comportamento baseado na utilização de 

padrões verbais e não verbais para expressar avaliações sobre os outros e sobre si mesmas, a 

esses padrões chamou linha. Ressalta, ainda, que independentemente de a pessoa querer ou 

não assumir uma linha, ela sempre o fará na prática. 

Nos rituais de interação estudados por Goffman (1967), o termo face é definido 

como “[...] o valor social positivo que uma pessoa reivindica para si mesma através da linha 

que os outros pressupõem que ela assumiu durante o contato particular, [...] é uma imagem do 

eu delineada em termos de tributos sociais aprovados”. (GOFFMAN, [1967]/2011, p.13). 

Segundo o autor a pessoa apega-se de certa forma à face e, dependendo da valoração positiva 

ou negativa de sua face, poderá sentir-se bem ou mal. É justamente o apego à face que faz a 

pessoa considerar a sua participação numa interação como um compromisso, cuidando tanto 

da sua face como da face dos outros. A relação com as faces construídas não é muito simples, 

nem harmoniosa, havendo num processo interativo vários fatores envolvidos que levam em 

conta questões emocionais, pessoais ou de representação de instituições, desestabilizar a 

interação poderá causar consequências desagradáveis aos participantes do ato interativo.  

Segundo Goffman ([1967] 2011), a manutenção da face é, normalmente, uma 

condição da interação, e não seu objetivo. Assim, estudar a preservação da face é estudar as 

regras que regulam o andamento da interação social. As atitudes tomadas pela pessoa para 

adequar a sua face com seus atos chamam-se preservação de face-work, servindo para 

“neutralizar incidentes”. Aponta o aprumo como meio pelo qual a pessoa controla o seu 

constrangimento e as eventuais ações que estes poderiam causar em outras pessoas. Contudo, 

cada pessoa, subcultura e sociedade possui seu repertório de meios para preservar a face. 

Socialmente essa capacidade é denominada tato, diplomacia, polidez ou habilidade. 

                                                             
8 Em sua obra Interaction ritual:essays on face-to-face behavior publicada em 1967.  
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Foi nessa perspectiva do comportamento verbal nas interações sob a influência de 

Goffman (na etnografia da fala) que nasceu a teoria da polidez, introduzida pelos estudos de 

Brown e Levinson (1987), adentrando, posteriormente, o campo da Análise da Conversação, 

sob a orientação de Sacks e Schegloff, espraiando-se nas investigações pragmáticas orientadas 

por Grice, Austin e Searle, com intuito de compreender o seu significado em situações reais 

de uso da língua. 

Brown e Levinson (1987), em seu livro intitulado Politeness: some universals in 

language usage, elaboraram a teoria sobre construção da imagem social, pautados nos estudos 

anteriormente produzidos por Goffman (estudos sociológicos), nos quais expõem suas noções 

de face. Iluminaram, também, na criação dessa teoria os estudos pragmáticos de Grice, Austin 

e Searle. Brown e Levinson (1987) partem de dados reais extraídos de conversações de três 

línguas distintas – inglês (Estados Unidos e Inglaterra), tzetal (México) e tamil (Índia) - 

defendendo que a polidez é um fenômeno universal, pois percebem que a negociação da 

imagem (face) nas interações cotidianas apresenta também caráter universal.  

A primeira publicação de Politeness: some universals in language usage, de 

Brown e Levinson, foi em 1978, como parte integrante da publicação Questions and 

politeness. Posteriormente, em 1987, os autores publicaram a versão atual, com algumas 

alterações na introdução e na bibliografia utilizada nesta pesquisa. 

A obra de Brown e Levinson (1987) ganhou grande reconhecimento dos 

pesquisadores, tornando-se referência para realização de muitas pesquisas na área da polidez. 

Geralmente se enquadra nos estudos da Sociolinguística Interacional, todavia apresenta 

pontos de contato com a Análise da Conversação, com a Sintaxe e principalmente com a 

Pragmática, por aproximar-se da teoria dos Atos de Fala desenvolvida incialmente por Austin 

([1962], 1990), posteriormente continuada por Searle, e do Princípio da Cooperação proposto 

por Grice ([1975] 1982), o qual é associado com muita frequência à teoria da polidez, pois 

numa interação face a face (ou mesmo à distância, como já mencionado) é necessária uma 

constante vigilância, para que as faces envolvidas não sejam ameaçadas e para isso são 

utilizadas estratégias de polidez. 

Brown e Levinson (1987) acrescentaram à noção de face proposta por Goffman 

([1967/2011)] a ideia de “território”. Para Brown e Levinson (1987), todo indivíduo possui 

duas faces: a face negativa e a face positiva. A primeira corresponde ao que Goffman (2002) 

denominou os “territórios do eu”, referindo-se aos aspectos corporais, espaciais ou temporais, 
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bens materiais ou saberes secretos. A segunda está associada ao chamado narcisismo
9
 e às 

imagens utilizadas pelo interlocutor para se impor numa determinada interação.  

Uma das orientações dadas por Watts (2003) para detectar o comportamento 

polido é a observação participativa nas interações sociais, pois só assim se garantirá a 

identificação do que se atribui como polido. A palavra „polidez‟ está associada a várias raízes, 

em alemão, associam-na a corte; em latim, a urbs, especialmente a Roma, ao seu estilo de 

vida e suas próprias demandas sociais. Tem-se no caso do termo „polidez‟ vários étimos que 

convergem para um mesmo radical “poli”, quais sejam: polimento (polish), polícia (police), 

poli (do grego polis, cidade, e por extensão polity, “política” no inglês; politizmos, também 

do grego, significando civilização (FRANCE, 1992).  

Um dos estudos mais recentes sobre polidez foi realizado por Watts (2003), para 

quem a definição de comportamento polido é muito difícil de ser consubstanciada a julgar 

pelas noções expressas pelas pessoas. Há aquelas que acreditam que ser polido é comportar-se 

“corretamente” na sociedade, ser “educado”, outras concebem como polidas pessoas que estão 

sempre dispostas a ajudar os outros e por eles têm consideração. Há um terceiro grupo que 

atribui um valor negativo, como “reservado”, “falso” “soberbo”. Watts (2003) destaca, 

também, formas linguísticas utilizadas para expressar respeito e consideração pelos outros, 

para evitar ser direto. É possível, segundo ele, encontrar outro grupo que considera ser polido 

como hipócrita, desonesto, frio. Contudo, considera que falar sobre comportamento polido ou 

não, é uma questão metapragmática, é falar sobre as pessoas de um modo geral. A concepção 

desse comportamento pode variar de cultura para cultura, mas é preciso estar atento para não 

se deixar influenciar pelas concepções defendidas pelo senso comum. 

A polidez “é um fenômeno linguisticamente pertinente” (KERBRAT-

ORECCHIONI, 2006, p. 77), quando se passa a reconhecer o valor da polidez para as 

interações interpessoais, havendo muitos trabalhos propostos nesse sentido, como o dos 

pesquisadores Lakoff (1973), Leech (1977), Watts (2003), Kerbrat-Orecchioni (1992, 2006), 

entre outros, que apresentam grandes contribuições para a compreensão do fenômeno em 

questão. Contudo, o quadro referencial considerado mais produtivo para este ramo de estudo é 

o de Brown e Levinson (1978, 1987) cujo modelo será esboçado aqui. 

O modelo apresentado por Brown e Levinson (1978, 1987) leva em consideração 

a noção de face proposta por Goffman (1967) com o acréscimo da noção de “território”. 

Assim, todo indivíduo tem duas faces: uma positiva e outra negativa. A face positiva diz 

                                                             
9Narcisismo é um conceito da psicanálise que define o indivíduo que admira exageradamente a sua própria 

imagem. Disponivem em: <http://www.significados.com.br/narcisismo/>. Acesso: 25 out. 2013. 

http://www.significados.com.br/narcisismo/%3e.%20Acesso
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respeito a tudo que o indivíduo constrói sobre si mesmo como objetivo de evidenciar suas 

qualidades, seus valores; refere-se àquilo que o indivíduo quer ter admirado. A face negativa 

está associada àquilo que o indivíduo possui, ao seu “território”, que pode ser corporal, 

espacial, temporal, material ou os segredos, os saberes secretos.  

Com a noção de face, pode-se perceber que numa interação verbal as faces estão 

em concorrência uma com a outra, entrando em conflito, embora esses conflitos sejam, muitas 

vezes, velados. Numa interação em que há dois participantes, quatro faces estão expostas: a 

face positiva e negativa do emissor e as faces positivas e negativas do interlocutor.  

 

Quadro 1-Faces de um interagente. 

LOCUTOR 

Face 1+             Face 2- 

INTERLOCUTOR 

Face 1+                         Face 2- 

           Fonte: Elaboração da Autora. 

 

Na concorrência entre as faces, ocorrem os “atos ameaçadores da face” os 

chamados FTAs- Threatening Acts. Nessa perspectiva, os atos de fala se subcategorizam em 

quatro: 

 atos que ameaçam a face negativa do emissor, como é o caso da promessa, da 

oferta;  

 atos que ameaçam a face positiva do emissor, como a confissão, a autocrítica 

o pedido de desculpas;  

 atos que ameaçam a face negativa do receptor que podem se manifestar por 

atos verbais e não verbais, dentre os atos verbais estão, por exemplo, as 

perguntas indiscretas, inoportunas ou “diretivos”, enquadram-se aqui a ordem, 

a interpelação,  a proibição ou conselho.  

  atos que ameaçam a face positiva do receptor são atos que colocam em risco 

o desejo de ser admirado, apreciado do outro, como a reprovação, a crítica, a 

zombaria, a ridicularização entre outros. (KERBRAT-ORECCHIONI, 2006, 

p.79). 

 

As duas primeiras categorias (atos que ameaçam a face negativa e positiva do 

emissor) são concernentes aos atos auto-ameaçadores. As outras (atos que ameaçam a face 

negativa e positiva do receptor) são as que mais interessam ao estudo da polidez por estas se 

localizarem na relação entre o falante e o seu interlocutor. Segundo Kerbrat-Orecchioni 
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(2006, p. 79), “um mesmo ato pode se inscrever simultaneamente em diversas categorias”, 

como ocorre com a interpelação que ameaça a face negativa do destinatário e a face positiva 

do falante, simultaneamente. Como exemplo desses atos podemos citar as propostas 

indecentes, ou um pedido inconveniente. 

Ainda sobre a noção de face proposta por Brown e Levinson (1987) para explicar 

o fenômeno da polidez, tem-se a face want que se caracteriza pelo desejo de preservação de 

faces, embora conviva com permanentes ameaças; a essa noção acrescenta-se outra, a de face 

work, para Goffman ([1967] 2011) “tudo o que uma pessoa empreende para que suas ações 

não impliquem perda diante de ninguém” (nem de si mesma). É nesse trabalho de “figuração” 

que se concentram os meios de conciliação do desejo de preservação de face – as estratégias 

de polidez. 

Kerbrat-Orecchioni (2006) propõe um aperfeiçoamento às noções já expostas de 

Brown e Levinson, tratando dos “anti-FTA”(ou “FFA”), mostrando que nem sempre os atos 

são ameaçadores, podem ser valorizadores, elogiosos. A introdução dos “anti-FTAs” permite 

esclarecer as noções de polidez positiva e negativa que, por vezes, se tornam um pouco 

confusas. A polidez negativa é de natureza abstensionista ou compensatória: consiste em 

evitar uma ameaça ou utilizar algum meio para amenizá-la, enquanto que a polidez positiva 

consiste em efetuar algum FTA para a face negativa como, por exemplo, um elogio. 

Como já foi mencionado, os primeiros estudos realizados sobre polidez ocorreram 

no campo sociológico, contudo os atos de interação verbal demonstram-se como contextos 

propícios para a sua manifestação, pois pragmaticamente falar é agir sobre o outro. Passar-se-

á, então, a verificar como ela se manifesta linguisticamente. Kerbrat-Orecchioni (2006) divide 

os elementos verbais, destinados ao uso da polidez, em dois grupos: os procedimentos 

substitutivos e os acompanhantes. Os primeiros ocorrem quando se substitui uma formulação 

mais direta por outra mais amena, estaria aqui na utilização dos atos indiretos de fala 

(propostos por Austin e ampliados por Searle), para diminuir a força ilocucionária de ordem, 

por exemplo, ao invés de se dizer: “Feche a porta!”, substituir-se-ia por formas como: “Você 

pode fechar a porta?” “Você poderia fechar a porta?” “Eu gostaria que você fechasse a porta”. 

A substituição por essas formas tiraria o peso da ordem, considerada extremamente 

ameaçadora para imprimir um tom mais suave. 

Os atos indiretos de fala constituem um recurso muito utilizado para possibilitar 

um comportamento polido. São essas formulações um meio de se exercer a polidez negativa. 

Dessa mesma forma, há certas perguntas que correspondem a reprovações, confissões que 

parecem críticas utilizadas para tomar para si as falhas que podem ser de seu interagente. 
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Outros procedimentos substitutivos são os chamados desatualizadores modais, temporais ou 

pessoais. Subdividem-se em: condicional - “Você poderia fechar a porta?”; o passado da 

polidez -“Eu queria te pedir que...”, o qual pode ser acumulável com o desatualizador modal 

“Eu teria gostado de saber se...”; desatualizadores pessoais “o problema não foi resolvido 

corretamente”, neste caso há um apagamento das referências diretas aos interlocutores. 

Além do recurso de apagamento dos pronomes pessoais, que apagaria as marcas 

de referências diretas aos interlocutores, os pronomes podem ser usados como inclusivos 

como o caso de “nós” ou seu equivalente “a gente”, ou ainda atenuar a grosseria pela forma 

de tratamento com o “senhor/senhora”. Outros procedimentos retóricos como o lítotes e o 

eufemismo são muito usados para sugerir uma crítica ou uma reprovação (“Não é muito 

inteligente a sua atitude.” / Eu ficaria imensamente satisfeita se você não fumasse).  

Para amenizar a força ilocucionária, procedimentos subsidiários são utilizados 

como certas expressões - “por favor”, “se for possível” -, além dessas, Kerbrat-Orecchioni 

(2006) cita outras que se valem de uma enunciação preliminar e ocorrem por meio de 

interpelações (“Você pode me fazer um favor?”; - “Você tem dinheiro aí?”); perguntas 

(“Posso te fazer uma pergunta indiscreta?”); críticas ou objeções (“Eu posso fazer uma 

observação?”); os convites (“Você está livre esta noite?”). Enquadram-se, também, nos 

procedimentos de amenização de atos ameaçadores da face (FTAs), as “reparações” que se 

configuram no pedido de desculpas, nas justificativas de ato considerado pouco adequado à 

situação. 

Ainda sobre os procedimentos capazes de amenizar a ameaça à face, têm-se: os 

minimizadores, que buscam reduzir o efeito do FTA, como em “Eu queria simplesmente te 

pedir”, sendo frequente nesse recurso o uso de formas no diminutivo; os modalizadores que 

são formas que, ao acompanharem uma asserção, expressam uma distância entre o conteúdo 

comunicado e o sujeito enunciador, produzindo um efeito menos ameaçador, como “eu 

penso/creio/acho...”; desarmadores consistindo na utilização de formas que tentam neutralizar 

uma possível reação negativa do interlocutor, tal qual em “Espero que você não me interprete 

mal, mas...”; os moderadores, que “são um tipo de „suavizantes‟,  visando fazer engolir a 

pílula do FTA, tal qual em “Me traz alguma coisa para beber, meu chuchu”. (KERBRAT-

ORECCHIONI, 2006, p.89).  

A polidez positiva consiste em produzir um ato que seja antiameaçador para o 

destinatário, como manifestação de oferta, agradecimento, de acordo, entre outros. Percebe-

se, então, que o seu funcionamento é muito mais do que a polidez negativa. Os atos 

antiameçadores são muitas vezes formulados com a utilização de recursos supervalorizadores 
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como os superlativos, de modo a intensificar o ato, como em “Muito obrigado/Mil vezes 

obrigado/ Obrigado infinitamente”. 

Como já observamos, as realizações das estratégias da polidez linguística 

desenvolvida por Brown e Levinson (1987) partem do princípio de organização em 

macroestratégias como: polidez positiva, bald on record, polidez negativa e off record 

utilizadas como recursos para analisar expressões verbais dos atos que podem ameaçar a face, 

conforme uma determinação racional da ameaça a que a face pode estar suscetível e as 

escolhas dos enunciados comunicativos entre os interactantes.  

As estratégias da polidez positiva envolvem construções em que o falante partilha 

conhecimentos, desejos e valores com o interlocutor; o locutor e o interlocutor fazem parte do 

mesmo grupo que compartilha os mesmos objetivos. Além disso, o falante tem perspectivas e 

desejos comuns ao ouvinte como membro interno do grupo. Esses aspectos criam um 

ambiente que exige baixa formalidade na seleção e no uso das expressões linguísticas, sem 

esquecer, no entanto, que, em situações da vida organizacional, há posições hierárquicas e 

relações de poder diferentes daquelas encontradas na vida cotidiana.  Exemplos de possíveis 

situações da vida organizacional - autoridade superior, como em “O nosso negócio 

desenvolveu-se, absurdamente no ano passado e possivelmente estará entre os maiores, graças 

a cada um de vocês”
10

; - uso de marcadores de identidade do grupo (“Este time de 

funcionários tem os mesmos ideais dos fundadores da nossa empresa”).     

As estratégias off Record se caracterizam como atos comunicativos realizados de 

modo que não seja possível atribuir uma intenção comunicativa clara, atos indiretos de fala.  

Se um falante quer praticar uma ameaça a face (FTA), contudo não condiz assumir 

responsabilidade sobre o feito, pode deixar a cargo do ouvinte/destinatário a interpretação. É  

o que ocorre com a ironia, a insinuação, o uso de contradições, ser vago ou ambíguo.  

A utilização das estratégias bald on record  visa à clareza comunicativa, de acordo 

com as máximas de Grice ([1975] 1982), que caracterizam os princípios conversacionais. 

Geralmente, essas estratégias são motivadas pelo desejo do falante em fazer o FTA com maior 

eficiência possível, de modo que esta supere o desejo de satisfazer a imagem do ouvinte, tal 

qual em “Ouçam! O almoço será às doze horas. 

Brown e Levinson (1987) partem da ideia de que um indivíduo racional possui o 

desejo de preservar a sua face e de seu interlocutor, assim o Personal Model (PM), a pessoa 

                                                             
10 Exemplos retirados de Brown e Levinson (1987). 
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modelo, é capaz de escolher meios de satisfazer seus objetivos. Poderá fazê-lo utilizando de 

diferentes estratégias. 

Em seguida, apresentamos quadro sintetizador que estabelece a diferenciação 

entre as manifestações on record, off record e bald on record de polidez, nele expomos 

exemplos capazes de deixar mais clara tais diferenças. 

 

Quadro 2-Formas de realização da Polidez. 
 ON RECORD OFF RECORD BALD ON RECORD 

REALIZAÇÃO Intenção de se 

comprometer, 

responsabilizar-se pelo 
FTA. 

Evita comprometer-se 

com o enunciado. 

Prioriza a enunciação, 

quer ser claro, não se 

preocupa com a face do 
interlocutor. 

EXEMPLOS Você poderia fechar 

essa porta? 

Está quente nessa sala, 

hein? 

Abra essa porta. 

VANTAGENS Credibilidade por falar 

honestamente. 

Clareza, demonstração 

de não-manipulação. 

Evita coerções 

Reconhecimento por 

saber lidar com as 

pessoas. 

Maior clareza, evita 

ambiguidades 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

Das bases discutidas nessa seção, tomaremos como ponto de partida a concepção 

de polidez de Brown e Levinson (1987), Lakoff (1973). Trataremos das estratégias de polidez 

propostas por Brown e Levinson, associaremos a funcionalidade dos marcadores 

conversacionais às estratégias de polidez positiva ou negativa, depreendendo daí o quanto há 

de polidez nas entrevistas com os cabo-verdianos e timorenses. Quanto ao conhecimento dos 

marcadores, construiremos nossas conjecturas com base nos pressupostos de Marcuschi 

(1989, 1992) e Castilho (2003) e pautaremos nossas discussões sobre a estrutura de 

participação em Goffman (1967). Passaremos, então, a apresentar as estratégias de polidez 

divididas em subgrupos, relacionadas à polidez positiva e à negativa. 

 

2.1.2 Estratégias de Polidez 

 

Brown e Levinson (1987) reconhecem que as estratégias de polidez não são 

necessariamente conscientes, embora muitas vezes demonstrem ser. Ressaltam que, se os 

agentes racionais objetivarem manipular outros no interior de um processo interativo, podem 

trazê-las (as estratégias) ao nível da consciência. Todavia, os agentes racionais são dotados de 

face e, tendendo a utilizar estratégias para minimizar possíveis atos de ameaça à face, são, 
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assim, guiados por razões práticas, em busca dos seus objetivos: autoproteger-se, protegendo 

o ouvinte. 

Há dois tipos gerais de meios linguísticos que servem às funções de polidez que 

são semelhantes para todas as estratégias: o primeiro, a seleção de um conjunto de desejos 

estratégicos envolve organização e a ordem de expressão. Assim, segundo os autores, nos 

enunciados: “(a) Você se incomoda se eu perguntar onde você comprou esse vestido.” “(b) 

Onde você comprou esse vestido, se você não se incomoda de eu perguntar?”, o item (a) 

parece ser mais polido que (b), que parece estar relacionado com a topicalização do 

enunciado. O segundo: nas produções de todas as estratégias, em geral, quanto maior o 

esforço empreendido pelo falante na preservação da face, mais ele deixa transparecer seu 

desejo de que os desejos de face do ouvinte sejam satisfeitos.  

 

2.1.2.1 Estratégias de polidez - Bald on record 

 

A estratégia bald on record  busca expressar sinceridade, concisão, relevância e 

clareza. Essa estratégia é construída com base nas orientações das quatro máximas de Grice 

([1975]1982): (01) qualidade: não seja falso; (02) quantidade: não diga nem menos nem mais 

do que é requerido; (03) Relevância: seja relevante; (04) Modo: seja claro, evite 

ambiguidades. O indivíduo que opta por utilizar uma estratégia bald on record, geralmente, 

quer demonstrar que age com clareza, sinceridade e que deve receber credibilidade do 

ouvinte.  

Segundo Brown e Levinson (1987), às máximas subjazem qualquer interação, 

todavia não significa que todas essas condições sejam satisfeitas nas trocas conversacionais. 

Uma das razões que contribui para a manutenção do uso das máximas é a preocupação com a 

preservação da face.  E a polidez é uma forma de exercer o respeito à face, evitando conflitos. 

Os autores ressaltam que, mesmo que se rompa com as máximas, elas permanecem em 

operação em um nível mais profundo que orienta o endereçado a fazer inferência para chegar 

ao ponto de partida (seja polida ou não). 

A estratégia bald on record é preferida quando o falante não está preocupado 

somente com a sua face ou a do ouvinte, mas na maior eficiência da comunicação. No 

entanto, há vários tipos de usos da bald on record e,  dependendo do motivo do falante, 

Brown e Levinson (1987) apresentam duas classes: (a) aquelas em que a ameaça à face não é 

minimizada; (b) aquelas em que o falante minimiza as ameaças de face pelas implicaturas. As 
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formas do verbo no imperativo são exemplos claros de uso bald on record, que serão 

apresentados em seguida.  

 

(a)  Casos em que a ameaça à face não é minimizada 

Há casos em que o mais patente objetivo é a eficiência da informação e, para isso 

exige-se o máximo de clareza e rapidez. Nesses casos, geralmente constituídos por situações 

desesperadoras e emergenciais, o falante e o ouvinte abrem mão da preservação de face, assim 

como do uso de estratégias de polidez, como ocorre em pedido de ajuda desesperador 

“Socorro!”, que se comparado a uma situação de estabilidade seria bastante diferente de “Por 

favor, ajude-me!”/ “Você poderia fazer a gentileza de me ajudar”. Contudo, os envolvidos na 

interação não se sentiriam ameaçados por um pedido de socorro, ou por expressões como 

“Escute, eu tenho uma ideia”, “Olhe, o ponto é ...”, devido à necessidade de máxima 

eficiência ser mais importante no ato da interação, sendo que o uso de um equalizador poderia 

diminuir a urgência comunicada.  

Brown e Levinson (1987) ressaltam que a urgência metafórica talvez explique 

porque as ordens e as súplicas ocorrem em muitas línguas com uma sintaxe superficial 

representada pelo imperativo. Exemplificam que a Índia possui formas como as equivalentes 

no português: “Me dê dinheiro”; no uso de expressões formulaicas, como “Perdoe-me”, 

“Aceite meus agradecimentos”. Outra formulação que dispensa equalização é encontrada 

onde há dificuldades de comunicação, motivada por razões físicas, como ruídos: “Venha pra 

casa agora!”, “Fala mais alto!”. Quando o foco está na atividade é comum não se considerar a 

ameaça à face, como em “Tá errado: o buraco deve ser maior.” /“Adicione três xícaras de 

farinha e mexa.” Outra ação em que o falante não se preocupa (ou pouco se preocupa) com a 

face do ouvinte está relacionada ao poder exercido pelo falante sobre o ouvinte, fazendo com 

que aquele não se importe em sofrer algum tipo de retaliação ou, pode-se dar pela falta de  

cooperação do ouvinte: “Traga-me mais vinho.” Nesse mesmo sentido o falante, também, 

pode não se importar com sua face por querer ser grosseiro ou por considerar como uma 

brincadeira: “Pode chorar à vontade!” (para crianças). 

Outro conjunto de fatos que não minimizam a ameaça à face ocorre quando o 

interesse está no ouvinte, ou seja, o falante leva em conta que está agindo em favor do 

ouvinte, buscando beneficiá-lo de alguma forma. Isso ocorre com o conselho como em 

“Cuidado! Esse homem é perigoso!”, em casos de alerta a algum amigo ou conhecido/ ou 

outros como “Não fique triste”, em situação de perda ou insatisfação do ouvinte;  com a 
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permissão para o próprio ouvinte “Sim, pode ir.”; com despedidas de viagens “Boa viagem, 

divirta-se!”/ “Cuide-se!”.  

 

(b) Casos em que o falante minimiza as ameaças de face pelas implicaturas 

Outro uso de bald on record realmente orientado para a face, diz respeito à 

cooperação mútua entre os interagentes, de modo que cada participante tenta se prevenir. Em 

certos casos, o falante consegue perceber que o ouvinte está preocupado com a ocorrência de 

uma possível ameaça e busca tranquilizá-lo, como em “Fique à vontade!”, por exemplo. 

Segundo Brown e Levinson (1987, p.99), há três áreas em que se poderia esperar a ocorrência 

dessas ações, como:  

(i) boas vindas ou despedidas – o falante insiste que o ouvinte possa se impor 

sobre sua face negativa, ou seja, que o falante possa „invadir‟ seu território pessoal.
11

 

(ii) despedidas – o falante insiste que o ouvinte pode transgredir sua face 

positiva, tendo sua licença ou autorização.12 
(iii) ofertas – o falante insiste que o ouvinte se imponha sobre sua face positiva 

(do falante).13  

 

Nessas três áreas, os convites são potencialmente ameaçadores da face, pois há 

um risco de o ouvinte não aceitar o convite. Onde esse risco é grande, deve-se esperar o uso 

de outra estratégia, não a bald on record. Assim, o falante não diz “Sente-se” para uma pessoa 

perceptivelmente mais importante que ele. Mas se consegue prever que há um risco pequeno, 

usa-se a bald on record, é assim praticamente em todas as línguas. Exemplos clássicos desse 

tipo de manifestação geralmente ocorrem com o verbo no imperativo, como em inglês “Come 

in”, ou no português “Entre”, “Coma mais”. 

 

2.1.2.2 Estratégias referentes à Polidez positiva 

 

As estratégias de polidez positiva refletem a simpatia, a cordialidade, entre outros 

aspectos, no que diz respeito à aproximação entre os interagentes, a intimidade existente entre 

eles, assim como o conhecimento partilhado, a cooperação, afinidades. Ao fazer uso da 

polidez positiva, o falante minimiza a ameaça ao ouvinte, demonstrando algum tipo de 

amizade, cooperação. Brown e Levinson (1987) elencaram quinze estratégias de polidez 

positiva, que serão descritas abaixo. 

                                                             
11 Texto original: Welcomings (or post-greetings) – where S insistis that H may impose on his negative face;  
12 Texto original: farewells, where S insists that H may transgress on his positive face by taking his leave; 
13 Texto original: offers, where S insists that may impose on S‟s negative face.  
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 As estratégias de polidez positiva envolvem três mecanismos. O primeiro é 

quando o falante reivindica um terreno comum com o ouvinte, indicando que falante e ouvinte 

pertencem ao mesmo grupo, compartilham interesses, objetivos e valores. Segundo Brown e 

Levinson (1987), há três formas de se realizar esse mecanismo: o falante pode convencionar 

que um desejo ou interesse do ouvinte, também é seu, ou ele pode enfatizar identificação ao 

mesmo grupo e finalmente pode compartilhar um „terreno comum‟ sem necessariamente se 

referir ao pertencimento do grupo. As estratégias de 1 a 8 refletem essa terceira forma. 

 

Estratégia 1: Note, preste atenção no ouvinte (seus interesses, desejos, necessidades)
14

.  

Outro aspecto a considerar nessa estratégia é quando o ouvinte faz uma ameaça 

contra si mesmo, que pode ser uma falta de controle das funções fisiológicas, ou uma gafe, 

nesse sentido o falante deve notar isso, mas não demonstrar que fica incomodado. Esse 

comportamento é contrário ao da polidez negativa, na qual a gafe deve ser ignorada. 

Considerando a polidez positiva, o ouvinte deve encarar como uma brincadeira, 

“levando na esportiva”. Como podemos observar nos exemplos extraídos de Brown e 

Levinson (1987). 

(1) Goodness, you cut your hair! (...) By the way, I came to borrow some flour./ 

(Nossa você cortou o seu cabelo! (...) A propósito, eu vim pedir emprestado um pouco de 

farinha.)  

(2) You must be hungry, it‟s a long time since breakfast. How about some lunch? / 

(Você deve estar com fome, já faz tempo que tomou o café da manhã. Vamos almoçar?) 

(3) What a beautiful vase this is! Where did it come from. / (Que vaso lindo! Onde 

você comprou?) 

 

Estratégia 2: Exagere (interesse, aprovação e simpatia).  

Ocorre com ênfase em elementos prosódicos, com uso de modificadores e 

intensificadores. Nos exemplos abaixo, observamos a intensificação dos atributos referentes 

ao jardim. 

(4) What a fantastic garden you have! / (Que jardim lindo você tem!) 

(5) How absolutely marvellous! / (Isso é fantástico!) 

 

 

                                                             
14 Os exemplos são retirados de Brown e Levinson (1987), como o texto é todo em inglês, a responsabilidade da 

tradução é nossa. 
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Estratégia 3: Intensifique o interesse do ouvinte. 

Nessa estratégia, o falante focaliza-se no ouvinte intensificando seus interesses, 

corroborando para aquilo que acredita que o ouvinte valoriza. Os trechos, abaixo, 

exemplificam essa estratégia na medida em que descreve uma situação elevando os caracteres 

e passos de sua composição. 

(6) I come down the stairs, and what do you think I see? – a huge mess all over the 

place, the phone‟s off the hook and clothes are scattered all over…/ (Eu desci as escadas e 

imagina o que eu vi? Uma bagunça enorme, o telefone fora do gancho, as roupas 

espalhadas...) 

(7) Black I like. I used to wear it more than I do now, I very rarely wear it now. I 

wore a black jumper, and when I wear it my Mum says „Ah‟, she said. But Len likes it, he 

thinks it looks ever so nice and quite a few people (…) /( Eu gosto de preto. Eu costumava 

usar mais do que agora. Eu raramente uso agora. Eu usava mais um agasalho preto e quando 

eu uso minha mãe diz “Ah!”. Mas Len gosta, ele acha que é bonito e poucas pessoas usam. 

(...) ) 

Essa estratégia, também, pode ser caracterizada pelo uso do discurso direto ou 

indireto, assim como as questões tag
15

 (no inglês), ou expressões que envolvam mais o 

ouvinte no processo interativo, como: Você entende? Né? Como? Certo? Outra técnica, que 

se parece mais com a denominação da estratégia, é exagerar na expressão dos fatos: 

(8)  There were a million people in the Co-op tonight! / (Tinha um milhão de 

pessoas na festa!) 

(9)  I‟ve never seen such a row! / (Eu nunca vi tamanha discussão!)  

(10) You Always do the dishes! I‟ll do them this time./ (Você sempre lava as 

louças. Eu lavarei desta vez!) 

 

Estratégia 4: Use marcadores de identidade de grupo 

Essa estratégia caracteriza-se pelo uso de formas de identificação de grupo, como 

o uso do mesmo dialeto, de jargões
16

, de gírias, de elipses. Formas de tratamento como tu/vós, 

tu e você, podem indicar respeito, solidariedade ou intimidade pelos membros que compõem 

um determinado grupo. Termos como cara, querido, amor, filho, coração, mãe, parceiro, 

companheiro, mano, amigão, entre outros, são frequentes para mostrar engajamento, 

identificação com um grupo determinado. Esses marcadores funcionam como atenuadores da 

                                                             
15 Que buscam um reforço conversacional. 
16 O uso de jargão ou gíria pode estar associado a nomes de marcas, por exemplo, “Tem um Malboro?”.  
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imposição causada pela forma do verbo no imperativo, demonstrando que não há uma relação 

de poder. 

 

(11) Here mate, I was keeping that seat for a friend of mine. / (Ei irmão, eu estava 

guardando pra um amigo...) 

(12) Help me with this bag here  will you son? / („Me ajude‟ com essa bolsa, 

filho?!) 

(13) Come here, mate. / (Venha aqui, parceiro!
17

 ). 

 

Em situações de bilinguismo é comum a alternância de códigos, geralmente o 

falante opta pela variedade linguística de maior prestígio, empregando a polidez positiva, 

ressaltando o seu desejo de ser admirado, reconhecido; na pesquisa de Gumperz (1982), com 

os latinos na Califórnia, entre o inglês e o espanhol, observou que o espanhol era usado para 

demonstrar envolvimento pessoal ou constrangimento dos participantes, já o inglês servia 

para as formas de generalização, mais distantes da realidade dos participantes.   

Comparável à mudança de código, há na língua portuguesa a troca do nome pelo 

apelido: 

(14) Jadinha, limpa seu quarto agora. 

(15) Jade Vogliotti, limpa o seu quarto agora. 

O exemplo (14) parece sugerir maior proximidade, diminuindo a força de 

imposição sobre „Jadinha‟, ao ser chamado pelo seu nome completo a força ilocucionária de 

imposição aumenta, tornando o exemplo (15) mais ameaçador da face do interlocutor. 

Na estratégia de uso de marcadores de identidade de grupo, o aparecimento de 

elipses ou de formas contraídas pode sugerir um conhecimento partilhado em um grupo 

específico. Se alguém diz “A carne” como uma ordem, é porque há entre o falante („alguém‟) 

e o ouvinte algo em comum que possibilita o entendimento dessa ordem, há uma „cooperação‟ 

capaz de fazer o ouvinte compreender tal ordem. Segundo Brown e Levinson(1987), esse 

conhecimento partilhado mutuamente por um grupo pode ser a razão do uso da elipse e das 

formas contraídas serem associadas à polidez positiva. Mesmo o uso de pedidos indiretos 

convencionais, normalmente característicos da polidez negativa, tornam-se polidez positiva, 

se marcados por elipses. 

 

                                                             
17 Tradução nossa. 
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Estratégia 5: Busque concordar 

Uma das maneiras de reivindicar um terreno comum é buscar formas de concordar 

com o ouvinte, tratar de assuntos que dêem segurança ao falante para que ele possa concordar 

com o ouvinte, satisfazendo-lhe o desejo de ser correto, de estar com a razão ou de corroborar 

com sua opinião. Quanto mais o falante conhece o ouvinte, mais segurança terá de abordar 

certos assuntos, buscando concordar com ele. Ou, mesmo que discorde em algum aspecto, 

tenta fazer uma concessão para evitar que a face seja ameaçada. A utilização da repetição 

nessa estratégia, como se vê em (B) “- A Londres?”, enfatiza a concordância emocional com o 

enunciado. 

(16) Isn‟t your new car a beautiful colour! / (Não é linda a cor do seu carro 

novo?!)  

(17) A: John went to London this weekend! /B. To London!) / (A: João foi a 

Londres neste fim de semana! / B: A Londres!)  

 

Estratégia 6: Evite discordância  

O desejo de evitar a discordância ou parecer concordar com o ouvinte leva muitas 

vezes o falante a fingir que concorda, evitando a possibilidade de ameaçar a face. Sacks (apud 

BROWN; LEVINSON, 1987) pesquisou movimentos discursivos em que os falantes vão 

modificando seus enunciados para parecer que concordam, dissimulando a discordância, 

como em “sim, mas...” em vez de usar “não”. O mesmo acontece com o uso da ironia que 

primeiro concorda totalmente, depois vai conduzindo para uma interpretação totalmente 

contrária. 

(18)  A. Can you hear me? / (A. Você pode me ouvir?) 

B. Barely. / (B. Mal (malmente)). 

(19) A. You hate your Mom and Dad? / (A. Você odeia sua mãe e seu pai?) 

B. Oh sometimes / (B. Ó, às vezes...) 

Outro aspecto interessante é o que Sacks (1973) chamou de “regra de 

contiguidade” em que as respostas devem seguir
18

 as perguntas, quando isso não acontece 

pode sugerir um desacordo com o que foi perguntado “A: Yuh comin down early?/ (A: 

Desceu cedo hoje?) B: Well I got a lot of things to do. I don‟t know. It won‟t be too early.”/ 

(B: Bem, tenho muitas coisas para fazer.  Eu não sei. Não será muito cedo.).  

                                                             
18 Seguir aqui está sendo usado no sentido de corresponder, responder, não necessariamente , no sentido de 

sequência. 
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Algo semelhante pode acontecer com o uso do then (em inglês) ou o então (em 

português) como marcadores de conclusão, no sentido de conduzirem a uma 

pseudoconcordância, como em “I‟ll meet you in front of the theatre just before 8.0, then./ 

(Encontrarei você em frente ao teatro um pouco antes da 8:00, então.”). 

 Brown e Levinson (1987) registraram, também, a mentira, ou a “mentira 

branca/mentirinha” (“White lie”), como um recurso para manter a polidez positiva, evitando a 

discordância entre falante e ouvinte (“Yes I do like your new hat”/ (Eu realmente gosto do seu 

novo chapéu)). Referem-se à mentira que não é prejudicial à face positiva do ouvinte, por 

exemplo, alguém que pede seu celular emprestado e você responde “Oh, desculpe. Estou sem 

créditos. Estou sem bateria.”
19

 O falante e o ouvinte sabem que não é verdade, mas para 

proteger a face do ouvinte de ter seu pedido expressamente recusado, consideram como 

verdade.  Outro mecanismo utilizado na estratégia em questão é optar por ser vago em suas 

opiniões, evitando o confronto direto com o ouvinte. 

 

Estratégia 7: Pressuponha/ levante/ assegure um terreno comum 

Essa estratégia é utilizada com o objetivo de demonstrar que há algum 

conhecimento partilhado entre o falante e o ouvinte. Com o auxílio dela o falante busca 

formas de mostrar seu interesse, sua amizade, sua proximidade com o ouvinte. Brown e 

Levinson (1987) mencionam que o falante não se dirige ao ouvinte somente para realizar um 

FTA, mas para oferecer-lhe um „presente‟, que pode ser representado por uma conversa 

introdutória, ou um „pré-jogo‟ - no dizer de Goffman (2002a) - que atenua um pedido, por 

exemplo. Os exemplos abaixo destacam a pressuposição de um conhecimento compartilhado 

ou assegura um terreno comum a ambos, falante e ouvinte. 

(20) It‟s at the far end of the street, the last house on the left, isn‟t. /(É no fim da 

rua, a última casa à esquerda, não é?). 

(21) A: Oh this cut hurts awfully, Mum. /(Oh este corte dói terrivelmente, mãe). 

B:Yes dear, it hurts terribly, I know. /(Sim querida, dói terrivelmente, eu sei). 

Outra característica dessa estratégia é o uso da dêixis
20

, que torna viável a 

retomada de um dado contexto conhecido por ambos, permitindo ao ouvinte compreender as 

referências feitas pelo falante, no aspecto espacial, como em “É no fim da rua, a última casa 

à esquerda, não é?”; nesse aspecto cabe, também, o uso do demonstrativo para mostrar 

                                                             
19

 Oh I can‟t. The batteries are dead. 
20 A dêixis está relacionada com as formas nas quais as sentenças estão ancoradas a certos aspectos do contexto 

da enunciação, incluindo o papel dos participantes nos eventos de fala, assim como a localização social, espacial 

e temporal. 
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proximidade ou distanciamento, proporcionando empatia, envolvimento. No aspecto temporal 

“John says he really loves your roses”/(João diz que ele realmente ama suas rosas.)/“John 

says do you want to come too?”/(João pergunta se você quer vir também?), a mudança do 

tempo verbal (do passado para o presente) parece ser um recurso de polidez positiva no 

inglês.  

 Pressupor um conhecimento demonstra que o ouvinte é conhecido, assim um 

termo, uma palavra, ou o uso de um pronome no lugar de um substantivo, quando há um   

referente explícito, serão formas que podem levar à ocorrência da polidez positiva, pois 

aproxima o falante do ouvinte, por compartilharem do mesmo conhecimento. 

 

Estratégia 8: Brinque para deixar o interlocutor à vontade (Faça piadas) 

A construção das piadas possui base no conhecimento prévio, sua interpretação 

depende dos valores veiculados socialmente,  a que tanto o falante quanto o ouvinte têm 

acesso. Por isso enquadra-se na polidez positiva, deixando o ouvinte em uma situação 

confortável, minimizando o FTA. Como podemos verificar no exemplo (22), abaixo. 

(22) How about lending me this old heap of junk?/(Que tal me emprestar esse 

monte de lixo?)/ (referindo-se ao carro novo do ouvinte) 

 

Estratégia 9: Assegure ou pressuponha o conhecimento e a consideração do falante sobre o 

desejo do ouvinte. 

Essa estratégia caracteriza-se pela pretensão do falante de demonstrar ao ouvinte 

que conhece seus interesses e particularidades. A expressão “eu sei” (I know) é bastante 

evidenciada nesse contexto; as perguntas negativas (negative questions), como as que seguem, 

também podem fazer parte dessa estratégia.  

(23) Look, I know you want the car back by 5.0, so should(n‟t) I go to town 

now?/(Olhe, eu sei que você quer de volta seu carro até as cinco, então eu não deveria ir à 

cidade agora?) 

(24) I know you love roses but the florist didn‟t have any more, so I brought you 

geraniums instead/ (Eu sei que você ama rosas, mas o florista não tinha mais nenhuma, então 

comprei gerânios.). 

 

Estratégia 10: Ofereça, prometa 

A fim de evitar uma potencial ameaça à face, o falante deve escolher enfatizar sua 

cooperação com o ouvinte, o falante parece procurar algum crédito com o ouvinte, quer 
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valorizar a sua face positiva, assim pode fazer uma oferta ou uma promessa. Estas geralmente 

geram expectativas, aumentando o interesse do ouvinte em relação ao que foi prometido ou 

ofertado. Essa estratégia está de alguma forma relacionada às máximas de tato e de 

generosidade (LEECH, 2005). 

(25) I‟ll drop by sometime next week/ (Eu vou dar uma passadinha aí a qualquer 

hora na semana que vem). 

 

Estratégia 11: Seja otimista 

O outro lado da estratégia cooperativa é assumir que o ouvinte quer o mesmo que 

o falante quer, por isso o falante tende a ajudá-lo a obter o que deseja. Ou melhor, nesse 

aspecto o falante é presunçoso ao ponto de acreditar que o ouvinte irá cooperar com ele 

porque é isso que ele deseja. No exemplo abaixo, a esposa fala ao marido que vai saindo, ela 

quer que o marido escove os cabelos antes de sair, expressa suas vontades assumindo que o 

marido quer isso também e por isso presume a cooperação. 

(26) “Wait minute! You haven‟t brushed your hair”/ “Espere um minuto! Você 

não quer escovar seu cabelo?”.  

Essa estratégia parece minimizar a ameaça a face do ouvinte, que não seria uma 

imposição ou pedido, mas algo natural. Expressões presunçosas ou otimistas são resultado 

dessa estratégia; e, segundo Brown e Levinson (1987), essas talvez, sejam a mais dramática 

diferença entre as formas de polidez positiva e de polidez negativa de fazer um FTA. “You „ll 

lend me your lawnmower for the weekend.”(I hope./won‟t you./ I imagine.”)/ (Você vai me 

emprestar o seu cortador de grama para o fim de semana, eu espero./Voce não vai?/ Eu 

imagino). 

Embora seja estudada aqui como parte da polidez positiva, pode comprometer a 

polidez negativa, haja vista a falta de escolhas do ouvinte, como se estivesse „forçado‟ a dizer 

sim, a fazer o que o falante propõe.  

 

Estratégia 12: Inclua falante e ouvinte na mesma atividade 

Essa estratégia possibilita o envolvimento do ouvinte, de alguma maneira ele deve 

se sentir parte do grupo, ainda, que muitas vezes, haja o risco de sua face ser ameaçada. Um 

dos mecanismos de construção dessa estratégia é a utilização do „nós‟ inclusivo, como pode 

ser observado nos exemplos abaixo, o enunciado (27) refere-se à primeira pessoa, o exemplo 

(28) refere-se à segunda e o (29) que se refere à primeira, mas inclui o ouvinte. Essa estratégia 

permite, em algumas circunstâncias um „plural de modéstia‟, envolvendo o ouvinte em um 
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acontecimento positivo, elevando sua face, no entanto, certos contextos conduzem a ameaça à 

face positiva do falante, envolvendo-o em algo desagradável. O interessante nesse sentido é 

que o falante se coloca no mesmo patamar, ameaçando sua própria face. 

(27) Let‟s have a cookie, then. (i.e. me). /(Vamos comer um biscoito, então?) (mas 

sou só eu). 

(28) Let‟s get on with dinner, eh? (i.e. you)/ (Vamos continuar com o jantar.) (mas 

é só você que está comendo devagar). 

(29) Let‟s stop for a bite./ (i.e. I want a bite, so let‟s stop). /Vamos parar para o 

lanche. (isto é, eu quero um lanche). 

 

Estratégias 13: Dê ou peça razões 

Esta estratégia tem como objetivo criar alguma aproximação entre falante e 

ouvinte para traçar outros objetivos comunicativos. Em outras palavras, dá razões é uma 

forma que implica oferta, cooperação, como em „I can help you‟ ou „You can help me‟ para 

envolver o ouvinte numa atividade, mostrar que está disponível para ajudá-lo, sem que isso 

possa ameaçar a sua face. Uma forma muito frequente nessa estratégia é a utilização de 

perguntas indiretas, como se pode notar no exemplo 30, abaixo.  

(30) Why don‟t I help you with that suitcase? / (Por que eu não te ajudo com essa 

mala?) 

 

Estratégia 14: Assuma ou assegure a reciprocidade (entre falante e ouvinte) 

(31) I did X for you last week, so you do Y for me this week. / (Eu fiz X para você 

na semana passada, então você faz Y para mim neste fim de semana). 

Essa estratégia caracteriza-se pela necessidade de se evidenciar os direitos e 

obrigações dos interagentes, de modo que ambos mantenham reciprocidade na interação, 

apontando para um benefício mútuo („Eu farei X para você e você fará Y para mim‟), o que 

diminui a possibilidade de um ato ameaçador de fala (FTA).  

 

Estratégia 15: Dê presente ao ouvinte (qualidade, simpatia, entendimento, cooperação) 

A simpatia, a cooperação e o entendimento funcionam como presentes ao ouvinte, 

como facilitadores da interação, o „presente‟ não é necessariamente um objeto, mas a forma 

cooperativa de falante e ouvinte manterem o equilíbrio e o respeito mútuo. O falante satisfaz 

os desejos do ouvinte, característica clássica da polidez positiva, ser admirado, entendido, 

ouvido.  
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(32) I‟m so glad to see you./ (Estou feliz por ver você).  

 

2.1.2.3 Estratégias referentes à polidez negativa 

 

Polidez negativa, segundo Brown e Levinson (1987) é a ação reparadora 

endereçada ao ouvinte, na qual deseja não ter suas ações impedidas. É o cerne do 

comportamento respeitoso, é bem focalizada e específica, ao contrário da polidez positiva que 

está mais associada ao comportamento familiar, brincalhão e possui um escopo mais aberto. 

Embora se desconheça, muitas vezes, a denominação, a polidez negativa é a mais disseminada 

culturalmente, uma vez que é ela que está relacionada às etiquetas sociais, aos padrões de 

comportamentos; “negative politeness is the most elaborate and the most conventionalized set 

of linguistic strategies for FTA redress; it is the stuff that fills the etiquete books.
21

" 

(BROWN; LEVINSON, 1987, p.130). 

A realização linguística da polidez negativa está associada à restrição da força 

ilocucionária, sendo convencionalmente indireta, demonstrando pessimismo em relação a 

algum pedido feito ao ouvinte e enfatizando o poder do ouvinte. Contudo, Lakoff (1973) 

considera que a característica mais importante da polidez é evitar a imposição, a prolixidade 

ou obscuridade. Outro aspecto que pode interferir na polidez negativa é a necessidade de 

equalizar a face negativa, o que geralmente é alcançado na estratégia híbrida de indiretividade 

convencional. 

Brown e Levinson (1987) apresentam um esquema que demonstra o „desejo 

conflitante‟ de ser direto e de ser indireto. O primeiro consiste no desejo de cometer uma 

ameaça de forma direta e o segundo seria de não se impor sobre o ouvinte, não pressioná-lo. 

A polidez negativa utiliza-se de recursos linguísticos, para que mesmo em situações que se 

expresse diretamente, a face do ouvinte seja preservada, que seu território pessoal não sofra 

imposições. Tais recursos são chamados estratégias de polidez negativa
22

. Estas visam a 

promover o distanciamento e a liberdade de ação do ouvinte. Brown e Levinson (1987) 

propuseram dez estratégias de polidez negativa: 

1) Seja convencionalmente indireto;  

2) Recorra aos modalizadores (“hedges”) para evitar comprometimento; 

                                                             
21 Polidez negativa é o mais elaborado e mais convencionalizado conjunto de estratégias linguísticas de 

reparação de um FTA; é a que aparece em livros de etiquetas, por exemplo (Trad. Livre). 
22

 A polidez negativa é associada ao respeito, à formalidade, baseada no distanciamento entre os interlocutores, é 

realizada por meio de expressões que denotem comedimento, relutância, pessimismo, deferência, evitação, 

formalidade. Nas estratégias de polidez negativa fica patente o desejo de não invadir o espaço do outro, não 

incomodá-lo, deixando-o livre para que tome suas próprias iniciativas, coopere ou não com o seu interlocutor. 
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3) Seja pessimista – presuma que o ouvinte não colabore com você; 

4) Minimize a imposição;  

5) Preste deferência (tratando como alguém superior); 

6) Desculpe-se; 

7) Impessoalize locutor e interlocutor (evitando pronomes de 1ª e 2ª pessoa); 

8) Estabeleça o FTA como uma regra geral (que independe da sua vontade);  

9) Nominalize; 

10) Comporte-se como se estivesse em débito com o interlocutor ou como se este 

não lhe devesse nada. 

 

Estratégia 1: Seja convencionalmente indireto 

Nesta estratégia, o falante encontra tensões opostas, por um lado o desejo de 

proporcionar ao ouvinte uma alternativa de defesa, uma saída, por outro, a vontade de ser 

direto. Uma das formas de solucionar essas oposições é ser convencionalmente indireto, pois 

as convenções permitem entender um enunciado de forma não literal. Segundo Brown e 

Levinson (1987), a indiretividade convencional codifica o choque de desejos e permite 

alcançar os dois, embora parcialmente. O ato de fala indireto, por sua vez, constitui a forma 

mais significante de indiretividade convencional. É necessário observar, também, que há 

graus de convenção e dependendo disso o comprometimento poderá ser maior ou menor, ou 

seja, pode ter um grau de compromisso em direção a off record ou on record. Os exemplos 

abaixo caminham nessa direção, mostrando que o uso de certas construções linguísticas 

podem favorecer uma indiretividade ou amenização da força ilocucionária de uma sentença, 

vejamos os exemplos: 

(33) Can you please pass the salt? / (Você poderia, por favor, me passar o sal?) 

(34) Can you shut the door?/ (Você poderia fechar a porta?)  

 

Estratégia 2: Recorra aos modalizadores (“hedges”) para evitar comprometimento 

Nesta estratégia, o uso de modalizadores constitui um dos recursos mais 

importantes, pois a força ilocucionária presente em alguns verbos, como achar, pensar, 

acreditar, está associada ao comportamento do falante, à sua atitude diante daquilo que 

enuncia, ao seu desejo de não coagir o ouvinte. Os modalizadores (“hedges”) modificam o 

grau de pertencimento de um predicado ao grupo nominal, podendo ser parcial (ser verdadeiro 

em alguns aspectos, não em sua totalidade). 
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(35) I rather think it‟s hopeless. / (Eu prefiro pensar que é impossível/ Eu prefiro 

não alimentar esperanças.) 

(36) I suppose that Harry is coming./ (Eu suponho que Harry está vindo.) 

As operações semânticas dos hedges podem ser realizadas de diferentes maneiras 

na forma de superfície, todavia o uso desses recursos não é restrito à polidez, podendo haver 

outras motivações para sua escolha. Brown e Levinson (1987) dividiram-nos em dois grupos: 

o primeiro relacionado às hedges enfáticas – como ocorre em formas exatamente, 

precisamente (“He really did run that way”/(Ele realmente correu naquela direção;) I tell you 

sincerely, he ran that way/ (Digo-vos sinceramente, ele correu dessa maneira.),  entre outras e 

aquelas que podem atenuar o que modificam. Assim, podem ser analisados como advérbios 

sobre os verbos performativos que representam a força ilocucionária da sentença. Podem, 

também, ser associados ao uso das tags, funcionando como uma forma de atenuação, como 

ocorre nas expressões: Do me favour, Will you?/ I wonder if (you know whether) John went 

out.) ou, ainda, feitas por meio da entonação.  

 

Estratégia 3: Seja pessimista  

Esta estratégia consiste em preservar a face negativa do ouvinte, ou seja, manter o 

distanciamento entre os interagentes por meio do pessimismo na interação verbal, de modo 

que o falante mostre incredulidade em relação à disponibilidade ou capacidade do ouvinte em 

realizar um determinado ato. Algumas maneiras de realização são fazer uso de formas 

indiretas, para fazer pedidos, por exemplo, em que o falante deixa a possibilidade de o ouvinte 

não aceitá-los. Um exemplo como “You couldn‟t possibly/ by any chance lend me your 

lawnmower”)- (“Você não poderia possivelmente / por acaso me emprestar o seu cortador de 

grama”.) 

(37)  Could/ Would/ Might } you X? 

Embora a intenção do falante seja deixar o ouvinte à vontade para fazer suas 

escolhas, essa estratégia pode revelar um efeito contrário, uma vez que pressupõe que o 

ouvinte não queira cooperar, o que pode acabar por coagi-lo, configurando como um potencial 

ato ameaçador da face negativa, pois lhe tira a liberdade de ação, invadindo seu território 

pessoal e ferindo o desejo de não ter suas ações impedidas. Segundo Brown e Levinson 

(1987) há três realizações importantes dessa estratégia: o uso da negativa (com uma tag), o 

uso do subjuntivo e possibilidade do uso de marcadores. Essa estratégia pode, também, ser 

associada à estratégia Questione, HEDGE (“recorra aos modalizadores („hedges‟) para evitar 

comprometimento.”) subjacentes ao esquema para polidez dos atos de fala indiretos. 
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Estratégia 4: Minimize a imposição 

O caráter impositivo do falante sobre a face negativa do ouvinte potencialmente 

cria uma situação de desconforto, invadindo um espaço que este não quer compartilhar, por 

essa razão, o falante deve buscar formas de amenização da ameaça, exercer a polidez 

negativa. 

(38) I just want to ask you if I can borrow a little paper?/ (Eu só queria lhe 

perguntar se eu posso pegar emprestado um papelzinho?) 

(39) I just dropped by for minute to ask if you... /(Eu só passei por um minuto para 

perguntar se você ...) 

As palavras just, if, little são utilizadas para minimizar uma possível ameaça ao 

interlocutor. Assim como no inglês, em português é muito comum o uso de eufemismos, de 

formas no diminutivo, ou outros termos que denotam possibilidade e/ou condição (se). 

 

Estratégia 5: Preste deferência (tratando como alguém superior) 

(40) That‟s all right, sir./ (Está tudo certo, senhor.) 

(41) Excuse-me, sir, but would you mind if I close the window?/ (Desculpe-me, 

senhor, mas você se importaria se eu fechasse a janela?) 

Esta estratégia apresenta dois lados: um em que o falante se humilha, e outro em 

que ele eleva a face positiva do ouvinte, satisfazendo o seu desejo de ser admirado, de possuir 

uma superioridade em relação ao falante. Em ambos os casos, convenciona-se que o ouvinte 

possui um status social mais elevado do que o falante (ou quer ser entendido como tal), 

reconhecendo-se um diferencial de poder; a deferência nessa situação serve para atenuar uma 

possível ameaça à face do ouvinte, além de que o falante tem consciência de seus limites e de 

que nada fará para ameaçá-lo. A deferência pode ser recíproca também nesse caso, há um 

respeito mútuo entre os interagentes. O fato de a deferência ser unilateral – só do falante para 

o ouvinte – constitui um contexto assimétrico. 

O fenômeno da deferência é um dos instrumentos mais característicos de 

demonstração dos fatores sociais na estrutura linguística, nas formas dos honoríficos, ou entre 

pessoas ou coisas em um determinado evento comunicativo. Essas formas advêm de várias 

estratégias de polidez, intencionando o equilíbrio nas relações interpessoais, especialmente as 

distâncias entre os interagentes. Brown e Levinson (1987) tratam da deferência em relação à 

dimensão hierárquica, que levam em conta o poder, mas há outros casos em que esse 

fenômeno pode estar presente, como nas categorias de gênero/sexo ou de grupos. 
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Estratégia 6: Desculpe-se 

O pedido de desculpa é uma forma de demonstrar que o falante se importa com o 

ouvinte, pois reluta em infringir a sua face negativa, assim tenta afastar qualquer potencial 

ameaça. Quatro modos de demonstrar relutância são elencados por Brown e Levinson (1987). 

O primeiro admita o impacto, cabe ao falante reconhecer que de alguma forma está afetando a 

face do ouvinte, utiliza-se de expressões como: I‟m sure you must be very busy, but.../ (Tenho 

certeza de que você está muito ocupado, mas...;) o segundo, indique relutância: usando 

hedges ou meios de expressões como: I normally wouldn‟t ask you this, but.../ (Normalmente 

eu não lhe pediria isso, mas...)/(ou Em outras circunstâncias eu não lhe pediria isso); o 

terceiro, dê razões impressionantes: o falante pode dizer que foi forçado pela sua própria 

ignorância a realizar um FTA, o que nem sonharia fazer em situações normais, pois jamais 

infringiria a face negativa do ouvinte (I can think of nobody else who could.../ (Eu não 

consigo pensar em mais ninguém que pudesse...;) o quarto e último, implore perdão, que o 

falante deve implorar o perdão do ouvinte, que o ouvinte deve absolver o falante de uma falha 

implícita num ato ameaçador de face. 

 

Estratégia 7: Impessoalize locutor e interlocutor (evitando pronomes de 1ª e 2ª pessoa) 

Esta estratégia objetiva retirar a responsabilidade de ameaça de face tanto do 

ouvinte quanto do falante, por isso evita a utilização de pronomes de 1ª e 2ª pessoas, de modo 

que o falante não fique diretamente comprometido, ou seja, como se o agente da FTA fosse 

outra pessoa e não ele e, da mesma forma, que o endereçado não seja somente o ouvinte, ou 

não por ser ele. No inglês, por exemplo, em vez de dizer: I tell you that it is so/(Digo-lhe que 

é tão), diria somente: It is so.  

Há várias formas de impessoalizações, variando de uma língua para outra. As 

formas mais comuns ocorrem com o uso do imperativo, omitindo-se a pessoa; a voz passiva 

sem o agente; a substituição do pronome de primeira pessoa e segunda pessoa por indefinidos; 

a pluralização dos pronomes „eu‟ e „você‟ “We cannot accept responsability.../ (Não podemos 

nos responsabilizar). We regret to inform you... (Nós lamentamos informar); a omissão da 

primeira e da segunda pessoa, evitando o você: Excuse-me, sir/miss (Desculpe-me/ Com 

licença senhor/senhora). Evitando o eu, um rei diria: His majesty is not amused./ (Sua 

majestade não está satisfeita). O tempo verbal, também, pode ser um recurso para manter o 

distanciamento entre falante e ouvinte, o mais comum é fugir do aqui e agora, optando-se por 

um tempo futuro ou passado. 
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Estratégia 8: Estabeleça o FTA como uma regra geral (que independe da sua vontade) 

Essa estratégia objetiva evitar um confronto específico entre falante e ouvinte, já 

que o falante não quer se impor sobre a face do ouvinte, mas a isso é forçado por alguma 

circunstância, assim produz um FTA como uma instância de uma regra geral. Por isso evita o 

pronome: International regulations require that the fuselage be sprayed with DDT./ 

(Regulamentos internacionais requerem que a fuselagem seja pulverizada com DDT). 

 

Estratégia 9: Nominalize 

Observou-se que, quanto maior a frequência de nominalização, maior a 

formalidade. E estas juntas contribuem para o maior distanciamento entre os interlocutores 

por gerarem impessoalização. Para melhor explicar, Brown e Levinson (1987) exemplificam 

com o conjunto de sentenças: 

(a) You performed well on the examinations and we were favourably impressed./ 

(Você teve um bom desempenho nos exames e ficamos muito impressionados). 

(b) Your performing well on the examinations impressed us favourably. / (Seu bom 

desempenho nos impressionou favoravelmente). 

(c) Your good performance on the examinations impressed us favourably./ (Seu 

bom desempenho nos exames, impressionou-nos favoravelmente).  

Pode-se perceber que (c) é mais formal que (b), possivelmente mais adequada ao 

texto escrito e, (b) mais formal que (a), sentença mais adequada ao texto oral.  Então, a 

sentença (c) teria maior grau de formalidade e consequente maior grau de polidez, 

considerando a sua forma de construção nominalizada. 

 

Estratégia 10: Comporte-se como se estivesse em débito com o interlocutor ou como se este 

não lhe devesse nada  

Esta estratégia constitui-se a partir da ação equalizadora do falante ao implicar seu 

débito com o ouvinte, ou desobrigá-lo de algum débito. Para não incorrer em uma ameaça à 

face negativa do interlocutor, geralmente o falante utiliza expressões cerimoniosas, como:  

(42) I‟d be eternally gratefull if you would... / (Eu serei eternamente grata se você 

fizer...) (para pedido) 

(43) I could easily do it for you./ (Eu poderia facilmente fazer isso pra você). 

Os exemplos mostram que o falante se coloca em uma situação de devedor, por 

isso seria capaz de retribuir, beneficiando o interlocutor, uma vez que nessa ocasião estaria 

precisando de ajuda. 
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2.1.3 Estratégias de polidez indireta  

 

Um ato comunicativo é feito off record se não é possível atribuir claramente uma 

única intenção comunicativa a ele. Em outras palavras, o agente se distancia ao proporcionar 

mais de uma interpretação plausível. O indivíduo quer realizar um FTA, mas não quer se 

responsabilizar por fazê-lo, passa ao ouvinte a responsabilidade da interpretação, por isso 

utiliza-se de recursos indiretos oferecidos pela língua. Então, cabe ao ouvinte fazer inferências 

e tentar recuperar o que de fato era a intenção do falante. 

Essas estratégias são realizadas predominantemente por meio de atos de fala 

indiretos e implicaturas conversacionais, que precisam de um contexto, de um conhecimento 

partilhado para que sejam interpretadas coerentemente. São quinze as estratégias desse grupo, 

propostas por Brown e Levinson (1987): 

1) Dê pistas / Insinue  

2) Dê pistas associativas 

3) Pressuponha 

4) Minimize 

5) Exagere 

6) Use tautologias 

7) Use contradições 

8) Seja irônico 

9) Use metáforas 

10) Use questões retóricas 

11) Seja ambíguo 

12) Seja vago 

13) Generalize 

14) Desloque o ouvinte 

15) Seja incompleto, use elipses 
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Figura 1-Estratégias de polidez Off record 

 
      Fonte: (BROWN; LEVINSON,1987). 

 

Estratégia 01: Dê pistas/ Insinue 

O mecanismo básico dessa estratégia é a violação da máxima de relevância de 

Grice (1982), ou seja, se o falante diz algo que não é claramente relevante, o ouvinte envidará 

esforços para verificar o seu alcance, a sua possibilidade de interpretação, buscando sua 

relevância. Brown e Levinson (1987) consideraram três formas de utilização desse 

mecanismo, como se pode verificar na fig. 1: Para violar a máxima da relevância, agruparam 

três estratégias: Dê pistas/ insinue; Dê pistas associativas e Pressuponha.  

As insinuações manifestam-se de diversas formas, contudo as mais corriqueiras se 

consubstanciam por meio de atos de fala indiretos, considerando que estes podem apresentar 

duas forças ilocucionárias, uma considerada primária e outra secundária. Em exemplo dado 

por Brown e Levinson (1987) It‟s cold in here./ (Está frio aqui), a força primária é realização 

de um pedido, mas que estruturalmente configura uma declaração, pois, quando se „declara‟ 

que está frio, pode se estar sugerindo que a janela e/ou a porta seja fechada, por exemplo.  

 

Estratégia 02: Dê pistas associativas 

Da mesma forma que acontece com os atos indiretos de fala, as pistas associativas 

necessitam de um conhecimento previamente partilhado entre os interagentes, fazem parte das 

construções que violam a máxima da relevância (cf. fig.1). Na sentença: “-Oh God, I‟ve got a 

headache again”./ (Oh Deus, estou com dor de cabeça novamente.), a princípio não configura 

um exemplo de polidez linguística, se as circunstâncias não favorecerem, mas posta em um 

contexto em que alguém solicita um favor, pode ser interpretada como uma estratégia de 

polidez off record. 
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 Em um contexto como A: “Você poderia me ajudar a corrigir esses trabalhos?/B:  

- Oh Deus, estou com dor de cabeça novamente.” O contexto permite que se faça uma 

associação que o locutor B, não está disposto a ajudar o locutor A. 

 

Estratégia 03: Pressuponha 

Esta estratégia faz parte do grupo que utiliza como mecanismo a violação da 

máxima da relevância, como as duas anteriores, há então necessidade do conhecimento 

partilhado entre os interagentes, além de um conhecimento linguístico que fornecerá indícios 

da intenção do falante.  

Partindo da sentença: I washed the car again today. / (Lavei o carro novamente 

hoje), pode-se pressupor pelo termo em negrito que o falante já realizou aquela ação 

anteriormente, por isso pode ser uma crítica; o uso do „again/ novamente‟ força o ouvinte a 

buscar uma relevância para o que está pressuposto por um evento anterior. O que parece 

indicar que o ouvinte rompeu com algum acordo de divisão de tarefas, e o falante está fazendo 

uma reclamação, utilizando-se de um ato indireto de fala.  

 

Estratégia 4: Minimize 

Esta estratégia faz parte do grupo que, de alguma forma, viola a máxima da 

quantidade, já que, ao ser indireto, o falante inevitavelmente está dizendo menos do que seria 

esperado para comunicar, ou diferente daquilo que ele quer dizer. Ao dizer mais ou menos do 

que é requerido, o falante provoca o ouvinte a considerar suas razões. As pressões sociais que 

atuam sobre os interlocutores contra a realização de um FTA levam a um conjunto de 

interpretações e de formas capazes de modificar o conteúdo do que está sendo enunciado.  

Segundo Paiva (2008), essa estratégia parece ter alguma ligação com o fenômeno 

da lítotes – proposta por Leech (1983) – que tem como principal objetivo distorcer um estado 

de coisas, que nesse caso pode ser para amenizar uma ameaça à face, como ocorre quando 

uma pessoa se utiliza de recursos linguísticos, tais como modalizadores, para manter o 

equilíbrio em uma interação, preferindo romper a máxima da quantidade e buscando a polidez 

linguística. 

(1)  That dress is quite nice./ (Esse vestido está relativamente bom/ Esse vestido 

está até bom).  

(2)  That‟s a rather good painting./(Essa pintura é bastante boa). 
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O primeiro exemplo visa a mostrar que o „vestido‟ não está adequado, mas para 

não ameaçar a face de outrem, usa o modalizador „relativamente‟, de forma que não mente, 

mas diz parcialmente a sua opinião. Torna mínima a ameaça de face.  

Essa estratégia é uma forma de gerar implicaturas ao dizer menos do que é pedido. 

 

Estratégia 05: Exagere 

A estratégia anterior é construída, geralmente, por meio de modalizadores ou por 

um predicado de caráter escalar, por exemplo, alto, bom, bonito/legal. Nessa escala opta-se 

por um grau menor do que indica o estado de coisas. Na estratégia 05, “exagere”, embora 

esteja no mesmo grupo porque rompe a máxima da quantidade, seu princípio é elevar em um 

ponto a mais da escala, maior do que realmente indica o estado de coisas. Segundo Brown e 

Levinson (1987), o falante deseja convencionar um sarcasmo de forma indireta, e a utilização 

do exagero funciona como um acionador das implicaturas apropriadas.  

 

Estratégia 06: Use tautologias 

Completa o grupo das estratégias utilizadas para violar a máxima da quantidade, é 

uma forma de gerar inferências, caracterizando-se pela enunciação de verdades evidentes ou 

desnecessárias. Com isso o falante estimula o ouvinte a observar a informação de um 

enunciado que parece não ser informativo, devido a repetição constante de suas construções.  

(03) War is war./ (Guerra é Guerra). 

(04) Boys will be boys. (Rapazes serão rapazes).  

 

Estratégia 07: Use contradições  

Esta estratégia insere-se no grupo daquelas que violam a máxima de qualidade; ao 

violar essa máxima, o falante leva o ouvinte a encontrar uma implicatura que preserve a 

pressuposição de qualidade considerada por Brown e Levinson como o princípio mais básico 

do uso da língua. Uma condição essencial para que exista a comunicação é poder acreditar 

que o que é dito pelos interlocutores é verdade. A violação desse princípio ou condição gera 

nas línguas as figuras de linguagem e alguns instrumentos retóricos. Ao dizer duas coisas que 

se contradizem, o falante faz crer que ele não está dizendo a verdade, o que faz com que o 

ouvinte vá buscar uma interpretação capaz de restituir a verdade, de reconciliar as 

contradições. 

(5) A: Are you upset about that?/(Você ficou chateado com aquilo?) 

     B: Well {yes and no.} (Bem {sim e não}) 



64 

                  {I am and I‟m not.}({ Estou e não estou}) 

Essa contradição possibilita uma reclamação ou crítica, ou pensar que o indivíduo 

não está em suas condições normais de jogo. 

 

Estratégia 08: Seja irônico 

Também faz parte do grupo que viola a máxima da qualidade assim como a 

estratégia imediatamente anterior: use contradições e as seguintes: use metáforas, use 

questões retóricas. O foco dessa estratégia é convencionar o oposto do que significa, de modo 

que o falante pode indiretamente convencionar suas pretensões, se houver indícios, pistas de 

que o significado pretendido é resultado de uma convenção realizada indiretamente. Tais 

pistas podem ser prosódicas, sinestésicas, ou simplesmente contextuais.  

(06) John‟s a real genius./ (John é um verdadeiro gênio.) - depois de John ter feito 

20 coisas estúpidas. 

(07) Lovely neighborhood, eh?/ (Bairro adorável, hein?) - em uma favela.  

 

Estratégia 09: Use metáforas 

Metáforas constituem uma forma de violação da máxima da qualidade, uma vez 

que são consideradas literalmente falsas. As metáforas surgem para evitar que o falante se 

comprometa com o que enuncia, e o seu uso se dá, geralmente, de forma direta, contudo há 

possibilidade de que uma de suas conotações seja percebida apenas indiretamente pelo 

ouvinte. Assim como a ironia, as metáforas podem ser construídas com o uso de partículas 

modalizadoras (real, regular, sort of, as it were) o que torna seu status metafórico mais 

explícito. Por exemplo: (7) Harry‟s a real fish. (Harry é realmente um peixe).  

No enunciado  “Harry‟s a real fish.”, Harry é um verdadeiro peixe./ou Harry é 

realmente um peixe, a metáfora é muito ampla, se considerar que a palavra peixe pode ter 

várias interpretações como beber, nadar, ter sangue frio, entre outros, cabendo ao interlocutor 

associar ao contexto e chegar à interpretação mais adequada. Outro aspecto interessante na 

construção das metáforas é o fato de elas se constituírem como eufemismos, como ocorre com 

algumas denominações, por exemplo, chamar economistas domésticos em vez de donas de 

casa ou engenheiro sanitário em vez de zelador, entre outras. 

 

Estratégia 10: Use questões retóricas 

Essa estratégia é utilizada como uma forma de desviar o foco de atenção do 

ouvinte para um determinado ato de fala. Fazer uma pergunta sem estar realmente interessado 
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em obter a resposta, segundo Brown e Levinson (1987), é quebrar a condição de sinceridade 

das perguntas, pois normalmente, se o falante faz uma pergunta ao ouvinte, é natural que este 

se esforce em respondê-la. A condição de sinceridade segue a determinação “ser sincero” da 

máxima da qualidade. Assim, questões que deixam as respostas “no ar”, podem implicar 

FTAs, como comumente ocorre com as desculpas. 

(8) How was I to know...?/ (Como é que eu ia saber?)  

Outro grupo de estratégias viola a máxima de modo de Grice ([1975]1982), à 

medida que o falante abdica de uma implicatura e opta por ser indireto, vago ou ambíguo de 

modo que comunique uma intenção que ficará indefinida. Essa indefinição pode ser desfeita, 

em alguns casos, pela relação contextual, contudo essa técnica de construção baseada na 

indiretividade possibilita ao falante minimizar a ameaça à face do ouvinte. Esse grupo é 

formado por cinco procedimentos de violação à máxima de modo: ser ambíguo, ser vago, 

(super)generalizar e deslocar o ouvinte, seja reticente/use elipses. 

 

Estratégia 11: Seja ambíguo  

A ambiguidade pode ser alcançada por meio do uso de metáforas uma vez que as 

conotações expressas por elas nem sempre são claras, como já foi mencionado anteriormente. 

Desse modo, num enunciado como: 

 

(9)  John‟s a pretty   sharp     cookie./ (John não é tolo). 

                                smooth 

pode-se compreender como um elogio ou um insulto, dependendo de como a conotação de 

sharp e smooth  são compreendidas. Em sentido amplo, todas as estratégias indiretas, de 

alguma forma, exploram a ambiguidade e a entonação parecem constituir um elemento muito 

importante para avaliar as condições de felicidade desse ato de fala. 

 

Estratégia 12: Seja vago 

O falante pode ser indireto, não esclarecendo qual o objetivo do FTA, ou qual 

ofensa ou crítica. A falta de clareza, de especificações torna a interação cada vez mais difícil 

entre os interagentes, provocando um distanciamento por eles não compartilharem a mesma 

informação. Esses aspectos podem ser observados nos exemplos seguintes: 

(10) Looks like someone may had too much to drink. / (Parece que alguém bebeu  

muito). 
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(11) Perhaps someone did something naughty./ (Talvez alguém tenha feito algo 

impertinente).  

Ocorre também por meio de eufemismo: I‟m going you-know-where./ (Eu estou 

indo, você sabe onde). 

 

Estratégia 13: Generalize 

As generalizações não favorecem a determinação do objeto do FTA, confirmam 

verdades apenas com base no senso comum ou pela recorrência dos fenômenos. A 

generalização é, também, uma forma de se distanciar ou se eximir de alguma situação, não 

tomando para si a responsabilidade pelo ato realizado, mas compartilhando o conteúdo 

enunciado, no qual o ouvinte verifica se a regra geral se aplica a ele. Caso semelhante ocorre 

com os provérbios ou com os conselhos gerais que muitas vezes servem como críticas. 

(12) People who live in glass houses shouldn‟t throw Stones./ Quem tem telhado 

de vidro não atira pedras no do vizinho. (Versão equivalente em português, não é tradução) 

(13) He who laughs last laughs longest./ Quem rir por último rir melhor
23

. 

 

Estratégia 14: Desloque o ouvinte  

O falante pode agir indiretamente desejando atingir uma pessoa, endereçando o 

FTA a outra a quem jamais ameaçaria, esperando que o seu verdadeiro alvo seja alcançado. 

Seria o caso, por exemplo, de pedir algo a alguém que não esteja perto estando evidente que 

existe alguém em melhores condições de realizar o ato. Nessa situação a face da pessoa-alvo 

não seria ameaçada porque ela teria opção de realizar ou não a ação solicitada pelo falante.  

 

Estratégia 15: Seja reticente, use elipses 

Nessa estratégia, viola-se tanto a máxima de modo como a de quantidade, 

ocorrendo com as elipses algo semelhante ao que ocorre com as questões retóricas, pois, por 

precisarem de um contexto para terem suas interpretações legitimadas, ao deixar o FTA pela 

metade, o falante pode deixar a implicatura “no ar”. 

(14) Well, I didn‟t see you... / (Bem, eu não te vi). 

  

 

                                                             
23 Versão que acreditamos ser equivalente em português, não é tradução. 
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2.2 Novos enfoques nos estudos sobre polidez 

 

Os estudos da polidez tornaram-se de grande produtividade nesses últimos anos. 

Após as proposições de Goffman ([1967] 2011), Lakoff (1973), Leech (1977), e as intensas 

buscas de Brown e Levinson (1978, 1987), surgiram muitos estudos nessa área. O número 

significativo de pesquisas sobre a polidez linguística concentrou-se basicamente em quatro 

enfoques, quais sejam: 

i) estudos críticos buscando questionar a teoria de base;  

ii) trabalhos de aplicação teórica; 

iii) trabalhos que propõem novos modelos de análise;  

iv) estudos que levam em conta aspectos interculturais do fenômeno.  

 

Assim, há aqueles que reafirmam as ideias defendidas por Brown e Levinson 

(1987), outros ampliam seu universo de percepções, fazendo algumas contribuições, 

desenvolvendo aspectos que os autores não contemplaram, outros por sua vez apresentam 

discordâncias da linha seguida pelos autores no trato da interação verbal e da polidez 

linguística. Por essa razão, serão sintetizadas nesta seção, algumas pesquisas que podem 

contribuir com a discussão acerca do tema estudado. 

 Motivada pelo comportamento linguístico e pela compreensão da Polidez 

Linguística, Rosa (1992) propôs um estudo de orientação pragmática sobre os procedimentos 

que podem funcionar como atenuadores. Tais procedimentos são tratados como recursos 

destinados à preservação de face nas interações verbais. Chama a atenção para os conceitos de 

polidez e atenuação por, segundo ela, serem conceitos muito próximos e por ambos levarem 

em conta a preservação da face e o estabelecimento de equilíbrio, harmonia na interação 

verbal. Contudo, alerta que atenuação implica polidez, mas polidez é uma noção que 

extrapola os limites da atenuação. Como se pode notar nas descrições de Brown e Levinson 

(1987), que não se restringem à suavização, ao abrandamento. Assim como nesta tese, Rosa 

(1992) desenvolveu sua pesquisa com base na análise de marcadores conversacionais.  

Os trabalhos que se propuseram criticar a teoria da polidez, geralmente, 

direcionam-se às bases como os trabalhos de Brown e Levinson (1987) e de Leech (1983; 

2005), outros se dedicam à aplicação da teoria, como ocorre com grande parte das 

dissertações e teses. Esses podem retomar aos aspectos críticos ou não, ou apresentar 

diferentes modelos de análise do fenômeno da polidez linguística (APPA, 2005; RIBEIRO, 

2010; PAIVA, 2013;) não menos importantes são os estudos interculturais que confrontam 
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esse comportamento linguístico entre diferentes culturas, cada uma com sua própria 

cosmovisão (MACEK, 2007; MONTEIRO, 2008; DIAS, 2010) entre outros. A presente tese 

envereda para esse caminho também, destacando sujeitos falantes de Cabo Verde e Timor 

Leste na interação com pesquisadores brasileiros. 

 Leech (1983) afirma existir um quadro global para o estudo do fenômeno de 

polidez linguística na comunicação, seria um princípio comum de polidez e uma Grande 

Estratégia de Polidez (GSP), esta é evidente em padrões comuns de comportamento 

linguístico, pautada nos atos de fala polidos, como pedidos, ofertas, elogios, agradecimentos e 

respostas a eles. A GSP diz apenas para ser polido, um falante atribui um valor elevado no 

que diz respeito ao interlocutor e um valor baixo a si mesmo. 

Werkhofer (1992) concorda que a polidez é um ato ou um conjunto de atos (uma 

espécie de distensão do comportamento) que é realizado por indivíduos na interação social. A 

polidez estaria, portanto, entre o indivíduo e o „social‟, motivando e estruturando cursos de 

ação. Faz uma relação entre a visão tradicional de polidez, que sugere que o indivíduo tem a 

escolha, mas deve submetê-la ao ethos „coletivo‟ e a visão moderna de Brown e Levinson, 

considerada individualista, que segundo ele não é apenas devido ao papel atribuído à intenção 

inicial de ameaça à face do falante.  

Um dos aspectos mais interessantes defendidos por Werkhofer (1992) é a 

comparação explícita entre poder social do dinheiro e da polidez. Sugere que se faça uma 

tentativa de definir o poder social da polidez e interpretá-la dentro do processo social que lhe 

deu origem, ou seja, o fator mediador entre o individual e o grupo. Tal ponto de vista, no 

entanto, pode não se sustentar diante da análise dos dados haja vista seu caráter metafórico, 

demasiado amplo que poderá causar dificuldade de aplicação. A metodologia proposta por 

Brown e Levinson (1987), como já foi dito, recebe críticas frequentes, no entanto, ainda é um 

dos modelos/ou talvez o modelo que apresenta melhores alternativas de aplicabilidade por 

apresentar um número muito variado de estratégias. 

Watts (2003) propôs dois conceitos de polidez: a de primeira ordem e a de 

segunda ordem. Chamou de polidez de primeira ordem o uso da polidez em seu sentido mais 

amplo - que varia de acordo com cada cultura, como por exemplo, não falar com a boca cheia, 

oferecer assento para alguém, entre outras-; e de segunda ordem, a polidez linguística como 

um termo utilizado nos estudos técnicos de interação verbal sociocomunicativos, na 

pragmática e na sociolinguística. A polidez de segunda ordem supõe que o processo de 

interação (seja verbal ou não verbal) entre as pessoas pode oferecer certo risco, e esta pode ser 
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uma forma de minimizar esse risco – a utilização de formas indiretas, atenuantes, 

modalizadores, etc.  

Para Watts (2003) a polidez de segunda ordem está associada ao “comportamento 

político”, buscando o estabelecimento de uma forma de convivência harmoniosa; nesse 

sentido todos os povos possuem características que são usadas para manter o equilíbrio nas 

interações sociais. 

Além da dicotomia proposta acima – polidez de primeira ordem e polidez de 

segunda ordem -, Watts (2003) apresentou a ligação etimológica existente entre quatro 

termos: polish, police, poli (do grego „cidade‟, „governo‟) e politizmos (do grego 

„civilização‟). As raízes etimológicas do lexema polite em inglês se encontram no particípio 

passado do latim e significa polido. O mesmo ocorre com o verbo em francês. Aparentemente 

polite parece ter pouco a ver com as raízes etimológicas de police ou politics no grego poli e 

politizmos. Observa-se, então, que Watts (2003) se distancia do conceito de polidez atribuído 

por Brown e Levinson (1987), principalmente quando se refere à polidez do senso comum 

como de primeira ordem e a polidez do ponto de vista linguístico, científico, como de segunda 

ordem, pois Brown e Levinson (1987) geralmente associam a utilização da polidez com a 

necessidade de preservar sua auto-imagem, a um trabalho de face.  

Outros estudos que ganharam relevância sobre a temática polidez foram 

desenvolvidos na Espanha pelo grupo de estudos Valescos, coordenado por Briz (2004). Os 

estudos desse grupo propõem analisar a polidez a partir da observação de traços interacionais 

e a relação com a imagem no decorrer do processo conversacional, levando em conta 

diferentes situações comunicativas, estudos com formas de tratamento, marcadores 

conversacionais, a relação com as tomadas e alternâncias de turno.  

Todos parecem conceber a polidez como um fator associado ao comportamento 

em grupo, à necessidade de mediação social, de manter o equilíbrio. Alguns autores 

pesquisaram esse tema a partir do termo cortesia linguística, como o caso de Rodrigues 

(2003) citado aqui por se considerar oportuno dada a correlação que fez entre várias 

disciplinas para tratar do tema em questão. 

Rodrigues (2003), por razões metodológicas, explorou o campo da linguística, 

especificamente no que se refere aos estudos pragmáticos (textual, discursivo, conversacional) 

e sociolinguísticos. Procurou traçar um diálogo entre a Filosofia da Linguagem e a Lógica 

Natural, Semiótica Literária e Narratologia, Retórica e Argumentação, Sociologia e História. 

Assim afirma que a cortesia verbal só pode ser entendida numa perspectiva inter e 
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multidisciplinar. Descreveu e analisou as diferentes formas de cortesia numa dupla 

perspectiva: de língua (morfossintática e semântico-pragmática) e de discurso (interlocutória).  

Rodrigues (2003) partiu do registro e arquivo de fenômenos corteses e 

descorteses, ocorridos em contextos de comunicação/interlocução/interação diversos para 

constituir o corpus de análise de natureza heterogênea, predominando sequências colhidas de 

textos literários de Aquilino Ribeiro e nos compêndios gramaticais de Celso Cunha e Lindley 

Cintra. Não trabalha, portanto, com a língua ordinária, com os recursos interacionais, seu 

objetivo consiste em identificar e descrever fórmulas e formas linguísticas e discursivo-

textuais utilizadas e construídas, na expressão explícita e implícita de valores corteses e 

descorteses, por aqueles que interagem (in presentia ou in absentia) em português europeu e 

reconhecer que funções exercem todas elas nos níveis intralinguístico e extralinguístico.  

Em suas conclusões, Rodrigues (2003) menciona que sua proposta é eclética e 

integra atributos de outras disciplinas linguísticas e sociais, dizendo ter confirmado que o 

estudo da cortesia linguística é de natureza interdisciplinar, o que a leva a ser um objeto 

eminentemente social. Em relação às noções de território, face e operações de figuração, 

considera-as universais em seus valores, mas específicas, conforme as sociedades e 

comunidades. Assim, os fenômenos da cortesia e da descortesia são, segundo Rodrigues 

(2003), de natureza intracultural. Nesta tese buscou-se uma relação interdisciplinar, tal como 

fez Rodrigues (2003), no entanto, trata-se da língua oral, correlacionando o contexto 

interacional, sociolinguístico e pragmático, levando em conta a preservação de faces com base 

na observação dos marcadores conversacionais utilizados pelos entrevistados. 

Durante a pesquisa bibliográfica, detectou-se que há certa carência de publicações 

mais técnicas (livros de embasamento teórico-científico) sobre a polidez no Brasil. O que leva 

a uma busca em produções estrangeiras. Contudo, muitos artigos, dissertações e teses estão 

sendo veiculados na mídia eletrônica e/ou impressa. Apresentam-se, aqui alguns desses textos 

que subsidiam a percepção de diferentes aplicações e, muitas vezes, revelam  temáticas pouco 

exploradas.  

Daher (2005) investigou a polidez linguística em panfletos políticos, na interação 

candidato-(e)leitor. Baseando-se na teoria da polidez desenvolvida por Brown e Levinson 

(1978, 1987), identificou as estratégias de polidez utilizadas por candidatos com intuito de 

satisfazer os desejos de face do (e)leitor, objetivando, com isso, atenuar a carga de imposição 

do pedido de voto presente nesse gênero textual. Seu corpus de análise compôs-se de vinte 

panfletos políticos coletados em sete municípios brasileiros, durante os dois meses que 

antecederam as eleições municipais do ano de 2004. 
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 Dentre os resultados apontados por Daher (2005), estão a predominância de 

estratégias de polidez negativa nos enunciados que veiculam os pedidos de voto propriamente 

ditos, evitando a forma do imperativo do verbo votar (“vote(m)” assim como de pronomes de 

primeira e segunda pessoas);  a frequência acentuada de estratégias de polidez positiva nas 

falas introdutórias com presença marcante de formas de tratamento informal, o uso do nós-

inclusivo, o fornecimento de conselhos, a realização de promessas, a exploração de “tópicos 

seguros” e a demonstração de afinidades);  a tentativa de “manipular” as variáveis que 

determinam o “peso” do pedido de voto sobre a face do (e)leitor, chama o (e)leitor de 

“amigo”, “irmão”, buscando familiaridade. Chega à conclusão de que, embora as estratégias 

de polidez negativa estejam bem visíveis nos pedidos de voto propriamente ditos, a recorrente 

polidez positiva que antecedem esses pedidos desempenha um papel fundamental, no sentido 

de conquistar a aceitabilidade do (e)leitor, e criar, com isso, um clima favorável à sua 

cooperação com o candidato. 

Daher (2005) comprova a hipótese central de que há conexões teóricas entre 

pragmática e polidez linguística com as abordagens que tratam da comunicação 

organizacional. Afirma que a teoria da polidez viabiliza análise dos enunciados linguísticos no 

contexto da comunicação organizacional em comportamentos verbais escritos, veiculados na 

mídia impressa de circulação nacional, contextualizados na situação particular, tensa e 

complexa de crise. Interessa-lhe a contribuição teórico-empírica na transversalidade da teoria 

da polidez linguística e o estudo no âmbito da comunicação organizacional. A abordagem 

aqui feita centra-se no estudo científico do termo crise, em relação à compreensão de polidez 

numa situação bastante adversa, talvez mais propícia à impolidez. 

Appa (2005) estudou a polidez linguística nas conversações de telemarketing, 

com o objetivo de demonstrar e compreender como se dá o funcionamento das negociações e 

qual o papel da polidez nesse tipo de interação que por vezes pode se apresentar infértil a bons 

tratamentos, ou ao comportamento polido. Analisou um corpus composto por transcrição de 

ligações telefônicas dos departamentos de telemarketing do BankBoston e SOS 

Computadores. Observou que, quando se trata de discurso informativo e de interesse 

comercial, a polidez é facilitadora da interação, ou seja, quanto maior for o interesse 

comercial, maior esforço será feito pelo atendente de telemarketing para usar as estratégias de 

polidez em seu benefício. Destaca, também, que a inviabilidade da abordagem face a face 

torna a entonação da voz e outros índices essenciais para demonstrar a polidez. Entre os 

artifícios utilizados pelos operadores de telemarketing para manter o interesse do cliente estão 

as perguntas rápidas, sem pausa e entonação cantada. O operador detém a posse do turno, 
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produzindo uma interação de cunho assimétrico, em que inviabiliza uma preservação mútua 

das faces, impessoaliza-se para dar lugar à empresa que representa. Ressalta que, no corpus 

analisado, nem sempre os métodos utilizados atingiram o objetivo proposto devido à 

complexidade da interação por meios telefônicos. A polidez é um recurso muito importante 

para a manutenção do contato entre os interlocutores do telemarketing, porque pode ser 

encarado como uma invasão ao território do outro. Há um padrão mais ou menos organizado 

para esse tipo de contato. É de responsabilidade do operador a preservação das quatro faces 

presentes na interação. 

As estratégias de mitigação encontram atualmente um campo fértil para seus 

estudos no processo de interação verbal, dependendo da situação comunicativa, pode revelar-

se diferentemente, mas ainda assim as estratégias de polidez serão exercitadas. No contexto de 

venda, condições adversas interferem na conversação e nos direcionamentos que serão 

tomados, constituindo um dos grandes focos da pesquisa sobre polidez. Villaça (2006) 

estudou os atenuadores discursivos em linguagem de venda, pois a linguagem comercial 

pressupõe um alinhamento na situação em que interagem vendedor e comprador. No caso da 

vendedora pode se munir de elementos que atenuem determinadas posições, mantendo um 

equilíbrio, uma harmonia entre os participantes da interação. 

Neste estudo, Villaça (2006) recenseou os recursos utilizados pelas vendedoras 

para mitigar possíveis atos ameaçadores na relação de compra e venda. São focados em 

alguns elementos que revelam a complexidade da relação como preço, falta de mercadoria e 

imposição de venda. Como um trabalho que leva em conta a compreensão do comportamento 

linguístico, é necessário recorrer ao papel discursivo do vendedor e do cliente e os usos de 

atos indiretos de fala. 

No ato de compra e venda, segundo Villaça (2006), observam-se várias situações 

em que fica mais patente a prática da polidez.  Muitas vezes, o cliente não tem interesse pelo 

produto ou pelo preço e usa a estratégia da desculpa, utilizando-se de artifícios do tipo: só vou 

dar uma olhadinha, preciso ver melhor. Assim, minimizando seu interesse, ele usa recursos 

linguísticos para salvar a face do vendedor e se preservar, também, de uma ameaça, pois não 

se utilizou de um ato direto de fala, minimizou a força de uma possível resposta negativa 

através de artifícios, habitualmente chamados de desculpa.  

Assim como os trabalhos de Briz (2004), outros estão sendo desenvolvidos na 

área da interação verbal, levando em conta a preservação da face. Apresentam-se aqui três 

artigos desenvolvidos sobre o gênero entrevista: Wysocki (2007) trata da entrevista televisiva, 

buscando analisar as estratégias de preservação da face; Guimarães (2009) centra-se numa 
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entrevista escrita veiculada pela revista Veja, visando compreender como ocorre a construção, 

a manutenção e ameaça à face dos interagentes, com atenção ao uso de estratégias de polidez. 

Já Almeida, Silva e Oliveira (2012) objetivam identificar e analisar a preservação das faces 

nas entrevistas orais.  

Wysocki (2007), com base nos estudos de Goffman (1974), propôs-se analisar o 

uso de estratégias de preservação de face durante a interação verbal, em situações em que os 

indivíduos se encontrem vulneráveis à ameaça de face. Para isso escolheu a entrevista 

televisiva que corresponde a um encontro social, suscetível à ameaça de face, embora nem 

todos os interagentes estejam presentes por ser mediada por uma rede de transmissão de TV. 

A entrevista trata sobre o impeachment do ex-presidente Collor de Melo, os entrevistadores, 

estudantes que participavam do programa televisivo, ameaçam sua imagem pública ao 

questioná-lo sobre a sua deposição da presidência em 1992. A ação dos entrevistadores leva o 

ex-presidente a proteger-se, a salvar sua face. Cada um dos interagentes empreende esforços 

de preservar sua imagem pública.  Do ponto de vista linguístico, Wysocki (2007) observa a 

utilização dos marcadores, dentre eles menciona os marcadores de atenuação hedge para 

minimizar a ameaça ao interlocutor. Percebe-se que a situação de encontro entre os 

interagentes já descritos pressupõe uma ameaça, no entanto a interação verbal é uma atividade 

cooperativa em que ambos se preocupam em manter a imagem pública compatível com a 

linha adotada por eles.  

Um aspecto que poderia ser explorado, no trabalho mencionado, além dos 

marcadores de atenuação, seriam as estratégias de polidez, pois a atenuação é uma das formas 

de polidez, embora esta ultrapasse a ideia de atenuação. Verificamos que, nessa entrevista 

televisiva, o próprio apresentador do programa (Serginho Groisman) se isenta do embate 

direto com o entrevistado, que se encontra em uma condição desconfortável, haja vista que o 

fato de ser um ex-presidente impedido de governar por ser deposto do cargo por acusação de 

corrupção já é uma ameaça à face. Assim, os jovens participantes tomam o papel de 

protagonistas na interação verbal, salvaguardando sua imagem e a do interlocutor endereçado.  

Villaça e Bentes (2008) defenderam o tema cortesia verbal como um dos 

fenômenos mais importantes para a observação dos processos de distinção sociolinguística. 

Concebem que a cortesia verbal encontra-se relacionada a duas formas: (i) modo „refinado‟ de 

fala, associado a rituais de uma hierarquia social (refinamento para o locutor); (ii) uma 

espécie de „exibição de afeto e/ou gentileza‟ por parte do locutor que procura mostrar o 

respeito por uma suposta delicadeza emocional do interlocutor e, ao mesmo tempo, o seu 

próprio conhecimento, sensibilidade pragmática e refinamento. 



74 

Villaça e Bentes (2008, p. 20) atribuem o nascimento da cortesia verbal a um 

“estilo da aristocracia, da elite feudal, atribuindo a seus membros determinadas qualidades
24

” 

que incluem a boa educação e o refinamento, em contradição ao homem rústico e grosseiro, o 

vilão. Segundo as autoras, em função desses aspectos, a cortesia verbal evoca situações, 

pessoas e determinadas formas linguísticas, das quais pretendem se ocupar no referido artigo. 

Ressaltam que, de acordo com as concepções sociolinguísticas e pragmalinguísticas, tanto a 

polidez quanto a cortesia são construídas em meio às práticas sociais, são construídas 

culturalmente. Alguns autores fazem distinção entre polidez e cortesia. Trask (2004) e 

Holmes (2001), dentre outros, não fazem essa distinção.  

As análises de Villaça e Bentes (2008)   incidem sobre um corpus de textos orais 

extraídos do Projeto NURC/SP, que se insere no bojo do projeto NURC/BR, com o objetivo 

de pesquisar a norma urbana culta nas cidades brasileiras. Elencam alguns recursos 

linguísticos de manifestação da cortesia, como marcas de atenuação, formas verbais (futuro 

do pretérito, imperfeito do indicativo e do subjuntivo; verbos modais (creio/acho/imagino); 

fórmulas do tipo: Não..., mas... ; enunciados justificativos e explicativos; perguntas indiretas, 

marcadores discursivos, como os introdutores e interruptores de tópico ou marcadores de 

desvios tópicos, certos torneios verbais, recuos estratégicos. Consideram que tanto a polidez 

quanto a cortesia verbal relacionam-se ao princípio de cooperação e dos direitos igualitários 

de distribuição dos falantes e recomendam considerar os contextos sociopragmáticos para 

analisá-las. 

A construção de face e da polidez também foi estudada no gênero entrevista por 

Guimarães (2009) que se propôs analisar como as faces (positiva e negativa) são construídas, 

mantidas ou ameaçadas pelos interagentes de uma entrevista da revista Veja, além de verificar 

se há ou não o uso de estratégias de polidez. A entrevista que serviu de corpus para esse 

estudo possuía um cunho político em uma situação adversa, pois a temática da interação 

girava em torno da corrupção no interior do partido do senador entrevistado. Considerou que 

o trabalho de face existente nessa interação foi realizado de modo a manter o equilíbrio entre 

os interlocutores, mas que o salvamento da face do interlocutor estaria diretamente 

relacionado com a necessidade do falante de não expor sua própria imagem, o que ocorreu 

com o entrevistado diante da polemização do entrevistador, embora tenha sido 

frequentemente ameaçado, o entrevistado usou estratégias de polidez, mantendo o equilíbrio 

da interação. 

                                                             
24 As qualidades atribuídas eram a lealdade, a generosidade, valentia, boa educação, trato elegante, etc.)  
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Almeida, Silva e Oliveira (2012), como já mencionado acima, desenvolveram 

uma pesquisa sobre as entrevistas orais, com o intuito de identificar e analisar a preservação 

das faces. Caracterizaram o gênero entrevista, como previsível, composto pelo planejamento, 

assimetria, relações de poder, preocupação com a imagem. Observa-se que as autoras 

agrupam como características da interação verbal em estudo a preocupação com a imagem e a 

discussão sobre os marcadores. Partem de duas entrevistas de televisão, uma do Programa de 

Jô Soares Onze e Meia, cujo entrevistado foi o Pe. Fábio de Melo, e outra do Programa de 

Marília Gabriela, em que Fátima Bernardes era a entrevistada. As autoras ressaltam o fato de 

os interagentes serem pessoas públicas, que têm suas faces constantemente expostas no meio 

televisivo e, que por isso, tentam mostrar e valorizar sua face, especialmente sua face positiva.  

A ideia de que um terceiro elemento, além do locutor e do interlocutor, estaria 

envolvido no processo de interação e sua presença ocasionaria mudança de comportamento 

dos interagentes, denominada por Leech (1983) como a terceira parte, deu origem à pesquisa 

desenvolvida por Paiva (2013). Essa pesquisa objetivou analisar a proporção e as 

circunstâncias em que a presença da terceira parte influencia ou interfere nos chats 

educacionais virtuais por meio da mudança de footing dos envolvidos nos chats e a utilização 

da polidez linguística durante essa mudança.  

O enfoque dado aos estudos da área digital o diferencia de interações como as 

entrevistas, que há pelo menos uma parte está presente, produzindo uma interação face a face; 

como no caso das entrevistas televisivas sobre as quais os telespectadores podem exercer 

influências, mas quem está in presentia são o falante e o ouvinte. Nas redes sociais, as 

interações trazem a base estabelecida pelo intercâmbio entre os participantes imediatos 

(locutor e interlocutor), mas ganham características bem peculiares pelos recursos disponíveis 

para que a conversa realmente se instaure, pelos papéis que exercem podem, em determinadas 

situações, centralizar as atenções dos envolvidos. No desenvolvimento dessa tese, Paiva 

(2013) deu ênfase aos estudos interacionais, ressaltando a relação estrutura de participação e 

formato de produção, especialmente a mudança de footing na interação verbal. 

Sorgon (2009) realizou pesquisa acerca da polidez linguística com o objetivo de 

verificar as principais estratégias linguísticas de polidez presentes nos textos das seções 

“Gestão” e “Negócios”, da Revista Exame, no período de janeiro a dezembro de 2008, quanto 

à frequência de ocorrência e repetição ao longo do tempo. Foram procedidas 37 análises sobre 

103 textos publicados nas seções “Gestão” e “Negócios” por meio de uma ferramenta de 

análise do discurso desenvolvida especialmente para atingir tal objetivo. Motivado por uma 

visão estruturalista correlacionada à polidez, foi considerada a existência de uma estrutura 
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complexa de agência composta por estrutura/agência/discurso(linguagem) como elementos 

indissociáveis numa dinâmica relacional recorrente.  

Os resultados demonstram maior recorrência de polidez positiva nos discursos 

analisados. A Revista deixa patente a intenção de ser apreciada, aprovada pelo leitor. Tal 

resultado, parece ir ao encontro das ideias da maioria dos veículos de comunicação de 

interesse comercial.  

Ribeiro (2010) propõe-se investigar a interface entre a Pragmática, com foco na 

teoria da polidez linguística em Brown e Levinson (1987), e o Processo da comunicação 

organizacional, em situação de crise.  Caracteriza sua pesquisa como exploratória de cunho 

bibliográfico, enquadrando-se nas teorias provindas dos estudos linguísticos que visam 

contribuir para o desenvolvimento das pesquisas sobre comunicação organizacional, com 

suporte no paradigma da complexidade. Afirma ter utilizado a pesquisa documental para a 

aplicação empírica da teoria da polidez linguística na análise de enunciados proferidos pelos 

falantes (porta-vozes de mídia impressa nacional) das organizações envolvidas no acidente 

aéreo do Airbus A-320 TAM - em julho de 2007. 

Dias (2010) realiza estudos no âmbito da Pragmática intercultural, objetivando 

analisar o uso de estratégias linguísticas de polidez na formulação de pedidos e ordens por 

curitibanos e montevideanos em contextos específicos.  

A análise dos dados realizada por Dias (2010) contempla tanto as estratégias de 

indiretividade linguística quanto os procedimentos linguísticos que visam modificar a força 

ilocucionária do enunciado e que possibilitam um efeito amenizador dos atos de pedir e 

mandar. O embasamento teórico dessa pesquisa está nos conceitos fornecidos pelas teorias 

pragmáticas, no que concerne aos atos de fala propostos por Austin (1962) e aperfeiçoados 

por Searle (1969, 1975), e na polidez linguística introduzida por Brown e Levinson (1987). 

Metodologicamente, adota a pragmática contrastiva e adentra o universo dos estudos 

interculturais sobre a forma como os falantes elaboram diferentes atos de fala. Afirma que a 

presença da interculturalidade tem demonstrado que cada cultura tem preferências por 

determinados mecanismos linguísticos que constituem suas estratégias.  

O estudo de Dias (2010) parte da hipótese de que os usos linguísticos podem, em 

alguma medida, refletir cada ethos cultural e de que haveria padrões próprios de cada cultura 

na escolha das estratégias de polidez verbal no português e no espanhol. Para isso, buscou-se 

identificar em que medida as estratégias pragmático-linguísticas são utilizadas para fazer 

pedidos e dar ordens se identificam ou se diferenciam nos dois grupos linguístico-culturais 

que estão em estudo.  
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O corpus da pesquisa é composto por questionários escritos aplicados a estudantes 

universitários, com o objetivo de identificar e a comparar as estratégias linguísticas de polidez 

utilizadas pelos informantes na formulação de pedidos e ordens. A análise dos dados levou em 

conta fatores contextuais como: o tipo de pedido, a distância social, o status relativo e o tipo 

de relação existente entre os interlocutores.  

Os resultados quantitativos demonstraram uma probabilidade maior de os 

informantes curitibanos serem mais diretos em suas solicitações no contexto das relações 

privadas, já os uruguaios parecem ser mais indiretos nesses mesmos contextos. De modo 

geral, os resultados da pesquisa sugerem uma maior orientação para a polidez negativa nos 

dados do espanhol montevideano.  

Unterbäumen, Vigata e Fernandez (2010) desenvolveram um estudo comparativo 

entre as estratégias de polidez utilizadas em português e em espanhol a partir do corpus 

constituído pela fala de quatro professoras universitárias de espanhol, sendo duas naturais da 

Espanha e duas de naturalidade brasileira, considerando doze situações hipotéticas 

apresentadas a elas mediante aplicação de questionários de hábitos sociais.  

A pesquisa em questão seguiu orientações de um estudo realizado por Piatti 

(2003) na Argentina, situação em que a autora observou que havia diferenças pragmático-

linguísticas, entre um grupo de estudantes de espanhol como segunda língua e um grupo de 

falantes nativos provenientes da Argentina. Com um perfil diferenciado de participantes, 

quatro professoras que demonstraram facilidade nas duas línguas e nas culturas, com fluência 

na língua e grande conhecimento cultural seria, então, possível buscar ampliar as reflexões 

sobre a competência pragmática e sobre as diferenças interculturais entre brasileiros e 

espanhóis. Após análise e obtenção de resultados, foram estabelecidas algumas comparações 

de modo que se chegasse a semelhanças e diferenças entre elas. Assim, diferenças 

interculturais entre as estratégias de polidez utilizadas no Brasil e na Espanha foram 

observadas. 

Os autores afirmam que, apesar das limitações do corpus, os resultados revelaram 

informações cruciais sobre o desenvolvimento da competência pragmática dos falantes de 

uma língua estrangeira, que se constituem como falantes plurilíngues e pluriculturais, 

conhecedores das regras sociais e culturais de contextos comunicativos distintos. Mencionam 

a comprovação da hipótese inicial de que a Espanha possui um sistema de polidez mais 

eficiente que do Brasil, dizem que a realização de pedidos e de reclamações são menos 

sentidas (ameaçadoras) na Espanha, enquanto que no Brasil os elogios são os mais tolerados. 
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Constatam, também, que o conhecimento cultural do falante auxilia na elaboração de 

enunciados pragmaticamente adequados. 

Rodriguez (2010) faz a distinção entre polidez normativa ou ritual e cortesia 

estratégica. Na primeira o falante segue aquilo que está estabelecido socialmente, normas ou 

recomendações consideradas na vida em sociedade. Na segunda o que está em foco é a 

interação, os falantes utilizam-se de procedimentos, objetivando o desenvolvimento 

argumentativo.  

A polidez ritual, como fruto das relações socioculturais, possui procedimentos 

bastante convencionalizados, cada sociedade tem suas formas de manifestações mais comuns, 

condizentes às suas necessidades de convivência social de modo que o que é aceitável, polido 

para uma determinada sociedade para outra pode não ser. Rodriguez (2010) considera que 

esse tipo de polidez é indispensável para garantir a harmonia nas relações sociais. Nesse tipo 

enquadram-se as saudações, despedidas, apresentações, cumprimentos e elogios. Tais 

procedimentos são destinados às relações sociais e afetivas, de maneira que da mesma forma 

que há influência da sociedade que a utiliza, há, também, numerosas maneiras de utilizá-las, 

como: para expressar bons desejos, para perguntar sobre a satisfação de outros numa dada 

situação, para encorajar, expressar empatia, condolências, interesse, aprovação, 

agradecimento, desagrado, desculpar-se sobre algum aborrecimento, aceitar as desculpas, etc. 

A polidez estratégica utiliza-se de um procedimento adequado a uma situação para 

conseguir “um fim argumentativo na interação” (RODRIGUEZ, 2010, p. 65). Assim, 

desdobra-se em várias estratégias:  

- Pedir informações: perguntar – considera-se uma atitude invasiva do território 

do outro, por isso é recomendado que se use um atenuante, principalmente se as relações 

sociais não permitem maior proximidade entre os interlocutores, ou se há uma diferença 

hierárquica entre os interagentes. Por isso, utilizar-se de formas como “Poderias me dizer 

onde está o arquivo?”; “Bom dia! Tenho uma dúvida sobre os dados solicitados. Sabes se 

devo incluí-los no trabalho?”; “Gostaria de saber se você tem interesse nos dados...”, torna-se 

imprescindível para se manter o respeito à face do outro. 

- Dar informações/responder – responder a uma pergunta é um ato colaborativo 

em uma interação, não responder pode ser considerado uma atitude descortês ou impolida. 

Rodriguez (2010) afirma que proporcionar uma informação é a princípio um ato neutro, 

contudo faz uma distinção: responder-se a uma informação solicitada corresponde à polidez, 

mas, se a informação não é solicitada, considera-se impolidez.  
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Nesse mesmo tema, Rodriguez (2010) enquadra os acordos e desacordos. 

Defende os acordos como colaborativos, logo seriam polidos enquanto que os desacordos 

seriam impolidos. Mas se deve considerar que os desacordos são comuns em situações de 

conflitos, que têm vários graus de força, assim podem ameaçar mais ou menos os 

interlocutores.  

Os acordos também podem se dar em diferentes níveis de força porque podem ser 

acordos totais (exatamente, claro que sim); com uma afirmação anterior (sim, claro); com 

uma negação anterior (não, claro; não, é verdade); acordo reticente ou relutante (suponho; se 

tu dizes); acordo com reservas (poderia ser, mas...); objeção (tu achas?/ ah, sim).  

Seguindo a mesma regularidade, os desacordos, também, são diversos, podem ser: 

totais (não estou de acordo/ não é certo); desacordo com uma afirmação (eu não penso assim, 

acho que não); desacordo com uma frase negativa anterior (sim, creio eu, como que 

não?(enfrentamento descortês));desacordo relativo (não estou de todo seguro/não estou 

muito seguro); perguntar se está de acordo ou desacordo (e você o que acha?); induzir ao 

acordo ou desacordo com afirmações (você não concorda que...?); recusar afirmação do outro 

(isso não é certo/ isso é mentira – essas expressões são consideradas grosseiras). 

É necessário chamar a atenção para a realização dessas expressões de acordo ou 

desacordo, pois muitas delas dependem da entonação para que se considere mais ou menos 

polidas. O papel da emoção no ato da pronúncia pode tornar uma expressão mais ou menos 

intensificada. Pode mostrar perplexidade, ou uma brincadeira, entre outras, o que seria uma 

estratégia de polidez.   

- Asserção: a expressão de opinião e de valoração 

Conforme Rodriguez (2010) a asserção possibilita a veiculação de dados, 

informações, assim se exerce a cooperação, a colaboração com os envolvidos no processo 

interativo, considera, também, que, quando as afirmações pertencem ao campo das opiniões, é 

aconselhável utilizar uma forma atenuada para evitar ser interpretado como uma imposição. O 

cuidado deve ser maior quando se trata de uma valoração, principalmente se esta é negativa. 

Formas capazes de atenuar uma asserção: - marcadores de dúvida, possibilidade 

(provavelmente, não sei...; seguramente, quem sabe, talvez; possivelmente); futuro do 

pretérito; formas que marquem uma atenuação ou distanciamento da asserção (eu acredito..., 

eu penso, me parece... em minha opinião)+ futuro do pretérito ou + diminutivo). 

- a invasão do campo do outro – geralmente invadem o território do interlocutor 

os atos de fala que o obrigam a realizar uma determinada ação, pois constitui uma ameaça a 
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sua face. Daí a necessidade de utilização de fórmulas de polidez. Rodriguez (2010, p.77) fez 

uma escala para demonstrar o nível de imposição do falante sobre o ouvinte.  

                

             Quadro 3-Nível de imposição do falante sobre ouvinte. 
 

 

 

 
 Fonte: RODRIGUEZ (2010, p. 77). 

 

 

- as ordens – comumente já se concebe que as ordens constituem um ato 

ameaçador; o que pode modificar sua força ilocucionária é o grau de familiaridade ou a 

relação de poder existente entre os interagentes. Sendo assim, são apontadas por alguns 

autores como atos impolidos. Rodriguez (2010, p. 77) considera que “Las peticiones u 

órdenes constituyen actos descorteses per se
25

”, por isso é frequente o emprego de graus de 

polidez, ou níveis de atenuação com a utilização de estratégias, como: construções com frases 

nominais, com verbos no futuro, ou com perífrases verbais, com formas do subjuntivo, com o 

presente do indicativo. Embora as ordens sejam bastante frequentes em diferentes 

circunstâncias sociais não deixam de ser impolidas. As construções indiretas possuem um 

caráter menos ameaçador, como as interrogações, o uso do condicional, de marcador por 

favor, ou do verbo pedir. 

- o convite – visto como valorizador da face do ouvinte. Constroem-se de diversas 

formas: de forma explícita (te convido para o meu casamento); com o uso da interrogativa 

(vens jantar conosco?); com o imperativo (Venha jantar conosco), nesse caso é necessária 

uma relação de proximidade se não parece muito impositivo. Como a natureza do convite já 

pressupõe uma resposta, esta também passa pela percepção da face, sendo recomendado 

cuidado ao elaborá-la.   

- o conselho – é uma forma mais atenuada de se dar uma ordem, mas é um ato que 

afeta significativamente o interlocutor porque ameaça seu território pessoal. Em situação de 

poder, pode usar a forma direta (te aconselho/recomendo/sugiro); forma de obrigação 

(deverias...); com a interrogativa por quê + não+ presente (por que não estudas mais?), entre 

outra formas. 

- a interrupção – numa interação verbal os interagentes são obrigados a dividir o 

espaço conversacional entre si, sendo assim, há vez de falar. Quando um dos envolvidos não 

                                                             
25 As petições e as ordens por si só já se constituem atos descorteses.  

_______________________________ / _______________________________ 

+cortés                                                                                                    + descortés 

Invitación                    sugerencia          súplica  ruego   petición            mandato, 
                                                                                                                     prohibición 
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respeita a vez de falar do seu interlocutor e intervém na hora do seu pronunciamento pratica 

um ato impolido
26

. 

 

2.2.1 Reinterpretando o conceito de face  

 

Watts (1992); O‟Driscoll (1996); Kadt (1998) tem sugerido uma revisão do 

modelo de polidez linguística de Brown e Levinson (1987) com base numa releitura de 

Goffman ([1967] 2011), no que diz respeito a dois conceitos: a noção de face recomendada 

por O‟Driscoll e Kadt e o caráter de universalidade por recomendação de Watts (2003). 

O‟Driscoll e Kadt defendem que os princípios básicos da teoria devem ser mantidos, embora 

questionem a noção de „face‟. Kadt (1998) pesquisou a noção de face numa sociedade zulu e 

chegou à conclusão de que o desejo de ter sua „ação desimpedida‟, atribuída à visão de face 

negativa é questionável na língua zulu, assim como em línguas do extremo oriente. 

Segundo Kadt (1998, p. 176 apud WATT, 2003, p. 107, tradução nossa
27

) a 

sugestão é: 

que tomemos seriamente a definição de face de Goffman. Em particular, para 

Goffman, face não é algo que o indivíduo de alguma maneira constrói para ele (ou 

para ela), que então deve ser apoiado e respeitado no curso da interação, mas é mais 

uma „propriedade pública‟ algo que é apenas realizado na interação social e é 

dependente dos outros. É, em outras palavras, o que Kadt chama „uma construção 

mútua‟. 
 

Para Watt (2003) a ideia de Goffman ([1967] 2011) de que face é „por empréstimo 

da sociedade‟ enquadra-se no ethos de sociedades organizadas „coletivamente‟ em que um 

interagente não é apenas impelido a evitar certos comportamentos diante da apreciação 

pública. Kadt (1998) interpreta o conceito de Goffman ([1967] 2011) como uma via de mão 

dupla em que um interagente não precisa somente evitar tais comportamentos, mas produzir 

certos comportamentos, já que face é um “constructo mútuo”. 

Contudo, a noção de face permite tanto uma ação particular (volitiva) quanto os 

aspectos de discernimento da polidez, a desempenhar um papel em uma sociedade. Por isso, 

na sociedade Zulu, por exemplo, “é muito mais importante fazer o que é socialmente correto 

                                                             

26 Nem todas as vezes a interrupção pode ser considerada exemplo de impolidez, pois quando o interlocutor 

aborda um tema o „falante‟ dá continuidade a frase, ocorre uma interrupção colaborativa. Da mesma forma, 

quando o interlocutor pede assentimento, sugere a solidariedade entre os participantes. 
27

 Her suggestion is that we take Goffman‟s definition of face seriously. In particular, for Goffman, face is not 

something that the individual somehow builds for her/himself, wich then needs to be supported and respected in 

the course of interaction, but is rather „public property‟, something which is only realized in social interaction 

and is dependent on others. It is, in other words, what de Kadt calls „a mutual construct‟ (1998, p. 176). 
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do que o que se quer a si mesmo”
28

 (KADT, 1998, p. 183 apud WATT, 2003, p.108, tradução 

nossa). Por essa razão, perder a face, para Goffman ([1967] 2011), é uma questão social. 

Embora Kadt tenha questionado a forma como Brown e Levinson trataram a 

noção de face (com uma visão individualista e separando a em face positiva e negativa) e 

tentado resgatar a interpretação goffmniana para compreender a polidez, não apontou uma 

alternativa mais adequada e não tem problemas em lidar com a interpretação de polidez como 

um conjunto de estratégias para mitigação do FTA. 

O‟Driscoll (1996), por sua vez, vai além de Kadt e tenta salvar o modelo de 

Brown e Levinson, defendendo que, embora estes tenham interpretado o conceito de face a 

partir de uma visão diferente da de Goffman ([1967] 2011), sua abordagem pode ser 

verificada se os conceitos de face positiva e de face negativa forem vistos numa perspectiva 

mais profunda. O‟Driscoll argumenta que a vida humana se baseia na necessidade existencial 

de se agrupar (seja para fins sexuais ou alimentação), ao mesmo tempo, no entanto, há uma 

necessidade para se separar de um grupo para realizar algum ato. O‟Driscoll (apud WATT, p. 

108, tradução nossa): 

um parâmetro significativo básico ao longo do qual toda interação humana deve ter 

lugar é a dualidade entre associação e dissociação, pertencimento e independência e 

fusão e de individualização/individualidade29.  

 

O‟Driscoll (1996) menciona que, se os conceitos de pertencimento vs 

individualização de Brown e Levinson forem reinterpretados como uma reflexão de pré-

consciente do querer/desejo (wants), então se pode sugerir que a face positiva é o „plano 

consciente‟ (pré-consciente) do desejo que a necessidade universal para a proximidade e 

pertença dado ao reconhecimento simbólico na interação, e a face negativa, o „plano 

consciente‟ (pré-consciente) do desejo que é a necessidade universal de distanciamento, 

individualização, daí o fato de o ser humano não querer que seu espaço individual, seu 

território pessoal seja invadido. 

Esta reorganização dos termos de Goffman e Brown e Levinson, segundo Watt 

(2003), leva O‟Driscoll a compreender que a noção de FTA não precisa ser intrínseca à 

dualidade de face como ele sugeriu. Determinar um FTA na equação Brown-levinsoniana não 

                                                             
28 It is far more important to do what is socially correct than what one wants oneselt. (KADT, 1998, p. 183 apud 

WATT, 2003, p.108) 
29 O‟Driscoll suggests that one significant basic parameter along which all human interaction must take place is 

the duality between association and dissociation, belonging and Independence, and merging and individuation. 

(WATT, 2003, p.108) 
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deve ser entendido como o grau de ameaça à face que o falante está suscetível a incorrer 

através da imposição, mas como o valor que o falante lhe atribui. 

O‟Driscoll lida com as críticas feitas por pesquisadores que argumentam que as 

culturas ocidentais tendem a apresentar uma organização mais individualista da estruturação 

social, enquanto várias culturas asiáticas e africanas e islâmicas são mais coletivistas. 

 

2.2.2 Polidez e interculturalidade 

 

Segundo Leech (2005), pesquisas acerca da polidez linguística seguindo uma 

abordagem pragmática começam a ser desenvolvidas por Leech (1977) e Brown e Levinson 

(1978)
30

. O pioneirismo desses autores possibilitou o reconhecimento do seu trabalho e ampla 

divulgação por aqueles que se interessaram pelo assunto posteriormente. Contudo, na mesma 

medida do reconhecimento, vieram as críticas. Brown e Levinson foram criticados pela 

inclinação de seu modelo para uma visão anglo-ocidental da supremacia do indivíduo em 

detrimento à orientação da cultura oriental que se centraria em uma relação grupal, como na 

China e no Japão, pela relação dos atos ameaçadores da face dos interagentes do discurso 

(FTAs).  

Foi atribuído a Leech (1977) e a Brown e Levinson (1978, 1987) o caráter 

universalista da polidez. Leech (2005) afirma nunca ter feito qualquer reivindicação de 

universalidade no seu modelo de polidez, assumindo ter mencionado um quadro em que 

estudos contrastivos de estratégias pragmalinguísticas poderiam ter se realizado. Em relação a 

Brown e Levinson, menciona que eles também têm sido caricaturados, pois embora se 

comprometam com a posição universalista, eles também enfatizam as dimensões da 

intercultura/variação linguística. 

Segundo Leech (2005), o uso de polidez na comunicação depende de vários 

fatores entre os quais estão: a língua, o meio social ou cultural. Assim, a polidez pode ser 

linguística ou socioculturalmente orientada, dependendo dos fatores que se focalizam. A 

primeira denomina pragmalinguística, e a segunda, sociopragmática. Em geral, o código 

linguístico de polidez e os valores culturais que permitem ao falante se expressarem reforçam-

se mutuamente, mas pode haver alguma incompatibilidade. 

O plano pragmalingüístico de polidez é codificado principalmente através dos 

recursos morfológicos, sintáticos e lexicais de diferentes línguas, como formas honoríficas, 

                                                             
30 Trabalho reeditado em 1987. 



84 

verbos modais, omissão de primeira e segunda pessoa de referência, entre outras. Contudo, é 

necessária a  atenção para as formas altamente convencionalizadas, pois estão suscestíveis à 

perda da força de expressividade. 

O plano sociopragmático da polidez refere-se ao peso dos valores a serem 

transmitidos por meio de escalas. Essas são bastante gerais para as sociedades humanas, mas 

os valores variam de cultura para cultura. A variação é simultaneamente quantitativa e 

qualitativa. Segundo Leech (2005), as diferenças quantitativas nas escalas influenciam a 

norma de polidez e devem ser tomadas como provisórias, exemplificando o fato da modéstia 

ter um nível mais alto em japonês ou em coreano do que em sociedades “Anglo”, possuidora 

de um nível mais alto de tato. Ressalta que as generalizações estereotipadas são excesso de 

simplificações, contudo a teoria não possui uma estrutura para comparações interculturais da 

pragmática da polidez a este nível. As diferenças qualitativas por sua vez influenciam a norma 

de polidez, por exemplo, a distância social é interpretada diferentemente para os chineses e 

para os britânicos. Brown e Levinson (1987) envolvem fatores como idade, status social na 

distância vertical. Nas culturas chinesa, coreana e japonesa, segundo Leech (2005), a idade é 

muito importante como um índice na escala de poder. 

Existem diferenças condicionadas por vários fatores, como: a) diferenças intra e 

intergrupos; b) diferenças entre os direitos e obrigações socialmente definidos (como de pai e 

filho, passageiros e motoristas) na sociedade japonesa, por exemplo, existe um alto grau de 

deferência e obrigação do pessoal de serviço para atender os clientes (por exemplo, em hotéis 

e lojas), embora essa manifestação de polidez no Japão já esteja ameaçada pela influência da 

"cultura jovem"; c) diferenças na avaliação do peso -  avaliação do peso pode variar de 

cultura para cultura. Por exemplo, guarda-chuvas no Japão, na Rússia, cigarros, carros nos 

EUA podem ser facilmente emprestados ou doados (relativamente falando). 

Para Ndoleriire (2000), a comunicação entre outros grupos pode constituir um 

processo complexo, principalmente em interações face a face. Ressalta que a compreensão do 

processo de comunicação intercultural é essencial para se compreender as relações humanas 

em qualquer parte do mundo, contudo na África “com sua imensa diversidade social, cultural 

e econômica, espalhada por mais de cinquenta países, onde cada um deles se encontra em 

diferentes estágios no processo de sua estruturação como nação” (MACEK, 2007, p.53) 

parece ter um papel determinante. 

Assim, para Ndoleriire (2000, p.268), “compreender a comunicação intercultural é 

uma tarefa importante, especialmente se um país está em processo de integração nacional e 
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construção da nação.”
31

 Esse autor menciona que qualquer debate sobre comunicação 

intercultural envolve, naturalmente, língua e cultura, para isso exemplifica com o caso na 

Europa e da América do Norte que compartilham a mesma cultura (moderna ou ocidental), 

mas que apresentam uma grande variedade de línguas, muitas até incompreensíveis entre si.  

Assim, para Ndoleriire (2000), a extensa interação tem causado convergência 

cultural entre grupos linguisticamente diferentes. E, nesse sentido, pode-se dizer que a 

comunicação é um dos elementos que a cultura abarca, sendo esta mais abrangente e 

congregando várias outras funções
32

. No entanto, não se pode deixar de considerar a ampla 

relação existente entre língua e cultura, pois reflexos linguísticos, paralinguísticos, verbais e 

não verbais estão na base cultural que se manifesta através da linguagem humana e, na África 

especialmente esses aspectos se fazem sentir pela sua expressividade, pela riqueza de sua 

linguagem e pelas muitas línguas que servem de veículo para a sua comunicação.  

Na África os fatores não verbais, como a distância ou a proximidade física entre 

os participantes de uma interação verbal, baseados na análise da proxêmica, parecem ser 

muito importantes numa interação. Segundo Macek (2007, p. 57): 

 
Em algumas sociedades, a distância física é determinada pela hierarquia social. 
Assim, pode não ser apropriado para uma criança permanecer muito perto de um 

adulto durante uma discussão, um subordinado ficar muito próximo de um chefe ou 

um aluno aproximar-se muito do professor, a menos que sejam autorizados a se 

aproximarem. Do mesmo modo, dependendo do tipo de relacionamento interpessoal, 

pode não ser apropriado um homem permanecer muito próximo de uma mulher 

numa interação comunicativa, pois caso isto ocorra, o fato pode levar a um mal-

entendido que, por sua vez, pode comprometer a fluidez da comunicação. 

 

Ndoleriire (2000) ressalta que muitos desses valores desenvolvidos nas sociedades 

africanas vêm se perdendo ao longo dos anos, contudo alguns persistem, principalmente em 

situações de maior formalidade, exemplifica com uma situação em que Nelson Mandela 

(durante o seu mandato de presidente da África do Sul) fez uma visita a Uganda e a vice-

presidente de Uganda, Dra. Speciosa Wandera-Kazibwe, responsabilizou-se em servir como 

sua interprete do então presidente em aparições públicas. Nessa ocasião, para demonstrar 

respeito, ajoelhava-se diante do presidente quando trazia seus pronunciamentos. 

Devido às dimensões africanas, é possível observar aspectos bem controversos. 

Há, por exemplo, várias sociedades que não admitem o beijo em público. Outras, que tiveram 

                                                             
31 Understanding cross-cultural communication is an important task, especially if a country is in the process of 

national integration and nation-building (2000, p.268). 
32

 Segundo Mazrui (2000), a comunicação é apenas uma das  sete funções que a cultura desempenha, dentre as 

quais elenca: 1. Cultura como uma lente de percepção e cognição; 2. Razões para comportamento; 3.critérios de 

avaliação;4. Uma base para identidade; 5. Um modo de comunicação; 6. Uma base de estratificação. Sendo 

assim, a cultura é muito mais abrangente 
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influências francesas, cumprimentam-se ou se despedem com um beijo, principalmente em 

áreas urbanas. Na África do leste, é comum o cumprimento por meio de um abraço, sejam 

pessoas do sexo oposto ou do mesmo sexo, desde que tenham certa proximidade.  

A altura da voz, como um elemento paralinguístico, em muitos grupos étnicos em 

Uganda, principalmente em grupos originários do bantu, pode indicar simpatia com o 

interlocutor, quanto mais alta, maior a simpatia, isso quando se trata de interlocutores que 

detém o mesmo status, ou o interlocutor tiver um status inferior ao do locutor, ou quando se 

refere a crianças. Já em baganda, a altura da voz aumenta à medida que se aproxima da 

finalização do cumprimento. 

Macek (2007) afirma que, em várias sociedades, tanto a intensificação da altura da 

voz quanto a sua redução pode ser significativa, dependendo das circunstâncias podem indicar 

alegria ou raiva, medo ou respeito. A velocidade da voz, também, pode ser encarada por 

algumas sociedades como motivo de reconhecimento das habilidades linguísticas, 

demonstrando domínio e articulação. Particularmente na África, os elementos paralinguísticos 

ou paraverbais e não verbais possuem uma reconhecida importância. 

Ndoleriire (2000) sintetiza a inter-relação entre língua e cultura relevando a 

aprendizagem dos valores, crenças, normas, visões e padrões de comportamento como 

resultantes das interações verbais. Da mesma forma que os grupos expressam suas identidades 

culturais, seus comportamentos sociais, através da língua ou de uma variedade linguística. Por 

outro lado, o contexto cultural de uma sociedade está presente nos significados socioculturais 

nas unidades linguísticas e nas variedades linguísticas, em convenções discursivas como os 

cumprimentos, expressões de agradecimento, camaradagem, consideração, apreço, enfim 

expressões de cortesias. 

 Em vista disso, deve-se considerar que as características discursivas como 

aspectos linguísticos, paralinguísticos, não-linguísticos, esquemas de interpretação, pistas de 

contextualização, entre outros, são culturalmente determinados, assim, há partes da África em 

que a proximidade ou distância física do interlocutor, como já mencionado, é bastante 

relevante. No Brasil, de forma generalizante, a proximidade é bem tolerável, principalmente 

quando há intimidade entre as pessoas. No entanto, enquanto na África a elevação da voz 

pode mostrar simpatia, no Brasil tem um efeito inverso, caracterizando-se como impolidez.  
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2.3 A análise da conversa e suas influências 

 

Assim como a Sociolinguística e a Pragmática, a Análise da Conversação 

subsidiou a presente pesquisa na compreensão dos fenômenos estudados nas entrevistas do 

QFF, a partir dos conceitos de organização da interação, do alinhamento dos sujeitos 

participantes e do trabalho de preservação de face, corroborando com as análises desta tese, 

por isso se torna necessária, embora de forma breve, uma discussão sobre as bases de 

formação dessa disciplina, uma vez que as bases estruturais e sequenciais deram-nos suporte 

para a compreensão de outros aspectos envolvidos na composição da fala-e-interação dos 

sujeitos pesquisados. 

A Análise da Conversação é o estudo da fala em interação na vida cotidiana, tanto 

das interações verbais quanto das não-verbais. À AC cabe a descrição das estruturas, dos 

padrões sequenciais de uma interação conversacional, seja uma conversa corriqueira, ou 

institucional, como a aula dialogada, a consulta médica, o atendimento ao público, entre 

outras formas de realização.  

Análise da Conversação (AC) diz respeito ao estudo das práticas e atividades 

conversacionais. É relativamente recente, surgiu na década de 60, com as pesquisas realizadas 

por Jefferson (1968); Sacks e Schegloff (1974). No estágio inicial, caracterizou-se pela 

descrição das estruturas organizacionais da conversação e pelas funções de elementos não 

verbais, como os gestos, nas interações institucionais. A AC surgiu como uma das expressões 

empíricas da etnometodologia, tornou-se mais conhecida a partir da publicação de Studies in 

ethomethodology de Garfinkel (1967). A partir da década de 80, tal estudo ultrapassa o nível 

da descrição e acrescenta a análise do comportamento e da ação do falante em interações do 

dia a dia, ditas comuns. Assim, segundo Martellota (2009), a organização da atividade 

conversacional passa a fazer parte dos estudos linguísticos, paralinguísticos e socioculturais 

que são postos em ação no momento da conversação. 

A análise da conversação objetiva flagrar a realização espontânea, os recursos 

utilizados pelos falantes numa dada situação de interação, por isso é de natureza empírica e 

qualitativa, busca descrever e analisar as situações reais de interação. A natureza desse tipo de 

pesquisa requer que se trabalhe com gravações em áudio ou em vídeos para que 

posteriormente possam ser transcritas, obedecendo-se a algumas convenções de representação 

da situação e buscando-se maior aproximação com a realidade do que ocorre nas conversas. 
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Marcuschi (2002) atribui o início da Análise da Conversação às influências de 

uma linha etnometodológica e antropológica ocorrida na década de 60 que se desenvolveu 

significativamente na década de 70, baseada na descrição das estruturas da conversação e seus 

mecanismos organizadores. Tal tendência explica a predominância dos estudos 

eminentemente organizacionais da conversação. Diferencia-se da Análise do Discurso
33

 e da 

Pragmática Filosófica (BROWN; LEVINSON, 1987), sua origem está ligada a Sociologia da 

comunicação e a Antropologia Cognitiva e por isso se preocupa com as ações humanas diárias 

nas mais diversas culturas situacionais, o que lhe imprime um caráter pragmático da 

conversação e de toda a atividade linguística cotidiana.  

Segundo Martellota (2009), é possível observar uma regularidade de estruturas 

linguísticas e comunicativas nas atividades conversacionais, tal regularidade funciona como 

se fosse uma “gramática” da conversação, observando e extraindo as regras que a moldam. A 

conversação é constituída por turnos conversacionais dos interlocutores, interrupções, 

truncamentos, sobreposições, hesitações, pausas. Vários fatores devem ser observados, tais 

como: 

a) Grau de formalidade de acordo com o tipo de interação e participantes envolvidos; 

b) As relações interpessoais; 

c) O tipo de interlocutores (relação simétrica ou assimétrica entre os falantes – que 

envolve poder, grau de intimidade – maior ou menor distanciamento); 

d) Tipos de conversação: das mais espontâneas às mais formais, como conversas face 

a face, entrevistas, conversa por meio de instrumento de comunicação (telefone); 

e) Elementos caracterizadores e estruturantes da própria conversação, tais como o 

assunto da conversa, os turnos, as hesitações e pausas. 

A competência dos analistas da conversação, segundo Fávero et al (2010), 

caracteriza-se por uma certa “mentalidade de análise” que se particulariza pela forma de 

condução, levando-se em conta quatro princípios que foram elaborados por Gulich e Mondada 

(2008, p.17 apud FÁVERO et al., 2010, p.90): a ordem, a sequencialidade e a temporalidade, 

a perspectiva dos participantes da comunicação e o princípio do primado da interação.  

                                                             
33

 A Análise do Discurso, tal como se tem hoje, surgiu por volta dos anos 1960, conhecida como a Escola de 

Birmingham e desenvolvida por autores como Malcolm Coulthard e Michel Stubbs, caracteriza-se por empregar 

metodologia, técnicas, princípios teóricos e conceitos próprios da linguística teórica. Para os analistas, o discurso 

vai além da unidade oracional, interessam-se em estudar os aspectos fundamentais do discurso como a coesão e a 

coerência. (SILVA, 2005). 
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É a ordem que possibilita a conversação fluir de forma sistemática e metódica, 

embora por vezes aparente um “caos”, e a função do analista nessas circunstâncias é descrever 

e tornar explícita a estrutura organizacional criada pelos interlocutores.  

A sequencialidade é o princípio que permite verificar o desdobramento temporal, 

daí não se poder isolar as conversações, mas analisá-las em seu conjunto, vendo-as 

continuamente a partir de sua segmentação.  

A perspectiva determina que o analista reconstrua o modo como os enunciados 

são utilizados e interpretados durante a interação, prevalecendo a percepção dos envolvidos 

no processo comunicativo e não a visão do analista.  

O princípio do primado da interação é extremamente importante, pois congrega a 

ideia da interação, mesmo que a referência seja feita a somente um participante, a 

conversação deve ser tratada como resultante de um processo interacional. 

A interação entre os participantes, embora apresente certo ritual em nossa 

sociedade, em que há um romper do silêncio para iniciar a conversa, uma possibilidade de 

intervenção do interlocutor, alternando-se sequencialmente turnos até que a interação se 

encerre. No entanto, nem sempre há harmonia, podendo outros elementos estarem envolvidos 

como as relações de poder, o que exige um alinhamento que determinará vários aspectos 

como: as escolhas lexicais, as dominações de tópico e a utilização de recursos de entonação e 

paralinguísticos. 

Com base nessas relações de poder e nas suas possíveis interferências na 

interação, muitos pesquisadores de diferentes formações lançaram-se na busca de explicações, 

dentre os quais se encontram os linguistas, que começaram a investigar as relações humanas 

por meio do comportamento verbal. Assim, surgiram vários estudos que associaram a área da 

Análise da Conversação e a Sociolinguística, buscando compreender a dinâmica entre os 

diálogos simétricos e assimétricos, como parte da organização interacional. 

Goffman (1967) teve um papel particularmente importante na Sociolinguística 

Interacional. Muitos trabalhos foram produzidos com base no seu conhecimento sobre o 

comportamento social, sobre a interação, especialmente sobre a sua teoria de face. Brown e 

Levinson (1987) fazem parte do rol de pesquisadores que se fundamentaram no conhecimento 

desse autor, foi a partir do conhecimento das regras estabelecidas pela relação no grupo e da 

definição de que a situação orienta os sentimentos ligados à face e os modos como os 

sentimentos devem ser distribuídos entre as faces envolvidas que Brown e Levinson (1987) 

desenvolveram seus estudos sobre face positiva e face negativa e, consequentemente, sobre 

polidez.  
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2.3.1 Os marcadores conversacionais 

 

Os marcadores conversacionais, também chamados por Marcuschi (1989) 

marcadores pragmáticos, apresentam muitas funções, muitas podem se sobrepor, ou seja, 

podem apresentar mais de uma função simultaneamente. Dadas às multiplicidades de funções 

e características, resultam, também, definições diversas. Keller (1979) chamou-os gambitos, e 

considerou impossível citar uma lista completa, pois, dependendo da definição de marcador 

pragmático, essas formas podem ser bastante diferentes. Afirma que “essas expressões 

geralmente consistem de elementos verbais ou nominais que permitem manipulação 

morfológica” (KELLER, 1979, p.222). 

Para Castilho (1986, p.8), marcadores conversacionais são operadores 

conversacionais que servem para “designar as execuções verbais, às vezes, esvaziadas de 

conteúdo semântico e de papel sintático, irrelevantes para o processamento do assunto, porém 

indispensável na tarefa de engajamento numa conversação”. Assim como Castilho (1986), 

Preti (1987, p.3) define os marcadores ou operadores conversacionais como “vocábulos ou 

expressões estereotipadas, quase sempre desprovidas de valor semântico e de papel sintático, 

que funcionam como elementos de interligação para os vários segmentos do discurso.” 

Marcuschi (1989) considera os marcadores como expressão da fala, que “[...] 

operam, simultaneamente, como organizadores de interação, articuladores do texto e 

indicadores da força ilocutória, sendo, pois, multifuncionais [...]
34

”. (MARCUSCHI, 1989, 

p.282). Castilho (1989, p.273) ressalta, também, a multifuncionalidade presente nos 

marcadores, embora destaque que há características em comum entre eles, como a de 

organizador do texto, a qual considera uma espécie de hiperfunção dos marcadores. 

Para Marcuschi (2003), existem relações estruturais e linguísticas entre 

organização da conversação em turnos (quando um falante está de posse da palavra e a cede 

ou deixa que o interlocutor a tome), acreditando que os marcadores do texto conversacional 

são específicos e com funções tanto conversacionais quanto sintáticas. Subdividiu os 

marcadores em três tipos:  

(a) verbais – “formam uma classe de palavras ou expressões altamente 

estereotipadas, de grande ocorrência e recorrência, não contribuem com informações novas 

[...] Alguns não são lexicalizados: „mm‟, „ahã‟, „ué‟, etc.” (MARCUSCHI, 2003, p. 62-63);  

                                                             
34 Isso se dá segundo Marcuschi (1989) porque o uso da língua na interação verbal ocorre com aplicações de 

princípios pragmáticos e de regras linguísticas. 
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(b) não-verbais – chamados, também, de paralinguísticos, são constituídos por 

gesticulações, olhares, risos;  

(c) supra-segmentais – são representados pelas pausas
35

, tom de voz, entonação. 

As funções exercidas pelos marcadores são de “elo de ligação entre as unidades 

comunicativas e de orientadores dos falantes entre si.” (MARCUSCHI, 2003, p. 63). Aponta 

duas funções específicas: (1) funções conversacionais e (2) funções sintáticas.  

Os marcadores conversacionais foram ignorados por muito tempo, geralmente 

tratados como um defeito, uma deformação da fala resultante da falta de planejamento da 

oralidade. As gramáticas tradicionais
36

 privilegiavam a língua literária, abstraindo exemplos 

de textos escritos e primordialmente dos romances de autores renomados e as palavras que 

não se encaixavam na classificação canônica das classes gramaticais eram incluídas em outro 

grupo sob o rótulo de “palavras denotativas”. Urbano (2010) ressalta a grande frequência,  

convencionalidade e idiomaticidade que esses elementos possuem, embora não integrando o 

conteúdo cognitivo do texto, mas contribuindo para proporcionar coesão e coerência ao texto 

oral, principalmente sob o enfoque conversacional. 

No interior de uma conversação, relacionando tanto aos elementos intrínsecos aos 

textos quanto à relação interpessoal dos interagentes, funcionam  

 

como articuladores não só das unidades cognitivo-informativas do texto como 

também dos seus interlocutores, revelando e marcando, de uma forma ou de outra, 

as condições de produção do texto, naquilo que ela, a produção, representa de 
interacional e pragmático. Em outras palavras, são elementos que amarram o texto 

não só como estrutura verbal e cognitiva, mas também como estrutura de interação 

interpessoal. Por marcarem sempre alguma função interacional na conversação, são 

denominados marcadores conversacionais. (MARCUSCHI, 1989, p.282; 

URBANO, 2010, p. 98, grifo do autor). 

 

A denominação marcadores conversacionais vem da percepção de Marcuschi 

(1989) de marcar sempre uma função interacional, como por exemplo, de opinião (esses 

                                                             
35 Rath (1979 apud MARCUSCHI, 2003, p.63-64) dividiu as pausas em dois tipos: pausas sintáticas e não-

sintáticas. As primeiras foram subdivididas em dois subgrupos: a) de ligação: substitui um conector, como “e”, 

“então”, “mas”, exercem função interna da unidade. b) de separação: serve para delimitar ou separar unidades 

comunicativas, geralmente sucede um sinal de fechamento da unidade ou de redução do tom de voz. As 
segundas formam dois subgrupos: a) de hesitação: podem ser idiossincráticas, preenchidas ou não, ou estarem 

servindo para o planejamento verbal e têm uma motivação sobretudo cognitiva; b) de ênfase: possui valor de 

sinalizadores do pensamento, reforçando-o ou chamando a atenção. Essa classificação por vezes pode causar 

alguns problemas, como a coincidência de função sintática entre as pausas de separação e de hesitação. Outras 

vezes as pausas de hesitação podem apresentar semelhanças com as de ligação. 
36

 Said Ali, em 1930, foi uma exceção entre os gramáticos, sua perspicácia o fez perceber a existência desse 

fenômeno da fala, o qual denominou de “expressões de situação”.  Said Ali fez um estudo sobre marcadores 

lexicalizados como mas, agora, sempre, não é, pois é, pois vá lá, pois sim, pois não, pois, pois então, que quer 

que eu faça, você sabe, dentre outros. 
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marcadores podem cumular mais de uma função, muitas vezes servem para denotar a 

atenuação da atitude do falante)
37

: eu acho que, eu tenho a impressão de que”, para preencher 

pausa: ahn ahn (geralmente produzido pelo ouvinte) entre muitas outras. A partir dessa 

perspectiva, reconhece-se a importância do marcador conversacional para a eficiência de uma 

interação face a face, sendo imprescindível considerar esses elementos conectores para o bom 

entendimento do texto oral. Veja esquema do aspecto formal proposto por Urbano (2010). 

 

            Quadro 4-Esquema do Aspecto Formal dos Marcadores. 

                                                                    lexicalizados (sabe?)  

                                         - verb ais             não-lexicalizados (ahn) 

                                                        

                     linguísticos 

                                          - prosódicos (pausas, alongamentos) 

 

marcadores  

 

                     não-linguísticos (ou paralinguísticos) – olhar, risos, etc. 

 

                     simples (sabe?) 

marcadores compostos ou complexos (quer dizer, no fundo) 

                     oracionais (acho que) 

                     combinados (mas acho que) 

Fonte:URBANO (2010). 

Observando o esquema, pode-se verificar a diversidade que os marcadores 

apresentam em relação à forma, primeiramente com uma divisão macro entre marcadores 

linguísticos e não linguísticos. Dentre os linguísticos, tem-se a possibilidade de duas formas 

as verbais e as prosódicas. As verbais são representadas por termos lexicalizados ou não; já as 

formas prosódicas estão no ritmo e na musicalidade da fala, representadas pelas pausas e 

alongamentos. Os não-linguísticos são elementos que não estão no nível do signo, mas que 

ainda assim tornam a comunicação mais completa e rica fazendo perceber algumas nuances, 

muitas vezes, imperceptíveis só pela veiculação das palavras. 

Ainda a partir do esquema, apresentado acima, podem-se perceber formas simples, 

compostas, oracionais e combinadas.  As formas simples são formadas por apenas um lexema 

ou para-lexema, como ocorre com as formas interrogativas, com os advérbios, verbos, 

adjetivos, conjunções e pronomes; já as formas compostas são sintagmas, frequentemente, 

                                                             
37 Os marcadores conversacionais participam da dinâmica interativa sendo comum acumularem mais de uma 

função, o que só pode ser avaliado pelas relações que desempenham num determinado texto.  
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estereotipados, como “tá certo”, “que coisa né”, “sim mas”, entre outras formas; as formas 

oracionais “eu acho que”, “não sei não”, entre outras. 

Os marcadores, embora bastante recorrentes nas interações verbais, não formam 

uma classe gramatical „autônoma‟, são vistos, muitas vezes, de forma preconceituosa, como 

uma deformação da fala. Marcuschi (1989) detectou que os verbos cognitivos, emotivos, de 

percepção, copulativos, atuam como marcadores discursivos. Com base em Castilho (1989), 

construiu-se o quadro abaixo mostrando os marcadores que são constituídos por verbos.  

 

    Quadro 5-Marcadores constituídos a partir de Verbos. 
COGNITIVOS EMOTIVOS PERCEPÇÃO COPULATIVOS 

Verbos epistêmicos ou 

“cogitandi”. 

São os verbos de 

“affectuum”. 

Verbos que ajudam a 

perceber, identificar. 

Aparecem nas 

construções “Ser + N”, 

e nas expressões 

estereotipadas. 

Saber, entender, 

compreender. 

Gostar, preferir. Ver, ouvir, olhar “Ser que” 

- Olha... ... eu... como 

você sabe/ 

- porque a gente vê aí 

na televisão 

sistematicamente uma 

orientaçãozinha do 

governo... 

subliminar.../ não sei o 

que lá 

- espera aí deixa eu ver 

uma coisa... eu acho o 

seguinte... 

Gostaríamos que.../ 
vocês falassem /.../ 

 

Veja bem/ desse jeito a 
coisa não dá. 

Ouça aqui/ você vai 

fazer o seguinte. 

Olha/... eu... como 

você sabe.../ 

 

Eu comecei (...)/ é 

claro. 

por isso mesmo é que 

porque há muita 

liberalidade/ né? 

     Fonte: Castilho (1989). 
 

Como os marcadores não constituem uma classe autônoma, podem ser 

representados por várias classes gramaticais. Acima se mostraram casos em que os verbos 

figuravam marcadores. No quadro a seguir, têm-se outras classes que figuram como 

marcadores. 

 

          Quadro 6-Marcadores conversacionais por classes gramaticais. 
CLASSES EXEMPLOS

38
 

Advérbios de oração  agora/ vamos usar um termo... 

então a minha fuga (...) 

certo/ não existe passado 

Interjeições e palavras exclamativas ah.../ isso evidentemente que influenciou/ 

entende? 

Como é/ você Vai ou não vai hein? 

Classes intranucleares mas assim a tua reação assim emocional... 

            Fonte: Elaborado a partir de Castilho (1989). 

 

                                                             
38 Exemplos retirados de Castilho(1989). 
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Marcuschi (1989) observou que os marcadores lexicalizados das unidades 

discursivas são menos frequentes em diálogos assimétricos, “com ganhos para o material 

constante do núcleo e consequente ocorrência de turnos mais longos, e em maior nos diálogos 

simétricos, com consequências opostas”. (MARCUSCHI, 1989, p. 270).  

Já se destacou que os marcadores podem acumular mais de uma função. Quanto à 

funcionalidade desses elementos, Castilho (1989) reconhece dois tipos: os marcadores 

interpessoais e os ideacionais. Os primeiros visam administrar a posse da palavra (a posse do 

turno), servem para assinalar a abertura, a passagem, a tomada, a manutenção e encerramento 

de turno
39

.  Os marcadores interpessoais de abertura, são utilizados nas pré-sequências, como 

“olha ... (1ª), “escuta”, “vem cá”, “nós queríamos saber”, “e aí?”, (ii) Nas sequências de 

proposta de assunto (“vamos dizer o seguinte”), de aceitação (“bom”, “tá”, “tá certo”) e de 

recusa (“negativo”, “desculpe...mas”, “tá certo...só que”. (CASTILHO, 1989). Os de 

passagem são próprios da mudança de turno, quando o falante franqueia o turno para seu 

interlocutor, é comum nesse contexto o aparecimento de “agora”, “agora é sua vez”. 

(CASTILHO, 1989). Já a tomada de turno pode ser assinalada por “ah não!”, “mas espera aí 

um pouco”. A manutenção da interação pode ser feita por meio de marcadores, como “como 

eu dizia” “e isso não é tudo” e o encerramento do turno ou a despedida é sinalizado muitas 

vezes por meio de expressões como “tá bom”, “depois nos falamos”, “foi bom”, “valeu”.  

Os marcadores ideacionais são utilizados pelos falantes para negociar e 

desenvolver um determinado tema. Castilho (1989) agrupa-os de acordo com a sua 

funcionalidade, assim, há aqueles que servem para fazer a “negociação do tema” (“bom”, 

“então”); os de aceitação ou recusa do tema (“tá bom”, “corta essa”, “lá vem você de novo”); 

mudança ou retomada do tema (“agora me lembro”, “voltando agora ao ponto”), tipificação 

do tema (“não é?”, “pô!”); ênfase de um aspecto do tema (“o principal nisto é que”, “o mais 

importante”, “antes de tudo”); atenuação de um aspecto do tema (“isso é secundário”, 

“basicamente”, “num certo sentido”, “de certa forma”, “praticamente”); sistematização do 

tema (“primeiramente”, “em seguida”); encerramento do tema (“bom, chega disso”, “numa 

palavra”, “sei lá”). 

Mediante a uma diversidade de classificações dos marcadores conversacionais, 

optou-se, nesta tese, por trabalhar com dois grupos: a) marcadores linguísticos (marcadores de 

atenuação, de aprovação ou concordância, de argumentação, de busca de aprovação, de 

discordância e de identidade de grupo; b) marcadores não linguísticos (o „silêncio‟ e o „riso‟). 

                                                             
39 Expressões como “tá bom”, “depois nos falamos”, “foi bom”, “valeu” marcam o encerramento de um turno ou 

a despedida dos interagentes. 
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2.3.2 A entrevista como conversa 

 

Segundo Marcuschi (2006, p.14) “a conversação é a primeira das formas de 

linguagem a que estamos expostos e provavelmente a única da qual nunca abdicamos pela 

vida afora (...) é o gênero básico da interação humana”. O autor caracteriza uma conversação 

como uma organização elementar que agrega pelo menos dois falantes, a ocorrência de pelo 

menos uma troca de falantes, a presença de uma sequência de ações coordenadas, a execução 

numa identidade temporal e, por fim, o envolvimento numa “interação centrada”. Tendo em 

vista essa caracterização, pode-se considerar que as entrevistas são um fenômeno 

conversacional, já que atendem aos quesitos de uma conversação. Contudo, há conversas que 

são espontâneas e outras que são organizadas previamente como é o caso das entrevistas.  

A entrevista, segundo Medina (2001), pode ser apenas uma técnica eficiente para 

se chegar a respostas pré-pautadas por um questionário.  

 

Mas certamente não será um braço da comunicação humana, se encarada como 

simples técnica. Estaria nas relações entrevistado – entrevistador – não atinge os 

limites possíveis da inter-relação, ou em outras palavras, do diálogo. (MEDINA, 

2001, p.5, grifo da autora).  

 

É nessa relação do diálogo, da interação que a entrevista deve ser entendida, como 

parte da vivência humana que se dinamiza e busca integração. 

 Segundo Kerbrat-Orecchioni (2006), o exercício da fala implica uma interação, 

no desenvolvimento de uma troca comunicativa os interactantes “exercem uns sobre os outros 

uma rede de influências mútuas.” (KERBRAT-ORECCHIONI, 2006, p.8). Assim, as 

conversações podem ser espontâneas, marcadas por uma simetria quanto ao turno 

conversacional ou, não espontâneas, produzidas por uma relação assimétrica na qual um 

participante da interação conversacional ocupa uma posição diferente, de maior autonomia e 

se torna o mediador da temática discutida, condutor e direcionador dos turnos, dando posse ao 

outro ou dele tomando o turno como ocorre nas entrevistas, por exemplo. É preciso, no 

entanto, não tomar tais características como estanques, pois a simetria ou assimetria podem 

ser relativas, assim uma conversação vista aprioristicamente como simétrica pode ter 

momentos assimétricos ou vice-versa.  

A entrevista, que é o gênero que está em questão neste momento, 

convencionalmente, constitui-se como assimétrica, agrega pelo menos dois interactantes: 

entrevistador e entrevistado. Ao primeiro é dada a autonomia de assumir a mediação entre as 



96 

trocas na conversação que se trava, como já foi dito anteriormente, e o entrevistado é 

conduzido pelas temáticas propostas, enquanto essas não o ameaçam, quando se trata de 

temas polêmicos que põem sua face em risco, geralmente tendem a utilizar estratégias de 

defesa, buscando evitar conflitos, ou outros meios. Embora o interesse de uma entrevista, 

geralmente, esteja no entrevistado, o entrevistador ocupa um papel importante no que diz 

respeito à mediação e a condução da temática, uma vez que constitui um jogo conversacional, 

um encontro como diz Goffman ([1967] 2011) em que as faces estão expostas às ameaças.  

O entrevistado atende ou não aos estímulos do entrevistador, podendo mudar a 

direção da entrevista, pois,  

 

nas entrevistas, os papéis de entrevistado e entrevistador geram, por sua vez, normas 

sobre os direitos de alocução do turno. Nos diálogos entre dois informantes, tipo de 

discurso oral que mais poderia fugir às restrições da situação ou contexto, a presença 

dos documentadores e sua interferência nos temas (ou tópicos) conversacionais cria, 
ainda que de forma atenuada, normas para o começo, a manutenção e o final do 

intercâmbio verbal, revelando também uma relação de papéis (documentador e 

informante). (ROSA, 1992, p. 12). 

 

 

Para que haja uma interação não é suficiente a alternância entre os turnos, é 

necessário que haja engajamento entre os interlocutores Kerbrat-Orecchioni (2006, p. 11) 

afirma que numa “interação face a face, o discurso é inteiramente „co-produzido‟, é um 

produto de um „trabalho colaborativo‟ incessante”. Embora haja uma distribuição de papeis 

interativos nas entrevistas em que um pode ter maior ou menor autonomia nos lugares que 

ocupam na interação, o engajamento é essencial para que se mantenha uma unidade de 

significação. O fio condutor que direciona a entrevista pode ser mantido com sucesso, se o 

direito à intervenção for respeitado e os conflitos forem superados. O objetivo da análise 

conversacional é justamente explicitar as regras de funcionamento das interações 

comunicativas. 

Koch e Bentes (2008) acreditam que uma das formas de linguagem em que a 

polidez pode aparecer com mais frequência é o debate, ou a discussão de duas pessoas, sobre 

um determinado tema, mediado por uma terceira pessoa, como é o caso de entrevistas, sejam 

elas sociolinguísticas ou não. Nos termos de Fraser e Nolen (1981 apud KOCH; BENTES, 

2008, p. 36). 

Apesar do contrato conversacional [...] que rege os conhecidos modelos de 

entrevistas, prever o direito do entrevistador de conceder turnos, de promover a troca 
de turnos entre os participantes, de interromper a fala de um deles quando necessário 

e de promover a mudança de tópico, dentre outros, o documentador [...], ao tentar 

fechar um tópico e dar início a outro, faz uso do adjetivo (ótimas) para avaliar 
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positivamente as falas anteriores, do imperfeito (queríamos) e das expressões um 

pouquinho e um pouco. 

 

 

Todas as marcas expostas acima como “ótimas” “queríamos” “um pouquinho” são 

marcas que objetivam uma atenuação, segundo Koch e Bentes (2010) são utilizadas como 

marcas de atenuação e podem funcionar para amenizar o ato de poder suscetível de ameaçar o 

destinatário. Defendem que a polidez/cortesia está relacionada ao status social. O 

documentador se encarrega de ser o moderador da interação e pesa sobre ele o cuidado de 

manter o equilíbrio no processo interativo. É preciso para isso uma observação atenta do 

fenômeno em estudo, pois parece estar relacionado a pelo menos duas características: o 

princípio de cooperação e o da distribuição igualitária dos direitos do locutor. 

No exercício da cortesia parece estabelecer uma diferença no que diz respeito à 

posição social ocupada pelos interlocutores, pois se há uma necessidade premente de alguém 

mediar a conversação, esse alguém que conduz, apresenta uma hierarquia perante ao outro, 

uma superioridade social que lhe permite „gerir‟ os turnos. (KOCH; BENTES, 2008). 

 

2.3.3 O gênero entrevista  

 

Segundo Britto-Júnior e Feres-Júnior (2011), as técnicas de pesquisa foram 

desenvolvidas a partir do final do século XIX quando alguns antropólogos, como o norte-

americano Lewis Henry Morgan (1818 – 1881); o alemão, Franz Boas (1858 – 1942) e o 

polonês Bronislow Malinowski (1884-1942) realizaram diversos estudos sobre as sociedades 

tradicionais. 

Para melhor compreender a técnica da entrevista em um trabalho acadêmico 

científico, será necessário verificar o que é pesquisa e qual a sua relação com entrevistas. 

Para Rosa e Arnoldi (2006), a pesquisa é uma atividade investigativa capaz de 

oferecer e, portanto, produzir um conhecimento novo sobre uma determinada área ou um 

fenômeno, sistematizando-o em relação a que já é conhecido. 

A pesquisa para Lakatos e Marconi (2011, p.43) pode ser considerada como: 

 

Um procedimento formal com método de pensamento reflexivo que requer um 
tratamento científico e se constitui no caminho para se conhecer a realidade ou para 

descobrir verdades parciais. Significa muito mais do que apenas  procurar a verdade:  

é encontrar respostas para questões propostas, utilizando métodos científicos.  
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Ander-Egg(1978, p. 28 apud LAKATOS E MARCONI, 2011, p.43) acrescenta 

que é “um procedimento reflexivo sistemático, controlado e crítico, que permite descobrir 

novos fatos ou dados, relações ou leis, em qualquer campo de conhecimento”. Assim, toda 

pesquisa precisa de um levantamento de dados, com várias fontes enriquecedoras, da mesma 

forma que dos métodos ou técnicas. Os dois processos mais conhecidos de obtenção dos 

dados são a documentação direta e indireta. Assim, podem ser adquiridos:  

- diretamente - por meio de pesquisa de campo ou por pesquisa de laboratório. 

Segundo Lakatos e Marconi (2011), ambas fazem uso de técnicas de observação direta 

intensiva (observação e entrevista) e de observação direta extensiva, como a aplicação de 

questionário, formulário, de aferição de opinião, entre outras. 

- indiretamente – por meio de pesquisa em dados já existentes, constituindo-se de 

um material já elaborado ou não. 

Pesquisa, então, é o caminho para se chegar ao conhecimento científico, 

sistematizado, à ciência. E o pesquisador terá autonomia de selecionar de que irá se ocupar, de 

que se utilizará para chegar aos resultados esperados. Para isso terá inicialmente que partir 

para um levantamento de dados, nesse primeiro momento é recomendável que faça uma 

pesquisa bibliográfica, contudo esta não consegue, geralmente, resolver todos os problemas 

propostos, então, passa-se para outra fase. Na segunda fase, o pesquisador deve realizar uma 

observação dos fatos para que maximize suas informações e, em uma terceira fase, torna-se 

necessária a coleta dos dados. A entrevista é uma das técnicas mais utilizadas por 

pesquisadores como forma de concretizar essa terceira fase. 

Há várias definições e aplicações do termo „entrevista‟, com um rol de 

classificações. A entrevista de pesquisa, embora mantenha as características macro, de uma 

interação entre duas (ou mais) pessoas estabelecendo perguntas e respostas, apresenta 

especificidades. A entrevista é “essencialmente uma técnica, ou método, para estabelecer ou 

descobrir que existem perspectivas, ou pontos de vista sobre os fatos, além daqueles da pessoa 

que inicia a entrevista”. (FARR, 1982 apud GASKELL, 2015, p. 65).  Então, os resultados 

podem alcançar uma dimensão muito maior do que se esperava da entrevista.  

Segundo Gil (2010), a entrevista é uma das técnicas de coleta de dados mais 

utilizada no domínio das ciências sociais. Praticamente todos os profissionais que se 

preocupam em compreender e diagnosticar os problemas humanos lançam mão desse recurso. 

Dada a sua importância nas ciências sociais, já foi comparada com o tubo de ensaio na 

Química e ao microscópio na Microbiologia. Contudo, possui vantagens e limitações. 
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Dentre as vantagens atribuídas à entrevista está a possibilidade de levantar dados 

de natureza diversa sobre a vida em sociedade e o comportamento humano, assim como 

manusear os dados coletados para classificá-los e/ou quantificá-los. Se compará-la ao 

questionário, que se constitui como uma técnica amplamente utilizada no ramo da pesquisa 

científica, ver-se-á que ela pode ser realizada com pessoas que não tenham domínio da escrita, 

apresenta possibilidade de obtenção de maior número de resposta, possui maior flexibilidade, 

possibilita captar a reação do entrevistado no ato de sua realização. 

Embora seja uma técnica muito eficiente em certos contextos, há desvantagens 

que tornam a entrevista desaconselhável em determinadas circunstâncias. Gil (2010, p. 110) 

apresenta algumas delas:  

 

a) a falta de motivação do entrevistado para responder as perguntas que lhe são 

feitas; 

b) a inadequada compreensão do significado das perguntas; 

c) o fornecimento de respostas falsas, determinadas por razões conscientes e 

inconscientes; 

d) inabilidade ou mesmo incapacidade do entrevistado para responder 

adequadamente, em decorrência de insuficiência vocabular ou de problemas 
psicológicos; 

e) a influência exercida pelo aspecto pessoal do entrevistador sobre o entrevistado; 

f) a influência exercida pelo aspecto pessoal do entrevistador sobre o entrevistado; 

g) a influência das opiniões pessoais do entrevistador sobre as respostas do 

entrevistado; 

h) os custos com treinamento de pessoal e a aplicação das entrevistas. 

 

As desvantagens, como mencionado acima, existem, mas a flexibilidade da 

própria entrevista tal como a habilidade do pesquisador/entrevistador são alguns dos 

elementos imprescindíveis para a minimização ou superação dos problemas que possam 

surgir.  

De acordo com a sua estruturação, segundo Gil (2010), as entrevistas podem ser: 

informais, focalizadas, por pautas e formalizadas. 

 A entrevista informal é a menos estruturada possível e só se diferencia da 

conversação porque se destina à obtenção de dados. Geralmente é utilizada em estudos 

exploratórios, é feita também com representantes de uma determinada atividade ou 

representante de um grupo. Esse tipo de entrevista serve bem para a coleta de dados de fala, 

quando o que está sendo considerado não é o que é dito, mas como é dito. A entrevista 

focalizada é tão livre quanto a anterior, contudo centra-se em um tema específico e, ao 

entrevistador cabe a tarefa de não deixar o entrevistado fugir do tema proposto.  A entrevista 

por pauta apresenta certo grau de estruturação, seguindo alguns pontos pré-estabelecidos que 



100 

apresentam correlação entre si. O entrevistador permite ao entrevistado falar livremente sobre 

o tema da pauta, intervém sutilmente para preservar a espontaneidade  do processo interativo.  

A entrevista estruturada completa a classificação proposta por Gil (2010), 

caracteriza-se pela maior fixidez na sua estrutura, a ordem e redação permanecem invariáveis 

para todos os entrevistados. Devido à padronização das perguntas e respostas possibilitam a 

análise estatística dos dados. Gil (2010, p.113) ressalta que, “em contrapartida, estas 

entrevistas não possibilitam a análise dos fatos com maior profundidade, posto que as 

informações são obtidas a partir de lista prefixada de perguntas.” Essa lista de perguntas é 

constantemente denominada questionário ou formulário. Gil (2010) prefere a denominação 

„formulário‟ “visto que questionário expressa melhor o procedimento auto-administrado, em 

que o pesquisado responde por escrito as perguntas que lhe são feitas.” (GIL, 2010, p.113). 

Quanto à realização, as entrevistas podem ser face a face ou por telefone. As 

entrevistas, tradicionalmente, têm sido feitas face a face, característica que a distancia de um 

questionário, no qual os itens são apresentados por escrito aos entrevistados. 

A entrevista, tal qual é definida nesta seção, parece simples, facilmente 

esquematizável, contudo na observação das entrevistas do PROFALA/UFC, observou-se que 

a dinâmica que surge da interação entre documentadores e entrevistados contradiz a 

simplicidade da organização das entrevistas e da aplicação de questionários. Pois, no decorrer 

de suas realizações, os papéis assumidos se modificam, entrelaçam-se e a aparente monotonia 

e objetividade das perguntas e respostas é desfeita dando lugar à complexidade da 

organização dos diferentes enquadres que se desenvolvem e na postura assumida pelos 

interagentes diante dessa mudança. 

Na seção seguinte, serão discutidos os termos alinhamento  e enquadre  de forma 

a auxiliar na problematização da organização interacional das entrevistas em estudo. 

 

2.4 A Sociolinguística interacional 

 

Segundo Figueroa (1994), a Sociolinguística Interacional é um desenvolvimento 

da sociolinguística laboviana, ocorrida no século XX, atingindo maturidade um pouco depois 

dos estudos da sociologia da linguagem, da etnografia da comunicação, especialmente das 

noções de Hymes sobre contexto e competência comunicativa. Afirma, ainda, que a 

sociolinguística interacional fundamentou-se na sociologia interacional, em particular, no 

trabalho de Goffman e Garfinkel (2002), sobretudo no desenvolvimento da Análise da 

Conversação. Também tem suas bases nos chamados filósofos da linguagem ordinária, 



101 

Strawson, Austin e principalmente Grice ([1975]1982), e no desenvolvimento subsequente da 

Pragmática, que evoluiu do movimento da linguagem ordinária.  

Pode-se dizer que a sociolinguística interacional é um campo de estudo bastante 

diversificado, interdisciplinar, embora tenha surgido de motivações da etnografia da 

comunicação desenvolvida por Hymes, dela se diferencia, assim como se diferencia da 

sociolinguística variacionista de Labov, por ser, segundo Figueroa (1994), bastante difusa 

para ter um determinado teórico fundador de paradigmas. Por conta disso, Gumperz (1982) se 

propõe a criar um paradigma sociolinguístico que distinga a corrente interacional das suas 

antecessoras Sociolinguística Etnográfica e Sociolinguística Laboviana, aponta como 

inconsistência explanatória, das duas, a explicação do comportamento individual na interação.  

   

Embora a sociolinguística quantitativa seja importante, sua aplicabilidade na análise 

dos reais processos da comunicação face a face [...] é, todavia, limitada [...]. O que 

fica é que contagens de variável linguística, por mais sofisticadas que sejam, são 

generalizações estatísticas baseadas mais em dados coletados por métodos de 

pesquisa do que em achados validados através de análises profundas da competência 
linguística. [...] O relacionamento de dados de pesquisa social com comportamento 

individual é uma questão de teoria social que, por muitos anos, tem permanecido no 

cerne de um debate entre teóricos da ordem que argumentam que preexistem normas 

e categorias sociais e teóricas do comportamento e conflito ou ação individual, que 

veem a interação humana como constitutiva da realidade social [...] (GUMPERZ, 

1982, p. 26). 

 

 

Pela citação acima compreende-se que há vários aspectos que separam Gumperz 

(1982) de Labov (1967). O primeiro diz respeito à escolha da comunicação face a face por 

Gumperz (1982) como o nível de análise linguística em vez dos “grupos de população”, um 

nível de análise que ele vê levando apenas a “generalizações estatísticas”. O segundo consiste 

no interesse de Gumperz (1982) pelo conhecimento, o qual considera que está no nível do 

individual, não no nível da comunidade de fala. O terceiro concerne à concepção de que os 

“teóricos do comportamento e conflito ou ação individual, que veem a interação humana 

como constitutiva da realidade social”. (GUMPERZ, 1982, p. 26).  

O trabalho inicial de Gumperz (1964) foi etnográfico por natureza, e sua teoria 

sociolinguística é fundamentada nessa tradição. Baseia-se numa teoria social da linguagem 

em que não se pode separar língua e contexto, preocupa-se como o comportamento linguístico 

cria a interpretação, como a comunicação bem sucedida está relacionada com o conhecimento 

sociolinguístico. Focaliza-se no uso de “pistas de contextualizações”, constituídas de termos 

ou expressões lexicais, gramaticais e a intervenção do ator na produção e interpretação das 

mensagens, constituindo estratégias necessárias ao ato interativo e à sua compreensão, se a 
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comunicação está procedendo tranquilamente e como a intencionalidade está sendo 

comunicada e interpretada. 

Quanto ao método, Gumperz (1982) advoga uma forma de microanálise. Parte da 

unidade básica socialmente significante de interação em termos do que o significado é 

avaliado”: o tipo de atividade ou a atividade. Concebe a atividade de fala
40

 como “um 

conjunto de relações sociais desempenhado sobre um conjunto de esquemas em relação a 

alguma meta comunicativa”
41

 (GUMPERZ, 1982, p. 166). A atividade de fala é um meio pelo 

qual se colocam em ordem as expectativas dos interagentes, essas expectativas são 

susceptíveis à mudança uma vez que sua ordenação inicial pode ser facilmente alterada, 

devido ao processo de reavaliação a que está submetida, assim a interpretação do significado é 

dinâmica e emerge da interação. 

Gumperz (1982) considera que trocas conversacionais têm propriedades de 

diálogo que permitem ao analista chegar a processos inferenciais. Aponta duas propriedades 

para o diálogo:  

(a) que interpretações são negociadas em conjunto pelo falante e pelo ouvinte e 

julgamentos ou confirmados ou mudados pelas reações que eles evocam – eles 

não precisam ser inferidos a partir de uma única declaração, e (b) que 

conversações em si frequentemente contêm evidência interna de qual é o 
resultado, isto é, de se os participantes compartilham ou não convenções 

interpretativas ou se são bem sucedidos ao atingir fins comunicativos teóricos. 

(GUMPERZ 1982, p. 7). 

 

 

A razão por que Gumperz (1982) inclui aspectos considerados marginalizados é 

que sua teoria de linguagem não é simplesmente uma teoria de gramática, mas uma teoria de 

linguagem enquanto comunicação. A comunicação de sentimentos, de intenções, de 

identidades, de significados sociais é sinalizada nestes “aspectos” marginais da linguagem.  

Segundo Figueiroa (1994) os etnometodólogos ao desenvolverem a análise da 

conversação, interessavam-se em saber como um ato sistematicamente seguiu outro ato. 

Assim, desenvolveram unidades de análise tais como turnos, pares adjacentes, tópicos, 

reparos, pré-sequências. A partir destes elementos, poder-se-ia perceber que estes não são os 

aspectos segmentais comumente concebidos como linguísticos: não há fonemas, estruturas 

frasais, transformações sintáticas. Gumperz (1982) busca diferenciar-se dos estudiosos da 

análise da conversação, propondo algo diferente como “a interpretação da intenção 

conversacional em vez da análise estrutural de ordem social, e aspectos suprassegmentais tais 

                                                             
40

 Atividades de fala são do tipo a que comumente se refere numa dada cultura por expressões tais como 

“discutir política”, “contar uma história para alguém”, “papear sobre o tempo”. 
41 […] a set of social relationships enacted about a set of schemata in relation to some communicative goal. 

(GUMPERZ, 1982, p.166). 
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como entonação”, suas ferramentas de análise e sua metodologia (coleta de conversa e sua 

microanálise), contudo seu trabalho referencia com frequência exemplos de Sacks, bem como 

de Schegloff, sugerindo algumas interseções entre essas duas disciplinas: sociolinguística 

interacional e análise da conversação.  

Nas discussões das três disciplinas que se aponta aqui como as iluminadoras da 

realização desta pesquisa, há uma fluidez constante que por vezes torna-se difícil não 

interrelacioná-las. O principal questionamento sobre a interação comunicativa por aqueles que 

estudam esse processo é “o que está acontecendo aqui e agora?”, focalizando, segundo 

Ribeiro e Garcez (2002), nos momentos de interação face-a-face, que constituem cenários de 

construção do significado social e da experiência, interessantes para estudiosos de várias 

áreas, sejam sociólogos ou linguistas. Para Ribeiro e Garcez ([1998], 2002), a organização do 

discurso e a interação social demonstram a complexidade inerente a qualquer tipo de encontro 

face-a-face, uma vez que os participantes estão - a todo momento - interagindo num encontro 

social, a utilização de “mensagens estas que orientam a conduta dos participantes e atribuem 

significado à atividade em desenvolvimento” são frequentes para que a comunicação possa 

fluir naturalmente. 

 

2.4.1 Alinhamento e enquadre 

 

O conceito de alinhamento
42

 foi introduzido por Goffman (1974), considerando a 

noção de enquadre proposta por Bateson (1972). Para Goffman (1974), enquadre é uma 

espécie de esquema que organiza as atividades na vida de cada indivíduo, não se trata aqui de 

esquemas cognitivos, mentais, mas do modo pelo qual se organiza um aspecto da atividade 

humana. É a partir dessa noção que é possível dizer que as pessoas assumem papéis sociais 

diferentes e cada papel apresenta suas especificidades, pressupõe, portanto a existência de 

direitos e obrigações. Para o papel social de médico, por exemplo, é necessário que o sujeito 

tenha conhecimento da profissão, que tenha formação adequada para assumir a função que lhe 

é atribuída, assim como ter desenvolvido a capacidade de lidar com os pacientes, tenha 

conhecimento institucionalizado para exercer esse papel. Dentre os direitos que lhes são 

garantidos estão o respeito institucional e do paciente, ser pago pelos seus serviços, ter 

garantido um lugar adequado para exercer sua função; dentre as obrigações, orientar e cuidar 

dos pacientes, entre outras.  

                                                             
42 O termo alinhamento é uma tradução do que Goffman (1974) tratou como footing. 
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O papel social exercido pelo médico apresenta um esquema socialmente 

conhecido, assim as pessoas numa interação desse tipo acessam seus conhecimentos acerca 

das características desse tipo de evento. A consulta médica, por exemplo, consiste em um 

processo lógico que apresenta características próprias, o esquema possibilita a restrição de 

opções paradigmáticas, facilitando o desenvolvimento das interações. O conceito de enquadre 

está relacionado à organização da experiência de vida. Refere-se a estruturas de expectativas 

que influenciam na forma de interpretação e reinterpretação, categorização dos eventos 

sociais. 

Segundo Reis (2004), os interlocutores não só enquadram sua fala, globalmente, 

como um tipo de atividade, mas também enquadram cada momento da fala. Assim, a 

concepção de enquadre é um instrumento que apresenta estruturas e processos sociais que 

emergem na fala para se entender fatores macro e micro interacionais. 

Utilizando-se do conceito de enquadre, Goffman estabelece relações entre os 

papéis sociais na interação, em que os envolvidos buscam estratégias de compreensão um do 

outro e da própria situação. É nesse contexto que se pode associar o alinhamento  ao conceito 

de face, entendida como a imagem que se reclama para si, “imagens do eu em termos sociais 

aprovados” (GOFFMAN, 1967, p.5). Assim, acredita-se que o alinhamento é uma forma de 

exercer a face, que, para isso, depende de um enquadre para se definir. 

Os enquadres são construídos a partir de atributos sociais aprovados e 

compartilhados por um determinado grupo, é em razão dele que o sujeito seleciona suas 

estratégias e meios para interagir com o outro, seja uma pessoa ou um grupo social. Assim, o 

alinhamento ou footing, será resultado da seleção de papéis condizentes a situação particular e 

o processo social interativo, em que o sujeito projetará um eu, com base naquilo que espera e 

que julga que o outro tenha sobre os interagentes naquela situação. 

Dentro dos enquadres  que dispõem dos valores, direitos e obrigações, os sujeitos 

se apropriam daqueles que acreditam ser mais adequados ao esquema socialmente construído, 

levando em conta o interlocutor a quem se dirige. Para se coadunar ao contexto social 

construído, exerce um trabalho de face, pois assim como pode mantê-la, preservá-la, pode 

perdê-la, se não souber escolher os atributos adequados àquela situação. Deve-se ressaltar que 

no momento da interação imagens são projetadas, o „eu‟ projeta sua imagem de acordo com 

um „tu‟ e essa imagem não é fixa, é constantemente negociada e ajustada.  

Segundo Malufe (1992), geralmente os sujeitos da interação coadunam seus 

papéis sociais de acordo com os enquadres em que estão inseridos, contudo podem, por 



105 

vezes, assumir papéis incompatíveis com uma determinada situação, exigindo do interlocutor 

um novo posicionamento, ou um novo alinhamento.  

Esse „re-alinhamento‟, muitas vezes, precisa ser exercido por meio de estratégias 

de interação, para garantir o equilíbrio e a cooperação entre os interagentes. Nesse sentido a 

polidez linguística ocupa uma função primordial, pois permite uma negociação entre as faces 

e contribui para o alinhamento adotado pelos participantes na interação. Essas estratégias 

podem atuar como atenuantes, como marcadores das distâncias sociais entre os sujeitos. Além 

disso, as estratégias podem funcionar como indicadoras de algum tipo de alinhamento, uma 

vez que sinaliza ao interlocutor os papéis que estão em evidência para que este não incorra em 

erros.  

Goffman (2002, p.113), após ilustrar o conceito de footing/alinhamento, assim 

resumiu as suas mudanças (de footing): 

 

1. Alinhamento, ou porte, ou posicionamento, ou postura, ou projeção pessoal do 
participante está de alguma forma em questão. 

2. A projeção pode ser mantida através de um trecho de comportamento que pode 

ser mais ou menos longo ou mais ou menos curto do que uma frase gramatical, 

de modo que a gramática frasal não será de grande ajuda, embora pareça claro 

que alguma forma de unidade cognitiva está minimamente presente, talvez uma 

“oração fonêmica”. Estão implícitos segmentos prosódicos, não segmentos 

sintáticos. 

3. Deve ser considerado um  continuum que vai das mais evidentes mudanças de 

posicionamento às mais sutis alterações de tom que se possa perceber. 

4. Quanto aos falantes, a alternância de código está comumente presente e, se não 

está, estarão presentes ao menos os marcadores de som que os linguistas 
estudam: altura, volume, ritmo, acentuação e timbre. 

5. É comum haver, em alguma medida, a delimitação de uma fase ou episódio de 

nível “mais elevado” da interação, tendo o novo footing um papel liminar, 

servindo de isolante entre dois episódios mais substancialmente sustentados. 
43

  

 

Como se pode perceber, há uma estreita ligação entre enquadre e alinhamento. A 

projeção pessoal, o alinhamento, está suscetível a adaptações condizentes ao meio, às 

situações de interação, e o enquadre permite uma interpretação mais ampla que vai além da 

                                                             
43 Texto original: 1. Participant‟s alignment, or set, or stance, or posture, or projected se lis somehow at issue. 2. 

The projection can be held across a strip of behavior that is less long than a gramatical sentence, or longer, so 

sentence gramma won‟t help us all that much, although it seems clear that a cognitive unit of some kind is 

envolved, minimally, perhaps, a “phonemic clause” Prosodic, not syntactic, segments are implied. 3. A 

continuum must be considered, from gross changes in stance to the most subtle shifts in tone that can be 

perceived. 4. For speakers, code switching is usally involved, and if not this then al least the sound markers that 

linguists study: pitch, volume, rhythm, stress, tonal quality. 5. The bracketing of a “higher level” phase or 

episode of interaction is commonly involved, the new footing having a liminal role, serving as a buffer between 

two more substantially sustained episodes.  
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superfície, além do sentido literal atribuído pela língua. O alinhamento, então, é representado 

por uma visão de continuum  que pode ir desde as mudanças mais proeminentes às mais sutis. 

Por meio dos enquadres, os interagentes podem definir uma situação; verificar 

como uma parte está relacionada ao todo; como „o todo‟ se relaciona a uma ampla estrutura 

de experiência; perceber que um momento anterior pode afetar o que está por vir; que o 

sentido da mensagem é interpretado de acordo com o enquadre de sua enunciação. Elementos 

como tom de voz, sons, ritmos e timbre são apontados por Goffman (1981) como importantes 

para demarcar as mudanças de alinhamento. Da mesma forma que considera os diferentes 

papéis assumidos pelos falantes e ouvintes necessários para a compreensão da mudança de 

alinhamento. 

Para Goffman (2002), a mudança de alinhamento está de certa forma atrelada à 

linguagem, ressalta que a mudança de código pode acarretar uma mudança no alinhamento, 

no entanto, não é condição essencial para que ela ocorra.  A orientação corporal, o tom de voz 

e demais circunstâncias que envolvem um processo interativo são partes da comunicação 

textual e facilitam a identificação da mudança de código, ainda que os sujeitos utilizem a 

mesma língua, como exemplificou Cook-Gumperz e Gumperz (1976, p. 3-9 apud 

GOFFMAN, 2002, p. 112): 

 

1.Agora ouçam todos. 

2.Às 10:00, teremos uma reunião. Vamos sair juntos, vamos para o auditório e 

vamos nos sentar nas duas primeiras fileiras. O Prof. Dock, nosso diretor, vai falar 
conosco. Quando ele entrar, fiquem sentados, quietos e ouçam com atenção. 

3.Não balancem as pernas. Preste atenção no que estou dizendo.44 

 

Bateson (2002) também se preocupou em entender os princípios organizadores do 

discurso, especialmente a noção de enquadre (“frame”), proposta por ele como um conceito 

psicológico e de natureza paradoxal. O enquadre, ou frame, é concebido como um conjunto de 

instruções direcionadas ao interlocutor de modo que facilite o entendimento de uma 

mensagem, como se fosse uma „moldura‟ (“frame”), representa um conjunto de instruções 

fornecidas ao observador para onde deve direcionar o olhar. Nessa visão, a interpretação de 

um enunciado precisa estar em conjunção com a metamensagem sugerida pelo “quadro‟, ou 

seja, a compreensão do enunciado não ocorre sem a referência a  metamensagem do „quadro‟, 

pois essa delimita “ a classe ou conjunto de mensagens ou ações significativas” (BATESON, 

2002, p. 85). Caso o falante tenha um quadro que sinaliza brincadeira, ironia, entre outros 

                                                             
44 Texto original: 1. Now listen everybody. 2. At tem o‟oclock we‟ll have assembly. We‟ll all go out together 

and go to the auditorium and sit in the first two rows. Mr. Dock, the principal, is going to speak to us. When he 

comes in, sit quietly and listen carefully. 3. Don‟t wiggl your legs. Pay attention to what I‟m saying. 
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meios que modificam o „olhar‟ do interlocutor, o enunciado é capaz de ser interpretado com 

uma visão oposta do que diz literalmente. 

Quando se trata da interação verbal, é muito comum se reduzir a „conversa‟ 

apenas a dois participantes: o falante e o ouvinte. Essa concepção bastante corrente advém do 

fato de se dá centralização apenas ao som, desconsiderando os outros elementos 

organizacionais
45

 como a visão, o espaço existente entre os interagentes e, até o tato. Essa 

visão tradicional apresenta um arranjo para que falante e ouvinte estejam engajados no mesmo 

objetivo, ajustando-se, cooperando mutuamente, constituindo uma interação face a face. 

Contudo, a constituição do par „falante‟ e „ouvinte‟ não consegue abarcar a 

complexidade existente nos eventos interativos, pois ainda que certas vezes a interação 

preveja apenas dois componentes, a situação em que estão inseridos pode apresentar muito 

mais envolvidos.  O ouvinte possui um papel conquistado no desenvolvimento da interação, 

cabe a ele examinar o que o falante diz, assim como acompanhá-lo e escutá-lo. Segundo 

Goffman (2002, p.118), deve “[...] atender a condição oficial de participante ratificado no 

encontro, pois podemos estar ouvindo, mesmo tendo um espaço social reconhecido na fala, e 

isso apesar das expectativas normativas do falante”.   

Como existe o participante ratificado, confirmado e reconhecido numa 

determinada interação verbal, existe também aquele que faz parte do mesmo contexto espacial 

daquele que fala e daquele que ouve, mas não interfere no evento comunicativo 

principal/oficial, sendo um participante não ratificado, não é para ele que a palavra é dirigida; 

quando um participante ocupa o contexto espacial, sem que as palavras lhes sejam dirigidas, 

tem-se um “intrometido”. Em síntese “um participante ratificado pode não estar escutando, e 

alguém que esteja escutando pode não ser um participante ratificado.” (GOFFMAN, 2002, p. 

118).  

Outrossim, o “ouvinte ratificado é necessariamente o „endereçado‟, ou seja, aquele 

a quem o falante remete a sua atenção visual e para quem espera eventualmente passar o papel 

de falante” (GOFFMAN, 2002, p.119). Contudo, as interações não se restringem a 

participação de dois interagentes, com frequência se depara com três, quatro ou mais 

participantes oficiais em um evento comunicativo. Para facilitar a comunicação entre eles 

cabe ao falante diferenciar o interlocutor “endereçado” e “não endereçado”.  

                                                             
45 O foco apenas nos elementos polarizadores da fala e da audição deixa de considerar o que há de mais rico na 

interação, a movimentação das palavras proposta pela emissão e recepção das informações,  a posse da palavra 

da troca de turnos, os elementos visuais e paralinguísticos. 
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Como foi mencionado acima, as interações podem ocorrer em um grupo, não 

necessariamente entre duas pessoas. Goffman (2002) registrou vários tipos de participantes, 

como “oficiais”, “endereçado” ou “não endereçado” e outros como os “eventuais” ou 

“circunstantes” e os “intrometidos”. Para esses últimos, fica patente a necessidade de 

considerar a questão ética, a de ouvir algo que não está direcionado para si, de se manifestar 

quando ninguém o solicitou a falar. Da mesma forma, é mister acionar para esse contexto as 

estratégias de polidez, como o circunstante, mesmo ouvindo a conversa, deve demonstrar agir 

como se não estivesse ali, evitar, também, que com uma intromissão a face do „falante‟ seja 

ameaçada, criando um possível conflito. 

Na fala entre duas pessoas, será considerado um „ouvinte ratificado‟, aquele a 

quem a palavra é dirigida, endereçada, além do uso da palavra, há outros elementos 

suscetíveis de serem considerados como o direcionamento do olhar, a direção do corpo do 

falante em relação ao do ouvinte. É necessário, aqui, fazer uma distinção entre os ouvintes 

acima referidos, entre os participantes confirmados numa interação, considerados 

interlocutores endereçados e outros que, embora façam parte da troca comunicativa, a palavra 

não lhes foi direcionada, constituindo-se em um interlocutor „não-endereçado.‟  

A concepção tradicional de falante/ouvinte, como já dito anteriormente, é 

complexificada quando se considera a relação entre falante, interlocutor endereçado e 

interlocutor(es) não-endereçado(s), ampliando-se as possibilidades de realização estrutural, 

pois é pouco provável que os turnos sejam divididos igualmente para cada participante. Essa 

nova configuração da fala viabiliza o aparecimento de uma “comunicação subordinada”, 

entendida como uma conversa em que os envolvidos (protagonistas, o tempo e o tom) 

organizam-se de forma a produzir interferência reconhecidamente limitada com relação à 

“comunicação dominante”.  

Uma comunicação subordinada ocorre sempre associada a um estado de fala 

principal ou dominante, as pessoas envolvidas geralmente usufruem de liberdade de interação, 

sem necessidade de esconder o que estão comunicando. A partir desse tipo de interação 

Goffman (2002) apresentou três formas básicas de realização, que são: “o jogo paralelo”; “o 

jogo cruzado”; o “jogo colateral”. O “jogo paralelo” é a comunicação subordinada que 

envolve um subgrupo de participantes ratificados. No “jogo cruzado”, os interagentes são de 

categorias diferentes, um é participante ratificado e o outro é circunstante.  Já, o “jogo 

colateral”, envolve apenas circunstantes, que murmuram entre si alguma informação. 

Essas três formas de variação de comunicação subordinada mencionadas acima 

ainda podem sofrer modificações, quando há por parte dos interagentes o interesse de 
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dissimular a comunicação subordinada, resultando no que se chama “conluio
46

”. Assim, há 

possibilidade de existir, “jogo paralelo em conluio” ou “jogo colateral em conluio”.  

A mudança de alinhamento pode ser exercida por diversos elementos, tais como: 

o tom de voz, os sons, ritmos, timbre, entre outros. Goffman (2002) diz que, para 

compreender a mudança de alinhamento, é necessário considerar os diferentes papeis que o 

falante e o ouvinte ocupam na interação. Esses papéis variam de autor, animador e 

responsável em relação a que enuncia, contudo, eles podem ser atribuídos a sujeitos diferentes 

ou ao mesmo sujeito, ou seja, um mesmo sujeito pode concomitantemente exercer os três 

papéis, é o fato de ele exercer os três papéis em uma mesma interação que implica mudança 

de alinhamento. 

O autor é aquele que cria o enunciado, que articula mentalmente as ideias que 

quer expressar, já o animador é alguém que enuncia, que produz os sons que veiculam o 

enunciado. O responsável, por sua vez, é alguém que está comprometido com as palavras 

expressas. Deve-se considerar que o mesmo sujeito pode rapidamente mudar o papel social 

que ocupa, mesmo que sua função como animador e autor permaneça constante. Essas 

mudanças podem se dá por alternância de códigos, embora ela não seja um elemento 

determinante para a mudança de papéis. Goffman (2002) ressalta que se as noções de 

animador, autor e responsável forem tomadas juntas podem tornar mais claro o “formato de 

produção” de uma dada elocução. 

É muito comum que um falante enuncie algo que surgiu de sua própria 

cosmovisão de mundo e se responsabilize pelo que foi enunciado, assim, se diz que ele foi 

concomitantemente o animador, o autor e o responsável. Mas isso não é sempre assim, pode-

se falar pelos outros e nas palavras dos outros e não estar comprometido, algumas vezes pode 

até haver comprometimento com as „palavras dos outros sem ser o autor‟. Em síntese, não é 

possível afirmar que sempre se fala suas próprias palavras e que se assume a posição atestada 

por elas. 

 

2.4.2 Estrutura de participação 

 

O conceito de estrutura de participação foi proposto por Philips (1972) que o 

define como “os arranjos estruturais da conversa”. É geralmente utilizado para se referir ao 

                                                             
46 é realizado de várias maneiras: pela dissimulação da comunicação subordinada, pela simulação de que as palavras não 
ouvidas pelos excluídos são inócuas, ou pelo uso de palavras alusivas, ostensivamente dirigidas a

 
todos os participantes, mas

 

cujo significado adcional só será entendido por alguns (GOFFMAN, 2002,
 
p.121).
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conjunto de comportamentos comunicativos presentes em uma interação face a face. Erickson 

e Shultz (2002) partem da afirmação de Cicourel (1972) de que os direitos e obrigações dos 

participantes de uma interação podem ser continuamente reajustados, redistribuídos em novas 

configurações de ação conjunta denominada “estrutura de participação”, assim inclui as 

formas de falar, ouvir, tomar posse do turno, mantê-lo e conduzi-lo. Goffman (2002, p.125) se 

refere à estrutura de participação como “a relação de todas as pessoas em um agrupamento 

com uma dada elocução” e a relação de um dos membros “status de participação”. 

O fato de os participantes estarem em constantes negociações no discurso e sua 

complexidade levou Goffman ([1979], 2002b) a contestar a “análise tradicional da conversa” 

cuja ordenação se fundamenta em princípios de adjacência e alternância de falas, em que 

falantes negociam seus papeis de falantes e ouvintes baseados no revezamento de turno, 

ancorados apenas na ideia de transmissão de um som verbal. Goffman ([1979], 2002b) 

defende que nem a adjacência é marcada necessariamente pela “fala”, nem os papéis de 

ouvintes e falantes são tão simples que se possa levar em conta apenas o som verbal, 

considera que não se pode negligenciar a situação em que os interagentes estão envolvidos, 

assim a aproximação e o distanciamento físicos podem marcar o início e o fim de um estado 

de conversa. 

Em um estado de conversa, os papeis se distribuem de acordo com a situação 

social, com a ordenação da fala, segundo Philips (2002), a interação entre duas pessoas pode 

variar culturalmente, dependendo das relações entre o falante e o ouvinte. Em interações com 

mais de duas pessoas, há maiores distinções, assim pode-se observar „interlocutores não 

ratificados‟ – ouvintes que estão presentes, mas as palavras não estão sendo dirigidas a eles; – 

„interlocutores ratificados‟ – aqueles a quem as palavras estão sendo dirigidas e outros 

interlocutores circunstanciais – a quem as palavras estão sendo dirigidas ainda que 

indiretamente.  

Com intuito de deixar mais claro o papel da audiência, Goffman ([1979], 2002b) 

introduziu a noção de ratificação. Essa pode ser feita de forma verbal ou não verbal, de modo 

que em uma estrutura de participação o indivíduo perceba o seu real status no processo 

interacional. A ratificação pode ser feita pelo direcionamento da cabeça e do corpo do falante, 

pela mudança de alinhamento conforme o foco de atenção, pelo direcionamento do olhar 

(formas não-verbais) ou pelo encadeamento entre perguntas e respostas. 

Segundo Philips ([1976], 2002, p.31), um interlocutor ratificado pode controlar a 

interação por meio da atenção dispensada ao falante, principalmente quando há mais de duas 

pessoas na conversa. Por outro lado, o falante também exerce influência sobre quem será o 
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próximo a falar, pois o seu interlocutor ratificado é um falante em potencial, na sequência 

interacional. Deve-se considerar, no entanto, que as sinalizações e ordenação da fala podem 

variar de acordo com aspectos culturais, como percebeu Philips ([1976], 2002) ao estudar a 

cultura Warm Springs em relação  à cultura branca americana, os indígenas não endereçavam 

a sua fala a alguém específico, como faziam os falantes da cultura branca. O que pode ser 

interpretado que o falante não teria influência sobre o turno seguinte, não sinaliza, não ratifica 

seu interlocutor. 

Philips ([1976], 2002) ressalta que a ratificação do ouvinte pelo falante se dá, em 

parte, por meio de linguagem não-verbal. Esse aspecto é bastante comum de ser observado na 

sala de aula  

nas discussões nas salas de aula da escola fundamental, onde a professora costuma 

fazer distinção entre os interlocutores ratificados e não-ratificados, a cabeça e o 

corpo da professora geralmente se voltam para a pessoa para a qual se dirigiu, e seu 

alinhamento muda conforme muda o foco de atenção (PHILIPS, ([1976], 2002, p. 
28). 

 

Outra forma de ratificação do ouvinte é percebida pelo olhar do falante, na sala de 

aula, geralmente o professor dispensa maior tempo ao olhar o aluno ratificado do que para o 

não ratificado. Além das formas de ratificações não verbais, há as verbais em que o falante 

manifesta-se verbalmente para confirmar qual é seu interlocutor endereçado. Contudo, o 

“encadeamento” entre as elocuções e a identificação pelo nome são formas relativamente 

frequentes de reconhecer a quem a fala está sendo dirigida.  

Não se pode deixar de considerar que o ouvinte, também, de alguma forma 

corresponde ao falante, assim, os interlocutores ratificados e não-ratificados comportam-se de 

forma diferente em relação ao falante. Os primeiros, segundo Philips (2002), geralmente 

fixam o olhar no falante com maior frequência e por maior tempo do que os segundos. Esse 

comportamento sinaliza ao falante que ele está sendo ouvido.  Ressalta que em sala de aula é 

muito comum que alguns alunos/as a quem o professor/a não está dirigindo a palavra tenham 

um comportamento colaborativo, o que de certo modo incentiva o professor/a a selecioná-los 

como ouvintes ratificados. Contudo, isso não ocorre apenas nesse contexto, há possibilidade 

de ocorrência em diversificadas ocasiões levando o falante a mudar seu foco de atenção para o 

interlocutor não-ratificado, reconhecendo o seu comportamento colaborativo, elevando-o ao 

nível da ratificação. 

A ordenação da fala, assim como a estrutura de uma interação face a face pode ser 

determinada pela relação entre falante e ouvinte, tendo o interlocutor um papel essencial na 
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dinâmica interacional. Philips (2002, p.31), ao descrever a ordenação da fala anglo-americana, 

mencionou que 

Um interlocutor ratificado controla a interação através da sua decisão de prestar ou 

não atenção àqueles que o escolhem como locutor ratificado. Sua influência pode ser 

ainda maior quando duas pessoas começam a importuná-lo ao mesmo tempo, e ele 

precisa escolher entre uma das duas. Um falante contribui para a ordenação da fala 

ao selecionar seu interlocutor ratificado; ele determina quem irá controlar seu turno 
de fala ao escolher prestar ou não atenção nele. Um falante também tem influência 

sobre quem vai ser o próximo a falar, porque é provável que, quando ele terminar de 

falar, o seu interlocutor ratificado seja o próximo a falar. Além disso, um falante 

pode ou não responder ao que o falante anterior disse, determinando assim se a 

elocução do falante anterior será incorporada na sequência interacional.  

 

 

Embora o interlocutor tenha grande influência na ordenação da fala, o falante pela 

sua seleção, assume uma função importante, pois ajuda a definir quem controlará o turno uma 

vez que o seu comportamento durante a interação vai possibilitar a percepção de quem é o 

endereçado, o falante pode direcionar o seu olhar, pode apontar para quem ele quer que 

responda, dentre outras possibilidades de ratificação do interlocutor. 

Dentre outros pesquisadores, Quental (1991) focalizou a estrutura de participação 

em uma sessão de terapia de grupo de base analítica composta por duas terapeutas e três 

pacientes e argumentou que é nesse nível que pode entender o que realmente se passa no 

discurso no momento da sua execução, “os arranjos estruturais da interação” (PHILIPS, 1972, 

p. 377). Discutiu o conceito de estruturação e sua relação com estrutura de expectativas 

(TANNEN; WALLAT, [1987]/2002); analisou as estruturas de participação da entrevista, 

baseou-se nos enquadramentos sinalizados pela mudança de footing e alinhamento; buscou 

relacionar o comportamento comunicativo de um dos pacientes com sua orientação em 

relação ao tratamento. Dividiu sua análise em episódios, neles demonstrou a configuração dos 

papéis assumidos na interação, destacou os participantes ratificados: falante primário, 

ouvintes primários, ouvintes secundários e não participante. Argumentou que é na estrutura de 

participação que os interagentes têm o recurso de manipular a organização do discurso para 

produzir significados, o que a torna um locus privilegiado para a análise da interação face a 

face. Embora trate dos papéis assumidos dentro do processo interativo em que, por vezes, 

pode-se verificar a ameaça à face, não se aproveita dessa relação para trabalhar as estratégias 

de preservação das faces que estão em jogo.  

A partir do exposto, para analisar os modos de interações verbais entre os sujeitos 

da nossa pesquisa e os documentadores, sustentamo-nos em Brown e Levinson (1987); Lakoff 

(1973); Leech (2005) e Watts (2003) para a compreensão da polidez; Goffman (1967); Philips 

(1972; 2002) para a compreensão da estrutura de participação das interações; Marcuschi 
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(1989; 2002); Rosa (1992) e Castilho (2003) como subsídios para o entendimento dos 

marcadores conversacionais e sua funcionalidade. 
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3 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo são apresentados e discutidos os procedimentos metodológicos 

utilizados no desenvolvimento desta pesquisa, tais como a coleta, a transcrição dos dados, a 

caracterização dos sujeitos da pesquisa e os procedimentos de análises. Na caracterização dos 

sujeitos incluímos um rápido comentário sobre seus países de origem: Cabo verde e Timor 

Leste. 

 

3.1 Os sujeitos da pesquisa e suas relações com a língua portuguesa 

 

Esta pesquisa está vinculada ao Projeto Variação e Processamento da fala e do 

Discurso Análises e Aplicações (PROFALA
47

), que congrega várias pesquisas que visam à 

descrição da língua portuguesa em diferentes perspectivas
48

. Quando esse grupo de pesquisa 

foi criado, ocupou-se de fenômenos fonético, lexical, morfossintático, semântico-pragmático e 

textual-discursivo da língua portuguesa falada no Brasil, especialmente no estado do Ceará.  

Em 2012, após o desenvolvimento de pesquisas direcionadas à língua portuguesa 

falada no Brasil, o Projeto Variação e Processamento da Fala e do Discurso Análises e 

Aplicações foi ampliado. Nessa ampliação, incluiu-se o português falado nos Países Africanos 

de Língua Oficial Portuguesa (os PALOPs) e na Comunidade de Países de Língua Portuguesa 

(CPLP
49

), especialmente, Angola, Cabo Verde, Guiné Bissau, São Tomé e Príncipe e, um 

asiático, Timor Leste (além do Brasil).  

Com a inserção dessas variedades da língua portuguesa, tornaram-se possíveis 

novas formas de abordagens, como por exemplo, o estudo do português como língua materna 

e não materna, as diferentes formas de representações da língua portuguesa no Timor Leste 

(PEIXOTO; CARIOCA, 2012), em Guiné-Bissau; a situação linguística de Cabo Verde 

                                                             
47  Grupo de Pesquisa sobre Variação e Processamento da Fala e do Discurso Análises e Aplicações – 

Universidade Federal do Ceará – UFC.  
48 Projeto Variação e Processamento da Fala e do Discurso Análises e Aplicações (PROFALA) apresenta vários 

subprojetos executados: GRADUAÇÃO (PIBIC/CNPq/UFC) Projeto: O falar dos africanos e timorenses de 

língua oficial portuguesa – composição de corpus. Realizados pelas bolsistas: Isabel Lima Rodrigues da Silva 
(CNPq); Rafaela Pinto Beserra (UFC); PÓS-DOUTORADO (PNPD/CAPES) 1. Representações da Língua 

Portuguesa e construção de processos identitários no dizer de falantes de países africanos de língua oficial 

portuguesa (PALOPs) e do Timor-Leste; Bolsista: Camila Maria Marques Peixoto; 2. A situação linguística do 

Português nos países africanos de língua oficial portuguesa (PALOPs) e no Timor-Leste: as funções sociais e as 

políticas de difusão. Bolsista: Cláudia Ramos Carioca.  
49

 Comunidade de países de língua portuguesa, constituída “a 17 de Julho de 1996 quando, no Centro Cultural de 

Belém (em Lisboa), se reuniram os chefes de Estado dos sete países de língua comum: Angola, Brasil, Cabo 

Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe”.(MACIEL, 2010). 
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(CAMPOS; DINOÁ, 2012); políticas linguísticas direcionadas ao ensino sobre o Timor Leste 

(SOUSA;SILVA, 2012) entre outras, que se esforçam para cumprir os objetivos propostos 

pelo Projeto de  

realizar um levantamento que permita planejar uma pesquisa mais aprofundada da 

situação do português africano e asiático, no sentido de flagrar as diferenças em 

relação à língua falada no Brasil e, mais que isso, discutir a afirmativa de uma 

pretensa unidade dessa língua e refletir sobre a atitude de seus falantes frente à 

língua portuguesa, notadamente quanto à construção das representações dessa 

língua, como língua materna e não materna, língua oficial e língua nacional. 

(PROFALA/UFC, 2013). 
 

Como já foi mencionado, esta pesquisa se enquadra nos mesmos objetivos do 

PROFALA, faz parte da segunda fase do projeto, estuda a fala de um dos países africanos, 

Cabo Verde e, de um asiático, Timor Leste. O mapa 01, abaixo, situa esses países na 

comunidade de países de Língua Portuguesa (CPLP).   

 

Mapa 1-Mapa da Comunidade de países de Língua Portuguesa - CPLP. 

 
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Timor-Leste#/media/File:CPLPmap.png/ destaque nosso. 

 

O mapa acima destaca os países que fazem parte da comunidade de países de 

língua portuguesa - CPLP (Portugal, Cabo Verde, Senegal, Guiné Bissau, São Tomé e 

Príncipe, Guiné Equatorial, Brasil, Angola, Moçambique e Timor Leste (Ásia), sendo o Brasil 

o país com maior número de falantes dessa língua. Na presente pesquisa, foram consideradas 

as variedades de Cabo Verde e do Timor Leste. Sabe-se que cada comunidade linguística 

apresenta suas peculiaridades, assim, Timor Leste é um país que possui muitas línguas, mas 

fez da língua portuguesa uma forma de resistência contra a colonização indonésia. Embora o 

domínio de Portugal tenha perdurado por mais tempo que o da Indonésia, foi esta última que 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Timor-Leste#/media/File:CPLPmap.png/
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deteve maior influência sobre a língua, dadas as políticas linguísticas
50

 utilizadas por ambas 

as nações. Enquanto a coroa portuguesa vetou a LP para a grande massa, a Indonésia fez uma 

política contrária, buscando a popularização da sua língua. 

Em Cabo-Verde, a situação linguística, também, não é menos controversa, pois há 

variedades linguísticas de base crioula, constituindo a língua materna da maioria da 

população, como a língua cabo-verdiana (LCV), língua das relações sociais mais informais, 

do dia a dia, da expressão mais espontânea, além da língua portuguesa que é utilizada 

majoritariamente nas situações mais formais, administrativas e educacionais. Embora a LCV 

tenha conseguido muitos avanços atualmente, com sua inserção em ambientes antes 

inaceitáveis (como no parlamento, por exemplo), a língua portuguesa ainda é sua língua 

oficial, faz parte, portanto, dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa, como pode ser 

verificado no mapa imediatamente seguinte: 

 

Mapa 2-Mapa de África demarcando os países que compõem os PALOPS. 

 
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Cabo_Verde#/media/File:Palop.svg (ADAPTADO). 

 

 

Os cabo-verdianos e timorenses sujeitos da pesquisa residem atualmente no 

Brasil
51

, são participantes dos projetos de integração do Brasil com outros países (PEC-G), 

                                                             
50 Segundo Albuquerque (2011) a política linguística da Coroa Portuguesa em relação à colônia defendia o 

ensino da língua portuguesa somente para os cidadãos nativos que possuíssem influência social, como 

descendentes de famílias nobres, chefes, entre outros.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cabo_Verde#/media/File:Palop.svg
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geralmente são beneficiários de bolsa de estudos e buscam formação de nível superior. São 

em sua maioria jovens, mas não há uma regularidade nos parâmetros de idade entre os do 

gênero feminino e do masculino, por essa razão, a faixa etária não será uma variável válida 

para este estudo. A língua portuguesa apresenta status diferente em Timor Leste e em Cabo 

Verde, por isso se faz necessária uma breve discussão sobre a relação desses países com a LP. 

 

3.1.1 Timor Leste 

 

Segundo Albuquerque (2011), a língua portuguesa em Timor foi instituída como 

oficial na constituição de 2002, ao lado da língua nativa Tétum-Praça
52

.  Além dessas 

apresenta mais duas línguas, consideradas como de trabalho: a língua inglesa e o bahasa 

indonesia
53

. Contudo, muitas línguas são registradas nesse país, como se pode verificar no 

mapa abaixo. 

 

Mapa 3-Mapa das línguas faladas em Timor - Leste. 

 
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Timor-Leste#/media/File:Sprachen_Osttimors-en.png 

 

A colonização portuguesa perdurou por muitos anos em Timor Leste, somente em 

1974 (ALBUQUERQUE, 2011) foi iniciado o processo de reconhecimento internacional 

emancipatório, contudo, logo em seguida, em 1975, Timor passou a ser dominado pela 

                                                                                                                                                                                              
51 Em Fortaleza e em Redenção, interior do Ceará, onde foi criada a primeira Universidade da Integração 

Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB) em 20 de julho de 2010, Lei Federal nº 12.289.. 

(http://www.unilab.edu.br/como-surgiu/) 
52

 Língua originária da austronésica dividida em duas variedades principais: Tétum-Praça e Tétum-Terik. 

(ALBUQUERQUE, 2011).  
53 Pertence à família das línguas malaio-polinésicas, sendo adaptada e padronizada com base nos modelos de 

língua malaia e do neerlandês. É o idioma oficial da República da Indonésia. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Timor-Leste#/media/File:Sprachen_Osttimors-en.png
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Indonésia, até 1999.  A dominação indonésia trouxe algumas implicações linguísticas, como a 

proibição da língua portuguesa que, por sua vez, foi usada como língua de resistência e, à 

negligência do tétum
54

 como língua franca, impôs-se o bahasa indonesia `a população leste-

timorense.  

Por essas razões, a língua portuguesa, embora seja língua oficial, só é falada por 

uma pequena parte da população leste-timorense. Embora Portugal tenha dominado Timor por 

quatro séculos, não desenvolveu uma política linguística que favorecesse a propagação da sua 

língua, ficando restrita a um grupo de privilegiados: Indonésia, por sua vez, soube aproveitar 

do seu poder (apenas 24 anos) para a disseminação do bahasa indonésio, assim  

 

[...] cerca de 58%, é fluente em bahasa indonésia, enquanto apenas 37% da 

população leste-timorense é fluente em português. [...] o uso da LP é limitado a 

situações formais: no ensino escolar, nas atividades universitárias e na área jurídica, 

principalmente. (ALBUQUERQUE, 2011).  
 

Conforme dados do Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento (2002) a 

língua tétum tem preponderância sobre as demais faladas no Timor Leste, pois é a língua da 

socialização diária, da oralidade, da espontaneidade, conforme se observa no gráfico abaixo. 

 

Gráfico 1-Línguas mais faladas em Timor Leste. 

 
Fonte: Inquérito às Famílias (2002 apud RDHTL, 2002, p.38). 

 

 

Segundo o Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento (2002), as duas 

línguas oficiais do Timor têm “forças e fraquezas” complementares. O tétum tem do seu lado 

                                                             
54

 Segundo o Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento (2002, p. 37) “os timorenses falam cerca de 30 

línguas ou dialetos. As línguas „nativas‟ mais faladas são o Mambae e o Macassae mas a língua franca nacional é 

a variante de Dili do tetum (tetum „praça‟) que incorpora muitas palavras tiradas do português juntamente com 

umas quantas, muito menos do indonésio.” 
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a popularidade, por ser língua mais falada, mas é pouco escrita, só recentemente por 

influência da igreja católica passou a ser escrita com o intuito de ajudar na propagação 

religiosa e litúrgica. Seu vocabulário ainda é incipiente para atender às exigências 

administrativas. Por outro lado, o português tem a vantagem da representação escrita, mas é 

uma língua pouco falada, conforme os dados já mencionados. Os falantes do português são 

geralmente as pessoas mais idosas, que foram educadas antes do domínio da Indonésia. 

O inglês e o indonésio são considerados línguas de trabalho no Timor, o primeiro 

é considerado o mais importante nas zonas de comércio por ser a língua franca na comunidade 

de trabalhadores internacionais da ONU e na região da Associação das Nações do Sudeste 

Asiático (ASEAN), todavia menos entendido em nível nacional. O segundo tem a vantagem 

de ser o mais entendido na escrita, devido aos anos de educação forçada nessa língua. 

O Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento (2002) registra o desafio 

enfrentado pelo governo timorense em gerir um estado com tamanha complexidade linguística 

“O primeiro desafio é o de desenvolver capacidades adequadas de escrita e de fala em 

português” (PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA DESENVOLVIMENTO, 2002, 

p.38), porque todos os funcionários públicos que ocupam cargos de alto escalão deverão ser 

proficientes para exercer suas funções comunicando-se em português, da mesma forma que 

precisam das outras línguas, como registra o Programa das Nações Unidas para 

Desenvolvimento (2002) a necessidade de alguns timorenses que retornam a sua nação de 

aprender (ou reaprender) a se comunicar em indonésio e/ou tétum. 

As políticas linguísticas implantadas pela coroa portuguesa agiram contrariamente 

a seus interesses gerando sérias dificuldades no ensino da língua, pois apenas uma parte do 

professorado tem domínio dessa língua. A partir dos anos de 2000/2001, a LP foi proposta 

como língua de instrução nas séries iniciais e, nos níveis mais elevados, como segunda língua. 

Esse contexto exigiu professores proficientes na língua, contudo, segundo o Programa das 

Nações Unidas para Desenvolvimento PNUD (2002), dos 3000 professores submetidos a 

testes pela missão portuguesa em Dili, apenas 158 (correspondente a 5%) foram aprovados. 

Pode-se observar pela tabela 1 abaixo que há lugares que não apresentam nenhum professor 

capacitado para ensinar a LP.  
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Tabela 1-Professores aprovados para ensinarem Português em Timor Lest 

e 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Ministério da Educação de Timor Leste (apud RDHTL, 2002). 

 

Dada a constatação da necessidade de formação de professores com sólidas bases 

para lecionar a LP, tornou-se necessário um planejamento mais específico de forma a garantir 

um maior domínio dessa língua, como a realização de cursos para ajudar a disseminar o 

português. O governo português garantiu a ida de professores para lecionar em Timor Leste: 

 

Governo de Portugal financiou a vinda para Timor Leste de 141 cidadãos 

portugueses que se têm dedicado a ensinar o português como segunda língua nas 

escolas secundárias e a aperfeiçoar o domínio da língua por parte dos professores 

timorenses. (PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA 

DESENVOLVIMENTO, 2002, p.55). 

 

Seguindo estratégia semelhante à de Portugal, o Brasil, através da Coordenação de 

Pessoal de Nível Superior – CAPES, já enviou professores para lecionarem no Programa de 

Qualificação de Docentes e Ensino de Língua Portuguesa no Timor-Leste-PQLP
55

, no próprio 

território timorense.  

                                                             
55 http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/resultados/Edital-76-2013-PQLP-Resultado-

Final.pdf. 
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 Atualmente, outros caminhos estão sendo tomados no sentido de implementar a 

formação de profissionais (não só professores), com o apoio de muitos países e, 

particularmente, do Brasil com o Projeto de Integração Internacional, a exemplo do que 

ocorre na UFC (Universidade Federal do Ceará) e na Unilab  (Universidade da Integração 

Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira) que recebem africanos e timorenses, oferecendo-

lhes formação em nível de graduação e de pós-graduação para que posteriormente possam 

voltar para seus países de origem e contribuir para o seu desenvolvimento. 

Além da UFC e da Unilab, outras cem
56

 universidades estão envolvidas, uma vez 

que o projeto de intercâmbio é uma política do governo brasileiro, implementada por meio do 

Ministério da Educação e das Relações Exteriores que mantém um Programa de Estudantes-

Convênio de Graduação, conhecido pela sigla PEC-G, que possibilita a formação em nível 

superior de pessoas de países em desenvolvimento com os quais tenha acordos de cooperação 

educacionais e culturais.   

Segundo Brasil (2015), a ideia de criar um Programa de governo para subsidiar 

estrangeiros surgiu em decorrência de um número significativo de estudantes advindos de 

outros países para o Brasil na década de 60. Tal situação carecia de uma regulamentação 

interna para a permanência desses estudantes, assim foi criado o PEC-G para “unificar as 

condições de intercâmbio estudantil e de garantir tratamento semelhante aos estudantes por 

parte das universidades” (BRASIL, 2015, p.1). O primeiro Protocolo do PEC-G foi lançado 

em 1965, a regulamentação atual foi feita pelo Decreto presidencial n. 7.948 em 2013. Na 

última década, a África é o continente de origem da maior parte dos estudantes, Cabo Verde 

ocupa um lugar de destaque com 2.933 de um contingente de 6.761 estudantes, no período de 

2000 a 2015, tabela 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
56

 Segundo dados da Capes, são mais de cem as instituições credenciadas no PEC-G, incluindo estaduais, 

federais e particulares. São 10 na Região Centro-Oeste, 20 na Região Nordeste, 08 na Região Norte, 39 na 

Negião Sudeste e 25 na Região Sul do país. http://www.capes.gov.br/cooperacao-

internacional/multinacional/pec-pg 
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Tabela 2- Número de estudantes selecionados pelo PEC-G 

 

                Fonte: (BRASIL, 2015) 

 

Dos países asiáticos, poucos foram selecionados, apenas 47 estudantes, desses, 38 

são do Timor Leste, 1 da China, 6 do Paquistão e 2 da Tailândia, como podemos verificar na 

tabela 3, abaixo. 

 

  Tabela 3-Número de estudantes selecionados pelo PEC-G. 

 
                  Fonte: (BRASIL, 2015). 

 

Embora tenhamos posto em destaque Cabo verde e Timor Leste, o programa em 

questão recebeu, nos últimos quinze anos (2000-2015), estrangeiros de outras partes do 

mundo, São 57 países beneficiados com o PEC-G, sendo 25 países africanos, 25 das Américas 

e 7 da Ásia. A América Latina e o Caribe estão entre os beneficiados, cerca de 1939 

estudantes foram selecionados para vir cursar graduação ou pós-graduação no Brasil. 

Destacam-se, entre esses, os paraguaios (678), peruanos (199) e equatorianos (194). 
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Tabela 4-Número de estudantes selecionados pelo PEC-G. 

 
.                 Fonte: (BRASIL, 2015). 

 

Outros dados interessantes nesse projeto dizem respeito aos cursos que oferecem 

maior número de vagas: Letras, Comunicação Social, Administração, Ciências biológicas e 

Pedagogia (BRASIL, 2015). Os dois primeiros parecem bastante significativos para um 

estudo sobre a língua, como é o nosso. 

Havemos de reconhecer que os países sobre os quais incidem nossa pesquisa, 

Cabo Verde e Timor Leste, ganharam bastante visibilidade no PEC-G, principalmente, o 

primeiro, como podemos observar na figura abaixo. 
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Figura 2-Dados sobre os programas de integração do Brasil com a África e Timor 

Leste. 

 
Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2013/06/1290566-brasil-financiara-melhoria-de-

ensino-superior-na-africa.shtml 

 

 

A ilustração, acima, mostra parcialmente os projetos financiados pelo Brasil para 

o melhoramento da formação dos estrangeiros vindos da África e do Timor, no ano de 2013. 

Registra o número de 10 projetos para Cabo Verde e 01 para o Timor Leste.  

 

3.1.2 Cabo Verde 57 

 

Cabo Verde faz parte da área ocidental africana, é uma ex-colônia portuguesa, daí 

o contato com a língua portuguesa. Sua língua nativa é de base crioula “língua da comunidade 

e resultante do contato permanente e sistemático dos povos de etnias africanas e europeias que 

permaneceram nas ilhas”. (VILELA, 2005, p.636). Entretanto, a presença da Língua 

Portuguesa é sentida desde o processo de colonização, no século XV, por influência de 

Portugal, até a atualidade devido à independência tardia (1975) dos domínios portugueses, 

                                                             
57 É uma ex-colônia portuguesa, Segundo Vilela (2005), descoberta em 1460 por Diogo Gomes e Antônio Nola 

quando voltavam da Guiné. Aproximadamente dois anos mais tarde, 1462, os primeiros colonos portugueses se 

fixaram em Santiago, fundando a cidade de Ribeira Grande, que se tornou um importante interposto para a 

comercialização de escravos, cidade extinta após ataques de piratas ingleses e franceses. Ainda segunda Vilela 

(2005) em 1951, a colônia portuguesa passou a província ultramarina, dez anos depois foram dados plenos 

direitos de cidadãos portugueses aos nativos. Embora movimentos emancipatórios tenham surgidos ainda nesse 

período, Cabo Verde só se tornou uma república independente em 1975, sob o comando do primeiro presidente 

Aristides Pereira.  

http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2013/06/1290566-brasil-financiara-melhoria-de-ensino-superior-na-africa.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2013/06/1290566-brasil-financiara-melhoria-de-ensino-superior-na-africa.shtml
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assim, a língua oficial determinada pelas leis máximas desses países legitima a Língua 

Portuguesa como oficial (CANIATO, 2005). Ainda assim, a resistência do povo cabo-

verdiano busca meios de assentamento da língua cabo-verdiana e 1999 a Assembleia 

Legislativa dá o status de “língua oficial em formação”, por meio de uma revisão 

constitucional, após a criação do Alfabeto Unificado para a Escrita do Crioulo Cabo-verdiano 

– ALUPEC. 

 

Mapa 4-Mapa de Cabo Verde 

 
Fonte: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cv.html 
 

 

Assim, segundo Campos e Dinoá (2012), coexistem o português, língua oficial, 

das relações internacionais e institucionais e o cabo verdiano ou crioulo
58

, língua materna de 

maior expressividade e espontaneidade. Todavia, há aqui um cenário bastante interessante em 

que, embora o cabo-verdiano pareça conquistar um espaço que antes era restrito à língua 

oficial, a língua portuguesa ainda é bastante falada nesse país, seja como a língua da escola, 

da administração e das relações internacionais.  

Cabo Verde faz parte da expansão marítima territorial ocorrida no século XV, 

especialmente na segunda metade desse século, período em que a África se tornou alvo das 

explorações portuguesas, sua presença se fez sentir em vários aspectos, mas teve uma 

influência crucial na língua, segundo Caniato (2005, p.13) “o ponto de partida de várias 

                                                             
58 É frequente a designação da língua materna dos cabo-verdianos como “crioulo” designação utilizada pelos 

próprios falantes e a expressão “língua cabo-verdiana” que ultimamente vem sendo cada vez mais reconhecida 

como a forma adequada para a comunicação dos cabo-verdianos. Optou-se pela expressão língua cabo-verdiana 

ou somente o cabo-verdiano para evitar possíveis equívocos e/ou depreciação do termo em relação às outras 

línguas designadas crioulas. De acordo com o Dictionnaire Encyclopedique et Bilingue - Cabo Verde (2001) foi 

o escritor e filólogo cabo-verdiano Baltazar Lopes quem utilizou pela primeira vez a expressão “cabo-verdiano” 

designando “língua nacional de Cabo Verde”, em 1947, na revista “Claridade” no texto “Uma experiência 

românica nos trópicos”, atribuindo assim o estatuto de língua ao crioulo.  

 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cv.html
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línguas crioulas, cuja difusão alcançaria os litorais ocidental e oriental da África e, no final do 

século (XV), o litoral da Ásia.” 

Após as implantações do comércio pelos portugueses, a LP começou a ser 

lentamente (ou estrategicamente) difundida, principalmente pelo litoral. Registra-se que uma 

das formas de se promover o ensino do português foi conduzindo os africanos para Portugal e 

depois levá-los de volta a África, já „aculturados‟. Por volta do século XVI, a LP já adquirira 

o status de língua franca, favorecendo o contato entre os membros de grupos linguísticos 

distintos para promover o comércio internacional e tornar as interações mais extensas. 

A igreja e a escola tiveram um importante papel na expansão da língua, além do 

contato direto ocorrido no início da colonização portuguesa. Os jesuítas preocupados em 

catequizar o povo na fé católica levaram a LP ao conhecimento popular. Após a Segunda 

Guerra Mundial, a LP ganhou grandes proporções, distinguindo cinco variedades linguísticas 

diferentes nos países africanos: Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e as ilhas de 

São Tomé e Príncipe. Com a emancipação política de Portugal, esses países adotaram a LP 

como língua oficial, contudo cada nação apresenta suas especificidades.  

Segundo Campos e Dinoá (2012), a cada uma dessas línguas remonta uma 

historicidade que singulariza a situação de Cabo Verde. A língua portuguesa como resultado 

da cosmovisão de um povo diferente, representa a língua do dominador, do colonizador, 

enquanto que o cabo-verdiano demonstra a resistência do povo africano, a autonomização 

linguística surgida a partir do português popular do século XV e de línguas africanas, 

constantemente discriminadas, ditas crioulas. Durante a leitura da transcrição das entrevistas, 

detectou-se algo muito interessante dito por um cabo-verdiano (19H+CVQM) no questionário 

metalinguístico, a respeito da sua relação com a LCV (chamada por eles de crioulo) e a língua 

portuguesa: 

[...] a historia da gente já já começa a fazer gente pensar é monte de coisa sabe eu 

tenho ah eu nunca assim tive uma simpatia com o português meu pai me fez 

achar isso sabe” pensar dessa forma‟ ele não gosta de brancos‟ ele não gosta de 

português‟  ele é assim e pronto‟ eu questionava não nem todo branco pode ser é:: 

racista nem ruim mas ele dizia que não e enfim hoje eu discordo mais eu pivete não 

sabia o que era isso [...]meu pai tipo ele nem apoiava nem nada ele queria que eu 

falasse crioulo porque é é a nossa língua eu num vejo português como sendo a 

minha língua assim apesar de ter nascido aprendi eu falo me expresso as vezes acho 

que as vezes melhor em é engraçado mas as vezes eu num consigo outra palavra no 
crioulo pra dizer algumas coisas e a palavra a gente acaba pegando uma palavra do 

português e coloca no crioulo da mesma forma que a gente pronuncia tudo coloca no 

crioulo‟ então/eu acho que as vezes eu me expresso melhor em em português assim 

mas essa língua não é minha.(grifo nosso). (Fragmento da entrevista do 
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questionário metalinguístico, codificado como 

19H+CVQM
59

/PROFALA/UFC). 

 

 

Como se vê no fragmento acima a relação com a língua portuguesa não se dá de 

modo pacífico, os cabo-verdianos resistem em adotá-la como sua língua, ou especialmente 

como sua „primeira língua‟, dos vinte entrevistados, entre homens e mulheres, um apenas 

falou primeiro o português para depois falar o crioulo, os demais identificam a LCV como sua 

língua materna. Embora a LCV tenha primazia, como língua materna, a valorização cultural e 

as relações internacionais é feita pela LP. Somente, depois de séculos de coexistência dessas 

línguas, já há reconhecimento da importância das línguas crioulas como veículo cultural do 

povo das ilhas, fazendo parte do seu patrimônio cultural. 

Essa situação fez com que a LP fosse sempre considerada como língua de 

prestígio e o Crioulo cabo-verdiano
60

 como língua de „amizade e do coração‟. Tratando-se de 

situações informais de comunicação, o crioulo cabo-verdiano, sobretudo junto da elite letrada, 

teve quase sempre um estatuto de menoridade, chegando mesmo a ser considerado desonroso 

o seu uso. E isto, particularmente, devido à falta de um alfabeto e de uma escrita 

padronizados, à inexistência, durante muito tempo, de uma gramática escrita e à sua ausência 

tanto na escala administrativa quanto no sistema institucional de ensino. 

Dado o status diferente da língua portuguesa entre Timor-Leste e Cabo-Verde, 

pode-se, então, constatar que os falantes timorenses apresentam pouco domínio do português, 

enquanto os cabo-verdianos se expressam com maior naturalidade, fluência, possuem maior 

domínio da língua em questão.  

 

3.2 Procedimentos de pesquisa: definição do corpus 

 

Para a realização da presente pesquisa utilizou-se o método indutivo, uma vez que 

partiu-se de dados empíricos abstraídos de uma situação real de entrevistas do Projeto 

PROFALA realizadas com estudantes universitários da UFC e da UNILAB provenientes de 

Cabo Verde e Timor-Leste. Partiu-se da observação das entrevistas para se compreender sua 

forma de organização de interações verbais realizadas entre pesquisadores e estudantes 

universitários, destacando-se as estratégias de polidez utilizadas pelos falantes cabo-verdianos 

                                                             
59

 Entrevistado é um homem, nº de ordem 19, tem mais de 06 meses de permanência no Brasil, é de Cabo Verde, 

o fragmento citado faz parte do questionário metalinguístico, das entrevistas do PROFALA. 
60 Principal instrumento de comunicação do Arquipélago, divide-se em dois grupos: O Barlavento, ao Norte, e o 

Sotavento, ao Sul. 
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e timorenses em entrevistas-questionários e o uso de marcadores conversacionais na 

negociação das faces. 

O corpus desta pesquisa é constituído do Questionário fonético-fonológico - QFF- 

que inclui questões para apuração de diferenças prosódicas
61

; aplicados a 20 sujeitos cabo-

verdianos e 20 timorenses. Totalizando, portanto, 40 sujeitos envolvidos paritariamente 

divididos em masculinos e femininos, com um subgrupo caracterizado pelo tempo de 

permanência no Brasil (mais de seis, menos ou menos de seis meses).  

Os quadros seguintes sintetizam a amostra e a codificação dos sujeitos da 

pesquisa.  

O quadro 7 refere-se à amostra e a codificação dos informantes de Cabo verde e 

pode ser lido da seguinte forma: o número de ordem da entrevista, a indicação do gênero (H – 

homem e M – mulher), a indicação do tempo de permanência no Brasil (+), quer dizer, mais 

de 6 meses e (-) quer dizer menos de 6 meses), seguidos da indicação do país (CV – Cabo 

verde) e finalmente a do questionário. Assim, o sujeito 04H+CVQFF, diz respeito ao 

entrevistado de número 04, homem, com mais (+) de seis meses de permanência no Brasil, de 

Cabo Verde, com as respostas condizentes ao Questionário Fonético – Fonológico (QFF). 

 

Quadro 7-Quadro de amostra de Cabo Verde. 

QUESTIONÁRIO  
SEXO/NÚMERO DE 

ENTREVISTADOS 

CODIFICAÇÃO 

TEMPO DE PERMANÊNCIA 

NO BRASIL 

+ 6 meses (+) - 6 meses (-) 

QFF – 

Questionário 

fonético fonológico 

Homens (H) 

10 

04H+CVQFF 16H-CVQFF 

19H+CVQFF  65H-CVQFF 

73H+CVQFF  66H-CVQFF 

78H+CVQFF 67H-CVQFF 

79H+CVQFF  68H-CVQFF 

 

Mulheres (M) 

10 

15M+CVQFF 52M-CVQFF 

20M+CVQFF 54M-CVQFF 

03M+CVQFF 55M-CVQFF 

110M+CVQFF 56M-CVQFF 

11M+CVQFF 57M-CVQFF 

Fonte: Elaboração da autora 

 

O quadro 8 contém as informações relativas à amostra do Timor Leste. O código 

38H-TLQFF, diz respeito ao entrevistado de número 38, homem, com menos de seis meses 

                                                             
61 O questionário fonético-fonológico foi utilizado não com intenções de se verificar a pronúncia, mas a 

interação verbal entre os participantes. 
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de permanência no Brasil, de Timor Leste, com as respostas condizentes ao Questionário 

Fonético-Fonológico (QFF). Da mesma forma ocorre com as informantes do sexo feminino, 

assim, o código 81M+TLQFF refere-se à entrevistada de número 81, mulher, mais de seis 

meses de permanência no Brasil, do Timor Leste, questionário fonético-fonológico. 

 

Quadro 8-Quadro de amostra de Timor Leste 

QUESTIONÁRIO  
SEXO/NÚMERO DE 

ENTREVISTADOS 

CODIFICAÇÃO 

TEMPO DE PERMANÊNCIA NO 

BRASIL 

+ 6 meses - 6 meses 

QFF - 

Questionário 
fonético fonológico 

Homens (H) 

10 

97H+TLQFF 31H-TLQFF 

99H+TLQFF 36H-TLQFF 

103H+TLQFF 37H-TLQFF 

112H+TLQFF 38H-TLQFF 

113H+TLQFF 40H-TLQFF 

Mulheres (M) 

10 

81M+TLQFF 30M-TLQFF 

88M+TLQFF 32M-TLQFF 

89M+TLQFF 33M-TLQFF 

100M+TLQFF 35M-TLQFF 

101M+TLQFF 39M-TLQFF 
Fonte: Elaboração da autora. 

 

Os sujeitos da pesquisa, como já foi mencionado, são alunos da Universidade 

Federal do Ceará (UFC) e da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-

Brasileira (UNILAB), provenientes dos continentes africanos e asiáticos. Ressaltam-se que 

todos os sujeitos oriundos do Timor Leste, participantes desta pesquisa, são alunos da 

UNILAB.  

 

3.2.1 A coleta dos dados 

 

A coleta é resultante de Pesquisa de Campo, foi feita por professores e bolsistas 

da Graduação e/ou da Pós-graduação. As entrevistas do Projeto PROFALA foram realizadas 

seguindo o modelo do questionário do Atlas Linguístico do Brasil (AliB), versão 2001, 

[elaborado pelo Comitê Nacional do ALiB
62

] cuja composição consta de quatro
63

 

                                                             
62 Segundo Cardoso (2009) o Projeto Atlas Linguístico do Brasil -ALiB – teve início em 1996, constituiu-se 

como projeto nacional em seminário realizado na UFBA - em Salvador- contou a presença de muitos 

pesquisadores do ramo da dialetologia. A construção de um atlas linguístico do Brasil já havia sido idealizada 

antes. Em 1952, o governo brasileiro por meio do Decreto  30.643 de março de 1952 atribuía a comissão de 

Filologia da casa de Rui Barbosa a responsabilidade de elaboração. Contudo, por razões diversas esse projeto 

não foi realizado. Nova tentativa foi feita em 1970, mas só posteriormente se consolidou esse projeto quando 
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“subquestionários”: (a) Questionário fonético-fonológico - QFF
64

- que inclui questões para 

apuração de diferenças prosódicas;  (b) Questionário semântico-lexical - QSL;  (c) 

Questionário morfossintático - QMS; (d) Questões referentes à pragmática – denominado pela 

autora desta tese como Questionário de Pragmática – QP; (e)  questões metalinguísticas – 

questionário metalinguístico - QM; (f)  sugestões de temas para o registro de discursos semi-

dirigidos – QTDS e texto para leitura.  

 

3.3 Procedimentos de análise 

 

Quanto aos aspectos procedimentais da pesquisa, estabeleceram-se alguns passos: 

Primeiramente foi feita a coleta dos dados, por meio de gravação de voz
65

, em segundo lugar 

a Transcrição grafemática dos fragmentos das entrevistas que compõem o corpus de pesquisa 

seguindo modelo proposto por Marcuschi (2002) para o registro de textos orais. Conforme 

quadro abaixo. 

 

Quadro 9-Normas de Transcrições. 

Ocorrências  Sinais Exemplos 

Falas simultâneas: 

quando dois falantes 

iniciam ao mesmo 

tempo um turno   

 

[[ 

B: mas eu não tive nenhum remorso né‟ 

A:     mas o que foi que      houve” 

J:        Meu irmão também    fez uma dessas‟ 

  

 

 

Sobreposição de 

vozes: quando a 

concomitância das 

falas não se dá desde 

o início do turno  

[ E: o desequilíbrio ecológico pode a QUALQUER 

MOMENTO: (+) acabar com a civilização  natural  

                     mas pode ser 

T: o mundo tá se preocupando com isso (+) 

Sobreposição 

localizada  

[  ] M: A é o seguinte   

                        im  

M: eh: dizer que ficou pronta 

                              a cópia  

                                ah sim 

                                                                                                                                                                                              
várias universidades brasileiras se uniram. Criou-se, então, um Comitê Nacional, constituído de nove membros, 

representando oito universidades brasileiras: Suzana Cardoso (UFBA) – Diretora-Presidente, Jacyra Mota 
(UFBA) – Diretora-Executiva, e os Diretores Abdelhak Razky (UFPA), Aparecida N. Isquerdo (UFMS), Cléo 

Vilson Altenhofen (UFRGS), Maria do Socorro Aragão (UFC), Mário Roberto Lobuglio Zágari (UFJF), 

Vanderci Aguilera (UEL) e Walter Koch (UFRGS). Esse comitê foi ampliado em 2009 com mais dois diretores 

científicos, Ana Paula A. Rocha (UFOP) e Felício W. Margortti (UFSC). O objetivo central desses pesquisadores 

é documentar a língua portuguesa no Brasil, segundo os usos nas diferentes regiões do país.  
63

 São ditos quatro porque os dois últimos (que estão na letra f) não são considerados sub-questionário. 
64 O Questionário Fonético- Fonológico (QFF), utilizado na realização desta pesquisa, segue o modelo do 

primeiro questionário do Projeto Atlas Linguístico do Brasil (AliB). 
65 Gravador digital, 100 mWatts, 4GB, conectável ao computador por meio de entrada USB. 
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Pausas: pausas e 

silêncios, em pausas 

pequenas +  para cada 

0.5segundos; para as 

pausas além de 1.5 

segundos, indica-se o 

tempo (1.8), (2.5)    

(+)  ou (2.5) T: o mundo tá se preocupando com isso (+) 

Dúvidas ou 

suposições: é comum 

não se compreender 

parte da fala. Neste 

local coloca-se um 

parêntese, tendo-se 

duas opções; a) 

colocar a expressão 

incompreensível entre 

parênteses ou b) 

escrever o que se 

supõe ouvir.      

(    )  A: /.../ por exemplo (+) a gente tava falando em 

desajuste, (+) EU particularmente acho tudo na 

vida relativo, (1.8) TUDO TUDO TUDO (++) tem 

um que sã::o (+)/ tem pessoas problemáticas 

porque tiverem muito amor (é o caso do) 

(incompreensível)  

Truncamentos 

bruscos: quando um 

falante corta uma 

unidade, pode-se 

marcar o fato com 

uma barra. Isto 

também pode ocorrer 

quando alguém é 

bruscamente cortado 

pelo parceiro.    

    / L: vai tê que investi né” 

C:           é/ (+) agora tem uma possibilidade boa 

que é quando ela sentiu que ia morá lá (+) e:le o 

dono / ((rápido)) ela teve conversan comi/ agora   

Ênfase ou acento 

forte: 

Quando uma sílaba ou 

uma palavra é 

pronunciada com 

ênfase ou recebe 

acento mais forte que 

o habitual. 

MAIÚSCULA  Ver exemplos acima 

Alongamento de 

vogal: quando ocorre 

um alongamento de 

vogal coloca-se os 

dois pontos. Os dois 

pontos podem ser 

repetidos a depender 

da duração.  

 :: A: co::mo” (+) e::: u” 

Comentários do 

analista  

((     )) ((ri)), ((gesticula com as mãos)) 
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Silabação: quando 

uma palavra é 

pronunciada 

silabicamente, usam-

se hifens indicando a 

ocorrência.     

    

  ---------      

 

Sinais de entonação:  

Usam-se aspas duplas 

– para uma subida 

rápida (corresponde 

mais ou menos ao 

ponto de 

interrogação) ”  

Usam-se aspas 

simples para uma 

subida leve (algo 

como uma vírgula ou 

um ponto-e-vírgula) ‟   

Aspa simples abaixo 

da linha  - para 

descida leve ou 

brusca,  

”     ‟    , Ver exemplos acima 

Repetições: 
duplicação de letra ou 

sílaba – para 

repetições, reduplica-

se a parte repetida     

  e e e ele; ca cada um    

Pausa preenchida, 

hesitação ou sinais 

de atenção: 

basicamente usam-se 

reproduções de sons 

cuja grafia é muito 

discutida, mas alguns 

estão mais ou menos 

claros    

eh,  ah, oh, Il, 

ahã 

 

Indicação de 

transcrição parcial 

ou de eliminação: o 

uso de reticências no 

inicio e no final de 

uma transcrição 

indica que se está 

transcrevendo apenas 

um trecho. 

Reticências entre 

barras indicam um 

corte na produção de 

alguém.    

... ou /.../ Ver exemplos acima.  

Fonte: Marcuschi (2002). 



133 

Em seguida, fez-se a conceituação e caracterização do gênero entrevista quanto a 

sua forma de organização e sua especificação no desenvolvimento desta pesquisa haja vista 

tratar-se de entrevista aparentemente fechada. Na primeira parte selecionada (fonético-

fonológico), esperava-se que o entrevistado respondesse apenas com uma palavra, mas talvez 

motivado pelo desejo de preservação de face, possibilita uma interação, em busca da resposta 

aceita pelos entrevistadores.  

Posteriormente, realizou-se o exame das características das interações verbais nas 

entrevistas que compõem o corpus, depreensão dos trechos que se utilizam de marcadores 

conversacionais que de alguma forma interferem na estrutura de participação e na postura 

adotada nas entrevistas com cabo-verdianos e timorenses tendo em vista a compreensão das 

estratégias de polidez. Nesta fase, observamos: 

(1) Que marcadores eram utilizados e o que eles expressavam; 

(2) Se a diferenciação de gênero/sexo, se homem, ou se mulher, implicava maior ou 

menor preocupação em preservar a face; 

(3) Que posição era ocupada pelos marcadores e se a mudança de posição deles 

implicava mudança de função. 

(4) A maior ou menor incidência de estratégias de polidez, considerando o tempo de 

permanência no Brasil. E, que estratégias foram utilizadas;  

(5) A influência da procedência na seleção dos marcadores que denotam polidez. 

(6) Se havia mudança de papéis assumidos pelos documentadores em relação aos 

informantes; 

(7) De que forma os interagentes se ajustavam diante um do outro e como protegiam sua 

face;  

(8) Se os marcadores ou a ausência deles estavam de alguma forma relacionados à 

mudança de papeis dos envolvidos; 

(9) Analisou-se a construção da imagem social dos interlocutores envolvidos na interação 

face a face, com enfoque no entrevistado, levando em conta as normas de conduta 

impostas pela sociedade, pois é o seu ajustamento/alinhamento na estrutura de 

participação da entrevista que está sendo analisado;  

(10) Observou-se, por meio de análise do corpus, como os universitários africanos e 

asiáticos da UFC e da UNILAB radicados no Brasil alinham-se a um contexto 

interacional específico de entrevista-questionário e que estratégias de polidez utilizam 

para se enquadrarem na estrutura de participação;  
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(11) Análise do movimento de preservação e ameaça às faces dos envolvidos na 

interação, da observação das estratégias de polidez utilizadas ou não pelos 

interagentes da conversação. (BROWN; LEVINSON, 1987). 

A princípio nossa pretensão era fazer uma pesquisa somente de caráter qualitativo, 

mas observamos que a partir dos objetivos que tínhamos traçado, o corpus se tornaria mais 

operacionlizável se trabalhássemos numa pespectiva quantitativa, então resolvemos 

contabilizar as ocorrências dos marcadores conversacionais para que tivéssemos um 

parâmetro para nos subsidiar nas tomadas de decisões diante do fenômeno estudado. Nossa 

contagem foi manual, não utilizamos nenhum programa computacional para fins de 

quantificações, percentuais e ou pesos relativos, trabalhamos, portanto, com a ideia de 

frequência/ocorrência.  

Após a triagem dos trechos que continham os marcadores conversacionais 

selecionados: atenuação, aprovação/concordância, argumentação, busca de aprovação, 

discordância e identidade de grupo (considerados linguísticos) e, Marcador não linguístico – o 

„silêncio‟ (ausência de resposta) e Marcador não linguístico – o „riso‟; começamos a 

contagem de cada um deles dividindo em dois grupos, os enunciados pelos homens e os 

enunciados pelas mulheres para que pudéssemos estabelecer as diferenças entre os dois. Em 

seguida, contamos novamente cada um dos 8 tipos de marcadores estudados, considerando a 

posição ocupada por eles no turno: inicial, medial e final. Prosseguimos a contagem, a partir 

da mesma forma, levando em conta o tempo de permanência no Brasil (mais de seis meses) e 

(menos de seis meses); contando novamente cada um dos marcadores em estudo, 

consideramos a procedência.  

Os marcadores não linguísticos contados conjuntamente com os linguísticos, por 

serem elementos suprassegmentais, contamos a partir de duas formas: o „silêncio‟ foi 

considerado como marcador, apenas em posição inicial, depois da passagem de turno do 

documentador para o entrevistado. O „riso‟ fomos registrando no decorrer das nossas 

transcrições e passamos a contar a partir desses registros. 

Concluída a contagem dos marcadores, sistematizamos em tabelas, quadros e 

gráficos para facilitar a exposição e compreensão das informações discutidas. Considerando 

os dados obtidos, relacionamos o uso dos marcadores com as estratégias de polidez. 

Depois da contagem dos marcadores, retornamos ao corpus para a verificação das 

estruturas de participação e categorização em cinco tipos: 

No inquérito QFF, detectaram-se pelo menos cinco tipos de estrutura: 
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(i) tipo 01 (documentador 01, documentador 02 e entrevistado);  

(ii) tipo 02 (documentador 01, entrevistado e „intromedito‟); 

(iii) tipo 03 (documentador 01, documentador 02, entrevistado, ouvinte não-

ratificado ou circunstante);  

(iv) tipo 04 (documentador 01 e entrevistado e circunstante). 

(v) tipo 05 (doc.1 + entrevistado). 

A partir dos cinco tipos de estruturas que encontramos, começamos a identificar 

que os documentadores, por vezes, reproduziam as perguntas ou questões escritas pelo guia 

do QFF, mas quando os entrevistados não respondiam com a palavra esperada, dadas as 

exigências de caracterização fonético-fonológica, os documentadores assumiam papeis 

diferentes. No primeiro caso animavam, davam vida ao discurso institucional/científico e no 

segundo caso, pareciam ser autores refazendo ou reformulando o discurso, fugindo do padrão 

do QFF. Com base nessas formas de interação, consideramos o primeiro como animador e o 

segundo como autor. Além desses papéis, verificamos também os diferentes enquadres que 

ocorreram no decorrer das entrevistas, dentro de cada nacionalidade, exemplificando e 

discutindo a funcionalidade do marcador como uma estratégia de polidez. 

Este capítulo tem um triplo objetivo: caracterizar o corpus constituído de 

entrevistas de estudantes dos dois países: cabo verde e Timor Leste; apresentar 

detalhadamente a metodologia utilizada para a coleta de dados, o seu tratamento e os 

procedimentos de análises,  orientam  para uma melhor compreensão do capítulo seguinte, o 

da análise propriamente dita. 
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4 AS MANIFESTAÇÕES DE POLIDEZ E A ESTRUTURA DE PARTICIPAÇÃO NAS 

ENTREVISTAS 

 

Propusemo-nos a analisar os modos de organização das interações verbais entre 

pesquisadores e estudantes universitários de Cabo verde e do Timor Leste, destacando as 

estratégias de polidez utilizadas por esses estudantes durante a aplicação do QFF do 

PROFALA. Inicialmente, apresentamos os marcadores conversacionais em estudo e fizemos 

sua correlação com as estratégias de polidez. Em seguida, sem perder de vista a polidez, 

verificamos em que medida o sexo/gênero, a posição dos marcadores, o tempo de 

permanência no Brasil, a procedência e a estrutura de participação interferiram na seleção 

dessas estratégias. 

 

4.1 A manifestação da polidez linguística nas entrevistas do PROFALA/UFC 

 

Neste capítulo apresentamos a análise dos dados desta pesquisa segundo as 

estratégias de polidez propostas por Brown e Levinson (1987), partindo da observação do uso 

de seis tipos de marcadores conversacionais linguísticos e dois não linguísticos, conforme o 

quadro abaixo:  

 

Quadro 10-Marcadores Conversacionais. 

MARCADORES LINGUÍSTICOS MARCADORES NÃO LINGUÍSTICOS  

Marcador de Atenuação  

Marcador de Aprovação ou concordância  

Marcador de Argumentação 

Marcador de Busca de Aprovação 

Marcador de Discordância 

Marcador de Identidade de grupo 

Marcador não linguístico – o „silêncio‟ 

(ausência de resposta) 

Marcador não linguístico – o „riso‟ 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Se os textos resultantes das interações verbais, são enunciados, então há de se 

pressupor que “os textos assumem as marcas das condições em que são produzidos” 

(HILGERT, 2007, p.69).  São como as marcas deixadas pela enunciação que elegemos os 

marcadores conversacionais como um dos focos para o desenvolvimento desta pesquisa, 

relevando o seu papel nas estratégias de polidez linguística. Se o enunciador deixa marcas, 

essas não são neutras, uma vez que deriva do comportamento humano, assim “ningún 

hablante, cualquiera que sea su lengua materna, es capaz de expresarse de forma neutra: sus 
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locuciones son corteses o no lo son, lo cual equivale a afirmar que la cortesia está presente o 

está ausente; no hay término médio
66

. (HAVERKATE, 1994, p.8 )”.  

A ideia de que não há neutralidade, já é bastante disseminada, desde a concepção 

dialógica proposta por Bakhtin (2006). Se não há neutralidade, de alguma forma é possível 

recuperar as subjacências de um texto pelas marcas que a enunciação pode deixar. Nesta 

pesquisa o foco está nos marcadores conversacionais que evidenciam as estratégias utilizadas 

para se preservar ou ameaçar a face de outrem.  

Na presente pesquisa foram estudados oito tipos de marcadores, sendo 06 

considerados linguísticos e dois não linguísticos. Dentre os linguísticos, temos marcadores de 

atenuação conforme a classificação de Rosa (1992), que os subdivide em quatro, quais sejam 

marcadores hedges, marcadores de distanciamento, marcadores de opinião e marcadores de 

rejeição; os demais são: marcadores de aprovação ou concordância; marcadores de 

argumentação; marcadores de busca de aprovação; marcadores de discordância; marcadores 

de identidade de grupo. Os não linguísticos selecionados para esse estudo são o „silêncio‟ 

(ausência de resposta) e o „riso‟.  

 

4.1.1 Marcadores de atenuação  

 

Nas entrevistas, os marcadores conversacionais exercem dentre outras funções a 

de atenuadores evitando um confronto direto entre os interagentes. O termo atenuação no 

dizer de Rosa (1992) pode ser tomado como sinônimo de polidez, mas deve-se considerar que 

a polidez é mais abrangente que a atenuação, esta pode ser concebida como um dos recursos 

que possibilitam a polidez. Fraser (1980) já chamava atenção para isso, o abrandamento, ou a 

atenuação pode implicar polidez, mas a polidez nem sempre implica atenuação. No corpus 

estudado é possível observar ocorrências de polidez positiva que não são feitas por meio de 

atenuação.  

Na tabela 5, que segue, elencamos os marcadores de atenuação, considerando as 

subdivisões de Rosa (1992), acompanhados dos seus respectivos números de ocorrências. Na 

tabela 5, mostramos as ocorrências de marcadores de atenuação nas entrevistas com os cabo-

verdianos, notamos que eles preferiram dois subgrupos dos atenuadores, os hedges e os 

marcadores de opinião.  

 

                                                             
66

 Nenhum falante, qualquer que seja sua língua materna, é capaz de expressar-se de forma neutra: suas 

expressões são corteses ou não, o que equivale afirmar que não há meio termo. (Tradução nossa). 
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Tabela 5-Ocorrências de Marcadores de Atenuação nas entrevistas com os cabo-verdianos  

MARCADORES NÚMERO DE 

OCORRÊNCIAS 

01 Marcador  Hedges “digamos”, “sei 
lá”, “não sei”;  

55 

03 Marc. distanciamento ”parece”, “é 
possível” “diz/dizem que”, etc; 

00 

04 Marc. de opinião “acho que”, “creio 

que”, tenho impressão”, “talvez”, etc; 

28 

05 Marc. de rejeição “não que eu saiba”, 
“se não me engano”, etc.) 

00 

 SOMA 83 
Fonte: Elaboração da autora. 

 

Por meio dos marcadores hedges, mais frequentes na fala dos estudantes cabo-

verdianos, podemos depreender que eles evitaram o enfrentamento com os documentadores, 

distanciando-se de um FTA, utilizando uma estratégia de polidez no sentido de preservar sua 

face positiva de acadêmicos de outra nacionalidade, que estão dispostos a se integrar num 

espaço territorial brasileiro. Dentro dos marcadores de Atenuação, temos os marcadores de 

opinião, “acho que” “creio que”, “tenho a impressão”, “talvez”, considerados por Brown e 

Levinson (1987) como hedges por ter a capacidade de dimimuir a força ilocucionária, o uso 

desses marcadores pode sugerir uma relação com a verdade, mas o falante não se 

compromete, não afirma categoricamente, usa uma forma de não afirmar diante do seu 

interlocutor, no fragmento seguinte, temos duas ocorrências desses marcadores, “eu acho que” 

e “sei lá”. 

 

Fragmento 1 

DOC. 1: entrevista com 4H+CVQFF no dia 14 de julho de 2011 (+) primeira pergunta “qual é o tipo 
de moradia mais comum aqui da região”  

4H+CVQFF: acho que é a apartamento mesmo (++)  

DOC.1: mas existe outro tipo de moradia ((pronunciou lentamente)) que também é comum”/além 

dessa que você falou” (++)        
4H+CVQFF: e:: esse nego/saí de condomínio sei lá casa/enfim  

 

Notamos que ao ser interrogado sobre o tipo de moradia mais comum da região, o 

entrevistado 4H+CVQFF dá uma resposta com a qual não quer se comprometer, protegendo 

sua face de uma contraposição por parte do entrevistador. Ao mesmo tempo, podemos 

perceber que o entrevistador discorda sutilmente do entrevistado, argumentando se não 

haveria outro tipo que também fosse comum, o entrevistado tenta contra-argumentar e utiliza 

outro atenuante “sei lá” que parece deixar mais clara a sua intenção de preservação de face e 

não comprometimento com a resposta dada. 
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Na tabela 6, abaixo, registramos a presença dos atenuadores na aplicação do QFF 

aos timorenses, obtivemos um elevado número de ocorrências de marcadores hedges, o que 

pode significar uma grande preocupação por parte dos entrevistados em preservarem sua face, 

pois segundo Brown e Levinson (1987) esses tipos de modalizadores são capazes de 

modificar a força ilocucionária, o desejo do falante de não se impor, usando uma estratégia de 

polidez negativa.  

Verificamos que as formas de atenuação, assim como a utilização de hedges 

apresentam várias formas de se manifestar na superfície do texto, contudo é necessário 

destacar que embora tenhamos analisado-os na perspectiva da polidez, eles não se restringem 

a essa caracterização, a melhor forma de se verificar a sua aplicação parece ser observá-lo 

dentro do contexto de uso da língua. 

 

Tabela 6-Ocorrências de Marcadores de Atenuação nas entrevistas com os 

timorenses. 
MARCADORES  NÚMERO DE 

OCORRÊNCIAS 

 

01 Marc. Hedges “digamos”, “sei lá”, 
“não sei”;  

346 

02 Marc. distanciamento ”parece”, “é 

possível” “diz/dizem que”, etc; 

00 

03 Marc. de opinião “acho que”, “creio 
que”, tenho impressão”, “talvez”, etc; 

08 

04 Marc. de rejeição “não que eu saiba”, 

“se não me engano”, etc.) 

00 

 SOMA 354 
Fonte: Elaboração da autora. 

 

Neste item, no entanto, foram elencados marcadores de atenuação usados como 

estratégias de polidez linguística. Fragmento 2 exemplifica esse uso. 

 

Fragmento 2 

Doc.1: qual o san/ o que se comemora é::: na na data a a festa desse santo‟ casamenteiro” cê sabe o 

nome desse santo” (autor) 

73H+CVQFF: não tenho certeza 

 

Para evitar comprometimento, o entrevistado utiliza um marcador que atenua a 

ameaça à face do seu interlocutor não tenho certeza, deixando claro que não quer cometer um 

FTA. 
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Esses marcadores abarcam tanto expressões verbais, locuções adverbiais e frases 

consideradas prefaciadoras ou posfaciadoras. São bastante recorrentes nas interações face a 

face. Além de traduzir a cosmovisão do locutor, expressa também a sua incerteza ou 

insegurança a respeito do que diz.  

No corpus estudado encontramos as seguintes expressões verbais: (eu) acho 

(que), (eu) suponho, (eu) acredito (que), (eu) penso (que), eu considero (que), eu sinto que.  

Suas ocorrências foram observadas nas três posições (inicial, medial e final). Os verbos que 

compõem essas expressões se referem ao conhecimento do falante e a forma como ele avalia 

o que diz. Brown e Levinson (1987) consideram essas expressões como hedges, palavra ou 

expressão ou grupo nominal que pode ser parcialmente verdadeiro, ou melhor, que pode ser 

verdadeiro em alguns aspectos, mas não em sua totalidade ou, ainda, como hedges de força 

ilocucionária.  

Usar esses marcadores é uma forma de evitar o comprometimento com o que diz o 

enunciado, no dizer de Brown e Levinson (1987) é uma forma primária e fundamental de 

desarmar a ameaça na rotina interacional. Assim, equaliza a ação endereçada ao interlocutor, 

agindo de forma respeitosa, utiliza-se da polidez negativa, o cerne do comportamento 

respeitoso. 

 

Fragmento 3 

DOC. 1: Dario (+) qual o tipo de moradia mais comum aqui da região” (+) 

16H-CVQFF: Ah/ essa eu conhe/Pra vê se eu conheço o:: tipo de moradia tipo de moradia mais 
comum acho que é: apartamento/acho que é apartamento né” 

DOC. 1: apartamentos” tem outros tipos de moradia que as pessoas tem:: 16H-CVQFF:  [usam na 

região” 

DOC. 1:           [utilizam 
16H-CVQFF: Oh/ah acho que mais comum mesmo é apartamento (+) MAS acho que varia também 

((muito rápido)) porque tem o centro tem a periferi:a/na periferia as pessoas usa mais o sistema 

familiar aí/usam tem mais casas de:: de telha né/ aí é o mais comum Mas acho que aqui no centro é 
apartamento. 

 

 

No fragmento 4, abaixo, o entrevistado 4H+CVQFF utiliza um marcador de 

opinião (acredito que não), um recurso para evitar o comprometimento com o que é 

enunciado, uma vez que se trata de um tema que desconhece devido às suas convicções 

religiosas, ao mesmo tempo que evita um confronto direto com o documentador. A interação 

verbal em si já pressupõe um caráter dialógico, se há intercâmbio entre os indivíduos, há 

também a necessidade de se ajustar continuamente no decorrer da interação, de alinhar-se ao 

comportamento do outro. Neste caso em particular, diante da insistência do documentador em 
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tratar de um tema que deixava o interlocutor pouco à vontade, há a necessidade de alinhar-se 

ao contexto, mesmo que este fosse pouco favorecedor, por essa razão, acontece o „riso‟ que 

disfarça a tensão existente no momento da interação. 

 

Fragmento 4 

DOC.1: você lembra o nome desse santo” ((rindo))→autor 

4H+CVQFF: acredito que não ((rindo))    

 

Subjaz ao uso do marcador, no fragmento acima, a ideia de que o entrevistado 

manteve um comportamento respeitoso, paciente diante de toda a pressão feita pelos 

documentadores, oferecendo-lhe pistas que o levassem ao nome do santo sobre o qual 

perguntavam.  

Com o objetivo de neutralizar ou minimizar qualquer reação desfavorável do 

interlocutor, o locutor se antecipa utilizando marcadores que o auxiliem na prevenção contra 

um conflito, ou uma má interpretação. Consideramos o uso desses marcadores semelhantes ao 

procedimento que Kerbrat-Orecchioni (2006) chama de desarmadores em que “se antecipa 

uma possível reação negativa do destinatário”.  Casos como “não queria te importunar, 

mas...”, “sei que você não gosta de emprestar seus discos mas...”, “Espero que não me 

interprete mal, mas...”.  

No fragmento abaixo, registramos um exemplo ocorrido do marcador de rejeição, 

ou de uma forma desarmadora ocorrida na fala do Doc.1, embora a pesquisa incida sobre a 

fala dos entrevistados, é constante o uso de estratégias de polidez pelos documentadores. 

 

Fragmento 5 

Doc.1:  nas festas de igreja‟(+) você diz que é agnóstico‟ mas eu acredito que você vê isso AQUI‟ as 

pessoas fazendo caminhada levando um santo‟  

19H+CVQFF: certo 

 

O reconhecimento por parte do documentador de que a pergunta não se adequaria 

ao entrevistado 19H+CVQFF por causa do seu ceticismo religioso, é uma forma de “desarmá-

lo”, de não invadir o seu território pessoal, de preservar a sua face negativa, ao mesmo tempo 

que o documentador trabalha em favor da sua própria face positiva, como aquele que respeita 

o território do outro. Galembeck (2005) assinala a importância desse tipo de marcador no 

decorrer da interação por resguardar o falante de possíveis objeções e críticas. 
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4.1.2 Marcadores de aprovação, concordância 

 

Verificamos, no corpus estudado, a utilização de marcadores que sugerem 

concordância ou aprovação. Na fala dos documentadores, os mais comuns foram: certo, tá, tá 

certo, então tá, okey, muito bem, pronto, uhn, isso, sim, tranquilo, exatamente, isso muito 

bom. Já na fala dos entrevistados, os mais recorrentes foram: tá, certo, unh, é, isso, sei. Esses 

marcadores são usados pelo falante geralmente para fazer anuência a algo anteriormente 

enunciado pelo interlocutor, como podemos verificar nos fragmentos 6 e 7. 

 

Fragmento 6 

DOC1: tá dando pra ouvir direitinho daí” → (autor) 

78H+CVQFF: tá  

 

 

Fragmento 7 

Doc.1:                                                    [porque o pai tem uma significação diferente 

112H+TLQFF:  sim sim 

Doc.1: bom‟ vamos continuar então a entrevista 

112H+TLQFF:  tá certo 
 

Os fragmentos acima exemplificam os marcadores de concordância cujo uso 

associamos à estratégia Busque concordar, considerada por Brown e Levinson (1987) como 

uma estratégia de polidez positiva, pois leva em conta o desejo do ouvinte de ser aceito, 

reflete a simpatia, a cooperação e a cordialidade. No fragmento 6, o entrevistado 

78H+CVQFF, estudante cabo-verdiano, responde assertivamente a pergunta do 

documentador, evitando ser indelicado, elevando sua face positiva de estudante educado, 

cooperativo. No fragmento 7, o entrevistado 112H+TLQFF, estudante timorense, por meio 

dos marcadores de concordância expressa o desejo de ser visto como alguém disposto a 

cooperar, faz do desejo do ouvinte o seu próprio desejo, mesmo que o enunciado do ouvinte 

(“vamos continuar então a entrevista”) possa ser um pouco ameaçador da face negativa, por 

parecer uma imposição. A tabela 7, abaixo, mostra uma síntese das ocorrências de marcadores 

de aprovação ou concordância, todos em posição inicial de turno. 
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Tabela 7-Ocorrências de Marcadores de Aprovação/concordância nas entrevistas com Cabo-

verdianos e Timor Leste. 
MARCADORES DE APROVAÇÃO E 

CONCORDÂNCIA – CV e TL 

POSIÇÃO DO MARCADOR/NÚMERO 

DE OCORRÊNCIAS 

INICIAL INICIAL TOTAL 

P/GÊNERO CV TL 

01 Homens + de 6 meses de permanência no Brasil 37 62 99 

02 Homens - de  6 meses de permanência no Brasil 03 03 06 

03 Mulheres + de 6 meses de permanência no Brasil 46 14 60 

04 Mulheres - de 6 meses de permanência no Brasil 29 20 49 

 SOMA 115 62 177 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Esperávamos, pela hipótese inicial, que os entrevistados usassem mais os 

marcadores de concordância, devido à sua posição de desvantagem na hierarquia interacional 

prevista pelas características do gênero entrevista e que os documentadores os utilizassem 

com menor frequência, contudo essa hipótese não se confirmou uma vez que a maior 

incidência de concordância se deu por parte dos documentadores. Tal fato deve estar ligado 

aos interesses dos documentadores de manter a interação tão necessária para seus estudos, 

além de que geralmente as entrevistas alcançavam muito tempo de duração e uma insatisfação 

por parte do entrevistado poderia prejudicar o andamento das entrevistas. Por outro lado, a 

ação desenvolvida pelos documentadores apresentava uma necessidade de incentivar o 

entrevistado a falar por isso buscavam concordar mesmo quando a resposta não parecia 

satisfatória, outro aspecto a considerar seria o volume de fala dos documentadores que é 

muito maior que dos entrevistados, fator a ser considerado com cautela já que não 

trabalhamos com pesos relativos.  

 

4.1.3 Marcadores de argumentação (ou argumentadores) 

 

Esses marcadores caracterizam-se por iniciarem argumentação contrária ao 

discurso precedente. No corpus estudado, verificamos que na tentativa de fugir da 

discordância, os interagentes optavam por usar marcadores que minimizassem a ameaça a 

face do outro. Os entrevistados preferiam formas como sim mas, pra mim, sei mas e os 

documentadores/autores, as formas:  certo mas, isso mas, isso mas, sim mas. 

 No fragmento 8 verificamos dois casos em que esses marcadores são utilizados: 

“eu sei mas eu não tô sabendo pronunciar (++) braguilha né”” e “(++) pra mim é energético”. 

A primeira aplicação (“eu sei mas eu”) argumenta o fato de o entrevistado não estar 

conseguindo lembrar da resposta da pergunta que lhe é destinada, pois afirma saber embora 
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falte-lhe a palavra que designa o referente. Com essa argumentação, valoriza sua face, não 

querendo assumir um desconhecimento do termo usa uma estratégia de polidez “assegure ou 

pressuponha o conhecimento e a consideração do falante sobre o desejo do ouvinte” , o 

falante-entrevistado demonstra a pretensão de conhecer os interesses do ouvinte. 

Ao proferir a segunda forma (“(++) pra mim é energético”) em relação ao tipo de 

ferro usado para passar roupas parece proteger a face utilizando uma estratégia de polidez que 

recomenda que devemos nos restringir em determinadas situações para nos resguardarmos de 

nossas verdades.  Podemos observar que o documentador busca preservar a „verdade‟ do 

entrevistado utilizando um marcador de aprovação ou concordância, com tal atitude não 

invade o território pessoal que o entrevistado quer ver preservado, evita a imposição. 

 

Fragmento 8 

Doc.1: mas aquela aberturazinha o zíper tá ali‟ o conjunto todo → ((autor)) 

19H+CVQFF: ++ 

Doc.1:  Como é o nome” →((autor)) 
19H+CVQFF: fecho/zíper 

Doc.1: tem outro nome” →((autor)) 

19H+CVQFF: aa: bra/braguilha” né braguilha” é porque eu quero braguilha não” 

Doc.1: Como” ((com um certo espanto)) é exatamente 
19H+CVQFF: eu sei mas eu não tô sabendo pronunciar ++ braguilha né” 

Doc1: ISSO:/o que é que se usa aqui no dedo 

DOC1: é um ferro é ligado a energia (+)então como é que se diz‟‟ é um fer::ro 
78H+CVQFF: (++) pra mim é energético né agora se tem outro no  

DOC1: certo/e aquilo que se abre quando se quer lavar as mãos na pia” 

 

Marcuschi (1989) considerou o marcador pra mim como um argumentador. 

Vendo-o a partir da perspectiva da polidez, podemos analisá-lo como uma estratégia de 

polidez negativa, restrinja-se em que ao mesmo tempo que serve como um argumentador, 

resguarda uma verdade, que o entrevistado parece não querer compartilhar, como algo que é 

do seu território pessoal. Embora nosso foco não seja o documentador, percebemos que seu 

papel na interação é muito importante para a verificação e/ou entendimento da polidez dos 

entrevistados, no final desse fragmento o marcador de concordância constitui um „presente‟ 

para o interlocutor, uma estratégia de polidez positiva usada para evitar uma potencial 

ameaça, enfatizar a cooperação, o doc.1 sabe que não é esse termo, mas aprova para não 

ameaçar a face de seu interlocutor. 
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4.1.4 Marcadores de busca de aprovação 

 

Os marcadores conversacionais exercem um papel muito importante nas nossas 

interações verbais. Por meio deles podemos obter uma melhor organização do texto, 

utilizando os marcadores ideacionais ou podemos nos orientar no compartilhamento dos 

turnos, melhorar nossas percepções quanto ao andamento da conversação, usando os 

marcadores interpessoais. Os marcadores de busca de aprovação pertencem ao grupo dos 

marcadores interpessoais ou pragmáticos, segundo Castilho (2003) servem para cobrar a 

colaboração dos outros, são muito comuns nas interações diárias. São exemplos desses 

marcadores (entre outros): não é? né?sabe?certo? entendeu?tá? 

Os fragmentos abaixo exemplificam a ocorrência dos marcadores de busca de 

aprovação. Em relação à polidez parecem contribuir para proteger a face do entrevistado que 

busca o apoio do seu interlocutor. 

Fragmento 9 
Doc.1: de um canto pro outro‟ como é que se chama essa caminhada” 
19H+CVQFF: é é  procissão né”/ 

Doc.1:                                      [COMO” 

19H+CVQFF: PROCISSÃO não é” 

 

Fragmento 10 
Doc.1: dentro de quê” 

99H+TLQFF: como/ como guARda roupa assim 

Doc.1:                                                                isso/  

99H+TLQFF:                                                      um guarda roupa né”  como assim um armário” 
Doc.1:                                                                        [sapatos 

-- 

73H+CVQFF:  eu moro numa CA-SA ++ certo” 
Doc.1: certo 

73H+CVQFF: CERTO” num segun/ primeiro andar com dois quartos 

Doc.1: certo/ e o que é que precisa para construir uma casa” 

 

 

Os marcadores de busca de aprovação né”, não é” certo” compõem no nosso 

corpus um dos grupos mais numerosos, entre os marcadores linguísticos. Ressalta a estratégia 

de polidez busque concordar que dá mais segurança ao falante se ele tiver anuência do 

ouvinte.  
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4.1.5 Marcadores de discordância 

 

Esses marcadores caracterizam-se por iniciarem ou articularem uma resposta 

contrária ao discurso precedente. No corpus estudado, observamos a existência de marcadores 

que se prestam a contrariar, negar, discordar da fala do locutor. Verificamos que a ocorrência 

foi baixa, talvez pelo desejo de preservação da face do ouvinte a discordância foi seguida 

constantemente de outro recurso que amenizasse a imposição sobre o interlocutor. Uma das 

formas mais comuns de se distanciar das discordâncias foi a utilização de marcadores 

argumentadores. A discordância, de forma mais direta, foi feita utilizando-se do marcador 

não.  

 

Fragmento 11 

55M-CVQFF: colegas‟ amigos 

Doc1: tem outro nome” 
55M-CVQFF: não colegas mesmo 

Doc1: não” 

55M-CVQFF: não acho que não 

 

No fragmento 11, acima, o participante 55M-CVQFF responde negativamente ao 

documentador, sobre a existência de outro termo que possa substituir as palavras “colegas, 

amigos”, usando o marcador conversacional não. Notamos, também, que a forma de 

discordância do doc.1 foi bastante atenuada quando ele pergunta tem outro nome”, ou tentou 

buscar aprovação na fala do informante não”, pois perguntar se havia outro nome é uma 

forma de dizer que a resposta dada pelo interlocutor não está adequada. De outra forma, o uso 

do marcador de busca de aprovação não” levaria o entrevistado a pensar em outra alternativa 

de responder e este por sua vez reafirmou a discordância, mas para fugir de uma resposta 

categórica associou o uso do marcador de discordância a um marcador de atenuação acho que 

não, produzindo um efeito pouco ameaçador. 

 A discordância pode ser realizada tanto com um equalizador quanto sem 

equalizador. A primeira forma parece estar mais direcionada ao uso de estratégias que visam a 

amenizar o impacto sobre o ouvinte, a segunda forma coloca em primeiro lugar a eficiência e 

a funcionalidade da informação, as formas de expressão são mais diretas, são as estratégias 

ditas, por Brown e Levinson (1987), de bald on record, em que a prioridade é a clareza.  
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4.1.6 Marcadores de identidade de Grupo 

 

Caracterizam-se pelo uso de formas que podem possibilitar a identificação, ou o 

engajamento a um determinado grupo. Brown e Levinson (1987) referem-se aos marcadores 

de identidade de grupo como aqueles que mostram a solidariedade ou intimidade entre os 

membros, desde às formas de tratamento às elipses ou às gírias. Selecionamos esses 

marcadores pela observação do que pode haver em comum entre o documentador e o 

entrevistado, ou por extensão entre os entrevistados e os grupos dos quais participam. 

 

Fragmento 12 

Doc.1: pra passar‟ antigamente o ferro era a brasa e hoje em dia o ferro é o quê” 

97H+TLQFF: primeiro a gente usava pedra 

 

Fragmento 13 
DOC. 1: aquele buraquinho que tem nu meio da barriga” 

16H-CVQFF: umbIgu (+++) a gente fala imbigo ((risos)) 

Doc.1: a gente também  

Os fragmentos  12 e 13, exemplificam a identificação entre doc.1 e entrevistados 

97H+TLQFF e 16H-CVQFF, o primeiro do Timor Leste e o segundo, de Cabo Verde. 

Ambos usam o marcador a gente para mostrarem-se como parte do mesmo grupo, que 

compartilham a mesma experiência, o segundo (16H-CVQFF) parece querer mostrar a 

identidade com sua pátria, demarcando o grupo do qual faz parte, o doc.1 por sua vez usa 

além do a gente outro marcador que os faz manter uma unidade maior, que os aproxima o 

marcador também, selando a cooperação, a existência de algo em comum, compartilhável.  

 

4.1.7 Marcadores não linguístico – o „silêncio‟ (ausência de resposta) 

 

Segundo Castilho (2003), recursos prosódicos, como pausas, articulações 

enfáticas, alongamentos, itens pré-lexicais aos quais recorremos com relativa frequência nas 

interações comunicativas funcionam como articuladores do discurso, os marcadores 

conversacionais. Baseando-nos nessa proposição, elegemos o „silêncio‟ (ausência de 

resposta), como marcador conversacional não linguístico para analisarmos no corpus em 

estudo. Consideramos o „silêncio‟ ocorrido ao final do turno dos documentadores quando 

estes davam posse do turno aos entrevistados, geralmente identificados por uma entonação 

ascendente e os entrevistados não utilizavam nenhuma linguagem verbal como resposta à 

pergunta que lhe fora feita.  
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Fragmento 14 

Doc1: i::: quando a água da panela está bem quente cheia de bolinhas como é que se diz que 

ela está” 

66H-CVQFF: (+++) silenciou 

DOC.1: bem quente com as bolinhas assim já n‟água 

66H-CVQFF: (+++) silenciou 

Doc.2: saindo  fumaça ((da água)) 

66H-CVQFF: gasoso né” 

-- 

Fragmento 15 

Doc.1: e aquilo que se coloca nos fogos e nos foguetes”  

97H+TLQFF: ( ++) silenciou 

Doc.1: para que eles estourem‟ esse pozinho 

97H+TLQFF:  são as cinzas” 

Doc.1: não é pra que eles estourem/ e por/ se tacar fogo aqui eles estouram 

97H+TLQFF:  ( ++) silenciou 

Doc.1: fica dentro da bala 

97H+TLQFF:  o resto da bala ++ não sei qual é o nome 

Doc.1: i::: pra limpar o chão o que é preciso fazer primeiro”  

97H+TLQFF:  (++)silenciou 

Os fragmentos acima exemplificam a ocorrência do silêncio, no início do turno do 

entrevistado, para este trabalho não o consideramos em posição medial e final, pois não nos 

pareceu coerente partir das pausas internas ao turno do documentador, uma vez que a 

pergunta em potencial ainda não estaria concluída. Quanto à pausa final, seria necessária para 

cedência do turno ao documentador, o que ocorreria em todas as falas dos interagentes. O 

„silêncio‟ aqui visto como uma resposta, a ausência de palavras que de alguma forma 

comunica.  

Nos fragmentos, acima, verificamos que várias respostas dadas pelos 

entrevistados foram o „silêncio‟, este parece adotar a estratégia seja incompleto, rompendo 

dessa forma a máxima de modo e da quantidade, de Grice ([1975] 1982). Associamos o uso 

dessa estratégia com o papel que as elipses assumem dentro de uma determinada situação ou 

contexto que é necessário recorrer às implicaturas para que cheguemos ao entendimento do 

tema negociado numa interação. 

 

4.1.8 Marcadores não linguístico – o „riso‟ 

 

Da mesma forma que o „silêncio‟, o „riso‟ como um marcador conversacional não 

linguístico vem das reflexões feitas a partir da obra de Castilho (2003) na qual registra uma 

das percepções pioneiras dos marcadores propostas por Said Ali, que divide em dois grandes 
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grupos: os marcadores linguísticos e os não linguísticos. No grupo dos não linguísticos inclui 

o riso, além do olhar e da expressão corporal.  

Nas entrevistas em estudo, o „riso‟ esteve presente tanto nas interações com os 

cabo-verdianos quanto com os timorenses. No caso dos cabo-verdianos, os enquadres de 

brincadeira presentes na aplicação do QFF favoreceram o aparecimento do riso. Entre os 

timorenses não identificamos enquadre de brincadeira, mas a frequência do riso foi bem 

próxima a dos cabo-verdianos. Observamos a ocorrência do „riso‟ considerando três posições, 

início, meio ou final do turno conversacional.  

 

Fragmento 16 

Doc.1:                       [ para ter‟/ outra palavra” para ter flores nos jardins depois que preparar 

a terra o que é que se faz” 

02M+CVQFF: +++ ((silenciou)) 

Doc.1: eu preparei a terra‟ o que é que eu vou fazer agora” (AUTOR) 

02M+CVQFF: colocar a semente” 

Doc.1: é outra palavra” (AUTOR) 

02M+CVQFF: é:: semear” +++  não” ((busca de aprovação)) 

Doc.1:  outra” ((breve riso)) vou rep/vou dar aqui outra pista/ costuma-se dizer só quem‟ só 

colhe quem” + quem taran ran:: (AUTOR) 

02M+CVQFF: ahn planta ((breve riso)) 

 

Fragmento 17 

55M-CVQFF: a a gente chama isso de  (++) ciranda mas tem nome de (++) a não me lembro 

como vocês dizem isso dizem isso::::: (2.0) 

Doc1: tudo bem/ lembra do que eu falei‟ não precisa né” ficar preocupada (AUTOR) 

55M-CVQFF: pi::: ((risos)) 

Doc1: ((risos)) 

55M-CVQFF: é pi alguma coisa assim mas agora‟ eu num lembro ((rindo)) 

 

Nos fragmentos mencionados acima,16 e 17, podemos verificar a ocorrência do 

„riso‟ tanto por parte do documentador quanto do entrevistado, tal ocorrência parece 

demonstrar a solidariedade e a cooperação na interação. Destacamos o uso do marcador „riso‟, 

como portador de positividade, por vezes, solidariedade. No decorrer da nossa análise faremos 

maiores considerações sobre os marcadores e as funções por eles exercidas, principalmente o 

que se refere ao uso deles como estratégias de polidez.  

 

4.2 A influência do gênero/sexo na seleção das estratégias de polidez 

 

Inicialmente tentaremos verificar em que medida o gênero/sexo dos entrevistados 

pode influenciar a seleção das estratégias de polidez. Partimos da hipótese de que o homem 
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ocupa um status diferente da mulher na nossa sociedade. Ao longo da história da humanidade 

o homem e a mulher assumiram papeis diferentes, ao homem foi dado o legado das 

representações, do poder, da política
67

, da dominação tanto dentro quanto fora de casa e à 

mulher o papel da dona de casa, da submissão, da inferioridade, tanto na esfera pública quanto 

privada. Essa diferença de status social pode ter ocasionado na mulher maior preocupação 

com a preservação da sua face e com a face de outrem. Assim, a mulher sentiria maior 

necessidade de usar estratégias de salvaguardar a própria face. 

Lakoff (1973b) ressalta que a fala do homem é diferente da fala da mulher. A 

sociedade espera dos meninos severidade, temperamentos fortes, firmeza nas suas 

manifestações, tolera-os se chamam palavrões, por outro lado, se uma menina fala de uma 

forma mais rude é logo repreendida, discriminada e torna-se alvo de piada. Às mulheres é 

permitido reclamar, mas só o homem pode ficar enfurecido, perder a linha, no dizer de 

Goffman (1967). Da mulher é esperado um comportamento polido, a manutenção do 

equilíbrio social, a complacência, o altruísmo de proteger a face do interlocutor. 

Nesse sentido Lakoff (1973b) afirma que há algumas disparidades em diferentes 

aspectos na língua, como por exemplo, no uso dos adjetivos, há alguns adjetivos que são 

caracterizados como femininos (adorável, divino, doce, encantador) e outros como neutros 

(ótimo, formidável, legal, puro). Da mesma forma, exemplifica que há diferença na sintaxe 

quanto ao uso das tag-questions, entre outros. Tais diferenças na fala consubstanciam, na 

verdade, uma valoração do comportamento do homem e da mulher. Lakoff (1973b) menciona 

que algumas vezes se defende que a há uma diferença de base biológica, no entanto, 

precisamos considerar que o comportamento social é aprendido, que homens e mulheres agem 

de uma determinada forma porque a sociedade lhes possibilitou tais ensinamentos.  

Considerando os marcadores expostos no quadro 10, analisados na aplicação do 

QFF para os cabo-verdianos e timorenses, observamos algumas diferenças na seleção de 

alguns marcadores como estratégias de polidez linguística. Os homens postos em confronto 

com as mulheres usaram mais os marcadores de argumentação, de busca de aprovação, de 

discordância e os marcadores não linguísticos  „silêncio‟ (ausência de resposta), como 

registramos na tabela 8, abaixo.  

 

 

                                                             
67 Parker (1991) enfatiza que as atividades do homem eram dirigidas para o mundo social mais amplo da 

economia, política e interações sociais, além do âmbito da família, enquanto os de sua mulher eram rigidamente 

restritos, limitava-se ao mundo dompestico da própria família. 
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Tabela 8- Ocorrência de Marcadores Conversacionais na aplicação do QFF para os 

informantes do gênero/sexo masculino. 

MARCADORES/CABOVERDE E 

TIMOR LESTE – HOMENS  

POSIÇÃO DOS MARCADORES/ 

NÚMERO DE OCORRÊNCIAS 

INICIAL MEDIAL FINAL 

CV TL CV TL CV TL 

01 Marcador Atenuação  13 150 06 12 10 16 

02 Marcador de Aprovação ou 

concordância  

40 65 0 00 0 00 

03 Marcador de Argumentação  5 06 3 18 3 04 

04 Marcador de Busca de aprovação 2 00 1 00 100 77 

05 Marcador de Discordância 9 19 0 00 0 00 

06 Marcador de Identidade de grupo 8 20 4 00 0 04 

07 Marcador não linguístico – o 

„silêncio‟ (ausência de resposta) 

159 365 0 00 0 00 

08 Marcador não linguístico – o riso 27 27 12 7 56 79 
Fonte: Elaboração Própria.  

 

Os marcadores que apresentaram maior número de ocorrências para as mulheres 

foram os de atenuação, aprovação ou concordância e identidade de grupo, como podemos 

constatar na tabela 9, abaixo. Começaremos nossa análise pela tabela anterior, referente aos 

homens e, em seguida, retornaremos a marcadores mais utilizados pelas mulheres. 

  

Tabela 9-Ocorrências de Marcadores Conversacionais na aplicação do QFF para os 

informantes do gênero  feminino. 

MARCADORES/CABOVERDE E 

TIMOR LESTE – MULHERES  
NÚMERO DE 

OCORRÊNCIAS 

CV TL 

01 Marcador Atenuação  54 176 
02 Marcador de Aprovação ou 

concordância  
75 34 

03 Marcador de Argumentação  22 08 
04 Marcador de Busca de aprovação 54 47 

05 Marcador de Discordância 12 05 
06 Marcador de Identidade de grupo 57 07 
07 Marcador não linguístico – o 

„silêncio‟ (ausência de resposta) 
81 179 

08 Marcador não linguístico – o riso 155 56 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Os marcadores de argumentação, embora em maior número para os homens (39 

ocorrências) e em menor número para as mulheres (30 ocorrências), parecem não constituir 

uma grande diferença entre os dois gêneros. O uso desses marcadores nos mostra a 

preocupação tanto por parte dos homens quanto das mulheres em manter o equilíbrio 
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interacional, preservando a face positiva dos seus interlocutores, quando os entrevistados são 

solicitados a falar e inicialmente dão uma resposta negativa, logo em seguida tentam amenizar 

a força do ato ameaçador de face usando um marcador que diminui a força ilocucionária de 

sua manifestação linguística de forma que a polidez seja uma fonte de equilíbrio interacional.  

Sintetizando apenas pela diferença de gênero/sexo, como na tabela 10, podemos 

ver com mais clareza as ocorrências para os dois gêneros.  

 

Tabela 10-Marcadores de argumentação por sexo. 

MARCADORES/CABOVERDE E 

TIMOR LESTE  

 

TOTAL 
 

01 HOMENS  39 

02 MULHERES  30 
Fonte: Elaboração da autora. 

 

Por outro lado, se olharmos mais detidamente a tabela 11 (abaixo), que registra os 

dados do uso dos marcadores de argumentação do Timor Leste, 28 ocorrências para os 

homens e 20 para as mulheres, poderemos pensar que os homens mostraram-se bem mais 

preocupados em preservar sua face do que as mulheres, pois terão se distanciado de uma 

discordância direta,  uma vez que tentaram usar a argumentação para evitar um FTA. Mas isso 

não se sustenta, uma vez que o número de ocorrências de discordâncias dos homens é bem 

superior ao número atribuído às mulheres no corpus de Timor Leste. 

 

Tabela 11-Ocorrências de marcadores de discordância por Gênero/sexo – Timor Leste. 
 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Da mesma forma, juntando os dados dos dois países, podemos constatar que, 

embora os homens tenham feito uso da argumentação para evitar uma possível ameaça ao 

interlocutor, na tentativa de diminuir a força ilocucionária que incide sobre o ouvinte, os 

marcadores de discordância agem de forma oposta. Já as mulheres manifestaram um número 

de ocorrência de discordância pouco expressivo diante das ocorrências de marcadores de 

ORD. GÊNERO/SEXO OCORRÊNCIAS 

01 Homens 28 

02 Mulheres 08 

 SOMA 36 
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argumentação, o que pode sugerir que tanto as estudantes caboverdianas quanto as timorenses 

buscaram estratégias de polidez para evitar um FTA. 

 

Tabela 12- Ocorrências de marcadores de argumentação e discordância na variável 

gênero/sexo. 

SUJEITOS 

DA 

PESQUISA 

ARGUMENTAÇÃO DISCORDÂNCIA 

CV TL TOTAL CV TL TOTAL 

HOMENS 11 28 39 09 19 28 

MULHERES 22 08 30 12 05 17 

Fonte: Elaboração própria. 

Assim, de acordo com os dados apresentados na tabela 12 e nas tabelas 

imediatamente anteriores, as mulheres parecem mais preocupadas em proteger a face do que 

os homens, dada a força ilocucionária exercida pela discordância e pela argumentação. A 

primeira, discordância, pode ser muito mais ameaçadora que a segunda. 

 

Tabela 13-Marcadores de Argumentação do Timor Leste. 

TEMPO DE PERMANÊNCIA 

POR PAÍS 

NÚMERO DE 

OCORRÊNCIAS 

 

01 Homens + 6 meses de 

permanência no Brasil 

17 

02 Homens - 6 meses de 

permanência no Brasil 
11 

03 Mulheres + 6 meses de 

permanência no Brasil 
05 

04 Mulheres - 6 meses de 

permanência no Brasil 
03 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Tabela 14-Marcadores de argumentação de Cabo Verde. 

TEMPO DE PERMANÊNCIA 

POR PAÍS 

NÚMERO DE 

OCORRÊNCIAS 
 

02 Homens + 6 meses de 

permanência no Brasil 

2 

03 Homens - de 6 meses de 

permanência no Brasil 

9 

04 Mulheres + de 6 meses de 

permanência no Brasil 

11 

05 Mulheres - de 6 meses de 

permanência no Brasil 

11 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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As tabelas 13 e 14 sintetizam de que forma aparece a distribuição dos marcadores 

de argumentação dos dois países em estudo, tanto para homens quanto para as mulheres, 

podemos depreender daí que as estudantes cabo-verdianas tiveram maior frequência de 

argumentação que as timorenses, o que trataremos mais adiante quando falarmos da 

procedência. No que diz respeito ao gênero/sexo, verificamos, como já dissemos, certa 

tendência para que os homens sejam mais propensos a argumentação, a justificativas, em 

relação as mulheres que parecem evitar o confronto de outra forma, voltada para a atenuação. 

Poderíamos, também, conjecturar que a argumentação pode ser uma forma „falsa‟ 

de concordar, uma vez que o falante usa uma forma positiva e depois a descontrói (“é mas.. 

sei mas... certo mas”) de forma que possa evitar a possibilidade de ameaça, Sacks (1973) 

percebeu esse fenômeno ao estudar os movimentos discursivos, as pessoas inicialmente 

pareciam concordar, mas posteriormente iam direcionando-se a um posicionamento oposto, 

como podemos verificar na exemplificação abaixo, fragmento 18. A entrevistada usa 

inicialmente um atenuador, para dizer que lembra da resposta da pergunta que lhe é feita, mas 

acaba se distanciando de uma resposta positiva, ressaltando o seu conhecimento linguístico de 

origem, até chegar a uma resposta negativa. 

 

Fragmento 18 

DOC. 1: não olha só‟ é uma pessoa que  usa farda‟ vive no quartel (+) não é tenente‟ não é sargento  é 
aquele (incompreensível) 

88M+TLQFF: olha eu eu  me lembro é daquele  no::mês ((risos))  lá no nosso país    que a gente se 

chama   (incompreensível)  mas eu não sei como aqui/ 

DOC. 1:/ “ como é” 
88M+TLQFF: ( o guarda) (incompreensível) 

DOC. 1: uhn hum 

Além dos marcadores de argumentação e de discordância, discutidos 

anteriormente, identificamos um elevado número de ocorrências de marcadores de busca de 

aprovação, tanto para os homens quanto para as mulheres. Os homens utilizaram esses 

marcadores 180 vezes e as mulheres 101. O uso desses marcadores parece ser um elemento a 

favor da elevação da face masculina, como aquele que quer mostrar que compartilha um 

conhecimento com o interlocutor, associado a estratégia de polidez positiva proposta por 

Brown e Levinson (1987) Busque concordar em que o falante reivindica um terreno comum, 

eleva sua face pelo desejo de beneficiar a do seu interlocutor. 

Outro marcador para o qual tivemos maior ocorrência para os homens (524 

ocorrências) foi o marcador não linguístico – o „silêncio‟ - que caracterizamos para esse 
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trabalho como a pausa especialmente após a pergunta do documentador, por isso 

selecionamos os trechos em que o silêncio foi a resposta dada ao entrevistador. Nesse caso, o 

entrevistado se dá o direito de não responder, de não por em risco a sua face ao responder uma 

pergunta cuja resposta não tem certeza. Associamos esse marcador a uma estratégia de 

polidez negativa, minimize, pois de alguma forma, quando a resposta é dada pelo silêncio, o 

falante está rompendo a máxima da quantidade, está dizendo menos do que é necessário para 

estabelecer uma comunicação clara. Notamos que, nessa situação de interação, as pressões 

sociais atuam sobre o locutor para que ele evite um FTA.  

O caráter de vagueza desse marcador pode, também, possibilitar mais de uma 

interpretação, o que pode sugerir que o falante quer realizar um FTA, mas não quer se 

responsabilizar por ele por isso utiliza uma estratégia de polidez off record, deixa o ouvinte 

interpretar o seu silêncio, fazer inferências ou mudar o tópico discursivo.  

 

Fragmento 19 

36H-TLQFF: no solo 

Doc.1: tá certo/ mas é:: tem outro nome pra solo” 

36H-TLQFF: ((silenciou)) 

36H-TLQFF: ((silenciou)) 

Doc.2: OK não lembra né” 

Doc 1 É:: Saturnino isso aqui sabe o que é”(+)  

36H-TLQFF: ((silenciou)) 

 

Na observação do corpus estudado, notamos que o uso do marcador „silêncio‟ 

ocorreu quando o entrevistado não entendia a pergunta, ou quando aparentava desconhecer a 

resposta para a pergunta realizada. Parece-nos, então, que o „silêncio‟ não foi usado à priori 

como um FTA. Mas, quando observamos as ocorrências nas falas das mulheres, na mesma 

situação de interação, obtivemos um número menor de „silêncios‟ (260 ocorrências), o que 

nos levou a perceber o uso de outra estratégia de polidez, voltada para a valorização da face 

positiva, pois quando a pergunta era feita e as estudantes universitárias não tinham uma 

resposta imediata, tentavam encontrá-la, dando diferentes opções de resposta ao interlocutor, 

como podemos verificar no fragmento 20 abaixo. 

 

Fragmento 20 

 

Doc.1: Tudo bem o que é que você usa né” na na cama para encostar sua cabeça” 

30M-TLQFF:  Ssssss (sumassa) não sei/em português 
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O fragmento 20, acima, exemplifica o esforço da mulher para evitar usar o 

„silêncio‟ como resposta, buscando diferentes possibilidades de responder que passam a ser 

avaliadas pelo documentador, percebemos que a estudante 30M-TLQFF empenhou-se para 

não demonstrar desconhecimento, o que ameaçaria a sua face positiva, seu desejo de ser vista 

como inteligente, de ser admirada, testa duas respostas que são refutadas, ressalta conhecer 

em sua língua materna, argumentação que valorizaria sua face por ter conhecimento de 

alguma forma, mesmo sendo em outra língua. Para a face que quer mostrar, a estudante 

parece preferir o esquecimento ao desconhecimento do termo, o que é resolvido em mais uma 

tentativa. 

Considerando as ocorrências do marcador „silêncio‟, conforme gráfico abaixo, 

podemos dizer por oposição que se os homens se mantiveram calados diante de uma pergunta 

524 vezes e  as mulheres 260 vezes, então as mulheres falaram mais que os homens. Entre 

silenciar e falar, podemos constatar a ideia defendida pelo senso comum de que as mulheres 

falam mais que os homens, pois ainda que desconhecessem ou não lembrassem as respostas, 

elas, na maioria das vezes, encontravam uma forma de interagir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc.1: Certo‟ certo/ Quando está escuro é por que faltou o quê” 

 

30M-TLQFF: Sol (++)  [[ahn ::      

    

Doc.1:            [[Quando está escuro faltou o quê  
 

30M-TLQFF:                                                                  [lâmpada] 

Doc.1: NÃO (+)  a lâmpada dá o quê” 

30M-TLQFF: a:::::    na   ( im tetum em minha língua é essa(+) naROma ) 

Doc.1: Sim:::. Certo/ Então quando tá escuro e porque acabou:::” 

 

30M-TLQFF: Luz         
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Gráfico 2-Ocorrências do Marcador „silêncio‟ no QFF considerando gênero/sexo 

– Cabo Verde e Timor Leste. 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 
 

Percebemos por meio desses dados que as mulheres foram mais cooperativas, 

mostraram uma preocupação em valorizar sua face positiva, usando uma das estratégias de 

polidez positiva, proposta por Brown e Levinson (1987) Note, preste atenção no ouvinte (seus 

interesses, desejos e necessidades), em que a face do falante é enaltecida pelo altruísmo de 

reconhecer as necessidades dos outros.  

Retomando a discussão sobre o uso das estratégias por homens e por mulheres, 

detectamos que os que tiveram maior ocorrência entre as mulheres foram os marcadores de 

atenuação, aprovação/concordância, de identidade de grupo e o marcador não linguístico 

„riso, tabela 15 (abaixo). 

 

Tabela 15-Comparação entre o número de ocorrências de atenuação, aprovação, identidade de 

grupo e riso, considerando a diferença de gênero. 

 ATENUAÇÃO APROVAÇÃO/ 

CONCORDÂNCIA 

IDENTIDADE 

DE GRUPO 

RISO 

HOMENS 207 105 36 208 

MULHERES 230 109 64 211 
Fonte: Elaboração Própria. 

 

Registramos 230 ocorrências de marcadores de atenuação para as mulheres e 207 

para os homens, embora sejam valores aproximados para os dois gêneros, o maior número de 

ocorrências atribuído às mulheres pode significar que elas zelam mais pela proteção de suas 

524 

260 
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QFF - Cabo Verde e Timor Leste  
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faces, optando por marcadores que se destinam a evitar conflitos entre os interagentes. Os 

marcadores de atenuação são usados muitas vezes como sinônimo de polidez pelo fato de 

estarem relacionados à amenização, ao abrandamento de uma determinada informação ou 

intervenção, mas precisamos ter cautela porque a polidez não se restringe à atenuação.  

Por outro lado, vimos que a atenuação pode se manifestar de diferentes formas, 

utilizando-se de vários recursos, os marcadores hedges, considerados um subgrupo dos 

atenuadores, exerce um papel de modalizador do discurso, segundo Brown e Levinson (1987), 

a força ilocucionária de alguns verbos como achar, pensar, acreditar refere-se ao 

comportamento do falante, especialmente daquele que enuncia, diminuindo o grau de 

imposição sobre o outro, constituindo uma estratégia de polidez negativa. 

No fragmento 21, o documentador faz uma pergunta que é respondida após uma 

pequena pausa pela entrevistada 03M+CVQFF, mas o documentador não se satisfaz com a 

resposta e pergunta novamente, a entrevistada responde com um marcador de discordância 

“não” e, imediatamente, acrescenta um marcador de rejeição “não que eu me lembre”, 

atenuando a resposta negativa. O documentador refaz a pergunta, e a entrevistada 

(03M+CVQFF) parece se sentir ameaçada pela insistência do documentador e usa um 

marcador não linguístico „silêncio‟ (o que poderia indicar uma necessidade de mudança de 

tópico discursivo), mas, ainda assim, o documentador não desiste, a entrevistada procura 

manter o equilíbrio interacional por meio de um marcador hedges “acho que não” na última 

linha, modaliza, pois esse marcador modifica o grau de comprometimento do falante com 

aquilo que ele enuncia, por meio do verbo „achar‟. Pois os verbos „achar‟ e „lembrar‟ parecem 

estar associados à atitude do falante, diminuindo o peso da responsabilidade daquilo que 

enuncia. 

 

Fragmento 21 

DOC.1 (++) as pessoas que tem cabelos escuros a gente chama de morena e a pessoa que tem cabelos 

claros e amarelados” 

03M+CVQFF (+)loira 

DOC.1 COMO” 
03M+CVQFF: loira 

DOC.1(+) tem outro nome pra dizer isso” outra forma de dizer isso” 

03M+CVQFF: (++) não‟ não que eu me lembre 
DOC.1: LOIRA OU” 

03M+CVQFF: (silêncio) 

DOC.1: hein” 
03M+CVQFF: (++) acho que não TEM”(++) não me lembro não(( rir)) 

-- 
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Podemos, então, observar que a entrevistada numa situação em que o 

documentador tenta tirar sua liberdade de ação, insistindo na mesma pergunta, conseguiu 

manter o equilíbrio interacional e consequentemente preservar sua face. Considerando as 

ocorrências desses marcadores como estratégias de polidez, podemos sugerir que no contexto 

de entrevista, as mulheres se mostraram mais tolerantes que os homens. 

Outro marcador que teve maior ocorrência na fala feminina foi o de aprovação ou 

concordância, todavia é algo a ser visto com cautela porque a diferença entre os gêneros é 

mínima, enquanto as mulheres aprovaram/concordaram 109 vezes, os homens 

aprovaram/concordaram 105. Esse marcador está associado à estratégia de polidez positiva 

“Busque concordar”, em que o falante reivindica um terreno comum, buscando formas de 

estar de acordo com o ouvinte satisfazendo o seu desejo de estar com a razão ou contribuir 

com a ideia de alguém.  

 

Fragmento 22 

DOC1: tá dando pra ouvir direitinho daí” (autor) 
78H+CVQFF: tá  

-- 

Fragmento 23 

DOC1: isso” / é as vezes a pergunta é tão simples NE” ((risos)) 

79H+CVQFF :                                                               é:: ((risos)) 

Doc.1:  você quer dar uma resposta bem difícil‟ e  é bem fácil ((rindo)) 

79H+CVQFF:                                                             é: 

 

Fragmento 24 

DOC. 1: é tipo de moradia você mora em apartamento” 

32M-TLQFF: agora aqui” 

DOC.1: sim é” 

32M-TLQFF: em apartamento. 

DOC. 1: é apartamento” 

32M-TLQFF: Sim. 
  

 

Os fragmentos 22, 23 e 24 (acima) exemplificam o uso da concordância na 

interação entre os pesquisadores e os alunos universitários, estabelecendo um ambiente em 

que todos parecem ter os mesmos interesses. No fragmento 23, o documentador começa seu 

turno com uma aprovação da fala do turno anterior do entrevistado 79H+CVQFF e, em 

seguida, enuncia uma pergunta que conclui usando um marcador de busca de aprovação, o 

entrevistado concorda em duas sequências com o documentador. Observamos, ainda, que 

além dos marcadores de concordância, outros se sobrepõem para criar uma harmonia 
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interacional, como a elevação da face do entrevistado pelo documentador “você quer dá uma 

resposta bem difícil‟ e é bem fácil”, além do uso do marcador „riso‟.  

Quanto ao marcador de identidade de grupo, obtivemos 64 ocorrências para as 

mulheres e 36 para os homens, mostrando que as mulheres apresentaram maior tendência ao 

engajamento, a identificar-se como um membro de um determinado grupo, ora com o 

documentador que conduzia a interação, identificando-se como parte do Brasil, 

reconhecendo-se como parte da nação que as hospeda, ora com os seus patrícios. Observamos 

que o engajamento interacional tal qual acontece no fragmento 25, em que o documentador e 

entrevistado fazem parte do mesmo grupo, constituem-se nas relações interpessoais, como um 

marcador pragmático. No fragmento 26, a identidade de grupo é uma aproximação com os 

seus valores, com seu conhecimento linguístico, com sua pátria, vai além da interação com 

um interlocutor imediato. 

 

Fragmento 25 

DOC.1: hu:um” 
11M+CVQFF: como vocês CHAmam” 

DOC.1: depois ê:i (vá) depois a gente depois que agente voltar a gente retoma a gent:e a gent:e vê a 

questão dos nomes  
11M+CVQFF:               ([que a gente viu])    [tá]  

DOC.1: vamos logo se você falar e eu ficar interrompendo né” 

 

Fragmento 26 

DOC. 1: não olha só‟ é uma pessoa que  usa farda‟ vive no quartel (+) não é tenente‟ não é sargento  é 

aquele (incompreensível) 
88M+TLQFF: olha eu eu  me lembro é daquele  no::mês ((risos))  lá no nosso país    que a gente se 

chama   (incompreensível)  mas eu não sei como aqui/ 

 

 Dessas observações percebemos que as mulheres demonstraram maior tendência 

a contribuir com o grupo que realizou as entrevistas. Tal comportamento revela o desejo das 

mulheres de serem vistas como pessoas sempre dispostas a cooperar e estabelecer relações em 

benefício do interlocutor, para isso usaram estratégias de polidez positiva, garantindo a 

proteção de suas faces. Outro recurso que parece corroborar para a elevação da face feminina 

sugerindo simpatia e cooperação é o uso do marcador não linguístico „riso‟.  

Em relação ao marcador „riso‟, embora o número de ocorrências seja superior para 

as mulheres, 211, a diferença numérica não foi muito significativa, pois o número de 

ocorrências para os homens alcançou 208.  Enquadramos o „riso‟ como um marcador que 

ajuda a integração e cooperação interacional entre as pessoas, não encontramos nenhuma 

referência direta sobre o uso desse marcador, mas acreditamos que está diretamente 
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relacionado ao humor. Holmes e Schnurr (2005) referem-se ao comportamento masculino e 

feminino no local de trabalho e sua relação com a polidez, ressaltam que em diferentes 

comunidades de práticas o humor é utilizado de forma diferente por homens e mulheres, 

enquanto as mulheres praticam um humor colaborativo, solidário, os homens são 

predominantemente diretos, sarcásticos e certas vezes chegam a ser agressivos.  

 

Gráfico 3-Ocorrências do Marcador „Riso‟ nas entrevistas com estudantes cabo-

verdianos e timorenses. 

 
Fonte: Elaboração Própria. 

 

 

Como uma estratégia de polidez, o „riso‟ parece agir em favor da cooperação e da 

simpatia, estabelecendo uma relação equilibrada entre os interlocutores. Por meio da nossa 

observação , a polidez não é um comportamento de gênero neutro, mas envolve alguma forma 

de identidade de gênero, embora não possamos supervalorizar os dados quantitativos, ao 

nosso ver, as ocorrências indicam parâmetros para uma análise mais segura da existência do 

fenômeno. 

O quadro 11 sintetiza nossas discussões a respeito da seleção de estratégias de 

polidez pelos homens e pelas mulheres, visando a verificar até que ponto o gênero/sexo pode 

influenciar na escolha das estratégias de polidez. O preenchimento das células significa maior 

ocorrência para um determinado gênero, ressalvando que dos marcadores estudados todos 

tiveram recorrência na fala masculina e feminina, contudo avaliamos aqui o maior número de 

ocorrências e suas possíveis implicações.  
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Quadro 11-Marcadores predominantemente selecionados por Cabo verde e Timor Leste. 

MARCADORES Favorecimento (+) ou desfavorecimento (-) 

da polidez pelo uso de Marcadores 

Conversacionais 

HOMENS MULHERES RESULTADO 

01 Marcador Atenuação    + 

02 Marcador de Aprovação ou 
concordância  

  + 

03 Marcador de Argumentação    + 

04 Marcador de Busca de aprovação   + 

05 Marcador de Discordância   - 

06 Marcador de Identidade de grupo   + 

07 Marcador não linguístico – o „silêncio‟ 

(ausência de resposta) 

  - 

08 Marcador não linguístico – o riso   + 
Fonte: Elaboração Própria 

 
 

A partir da leitura do quadro 11, conclui-se que os homens escolheram, 

predominantemente, os marcadores de argumentação, de busca de aprovação, de 

discordância e de silêncio. Entendemos que a escolha dos dois primeiros favorece o 

fenômeno da polidez, uma vez que valoriza a face tanto do falante quanto do ouvinte; os dois 

últimos são desfavorecedores do fenômeno estudado. Dos marcadores selecionados pelas 

mulheres, todos parecem agir em favor da polidez. Sendo assim, parece-nos que as mulheres 

se preocuparam mais do que os homens a preservarem suas faces, em minimizarem a 

imposição sobre o ouvinte, a evitarem discordar, a se identificarem/ se engajarem nos grupos 

e serem mais simpáticas, a serem mais polidas que os homens.  

Lakoff (1973b) destaca alguns aspectos em que as mulheres são mais polidas que 

os homens, na seleção do vocabulário, no uso de tag question. Contudo, essa autora defende 

que a diferença não é necessariamente de gênero/sexo, mas de poder. Assim, por homens 

assumirem cargos importantes, de chefia, mostrando uma desigualdade na relação de poder 

com as mulheres tendem a serem menos polidos, já as mulheres devido a, muitas vezes, 

assumirem um papel subalterno, tendendo à obediência, à submissão, teriam desenvolvido 

maior polidez. Para afirmar que a diferença vem do papel social e não do gênero/sexo do 

falante, Lakoff (1973b) se baseia no comportamento dos estudantes, visto como parecido com 

o do sexo feminino, daí a questão de que boa parte dos estudantes são sustentados pelos pais, 

da mesma forma que as mulheres e os estudantes os são (ou ainda são). Recomendamos 

cautela na observação desses dados, uma vez que atualmente a realidade feminina é bem 

diferente da do período de Lakoff (1973b), hoje as mulheres já ocupam cargos de grande 

relevância e poder em nossa sociedade. 

 



163 

4.3 A posição dos marcadores e as estratégias de polidez 

 

Nesta seção pretendemos verificar em que medida podemos estabelecer relações 

entre a posição do marcador no turno conversacional e as funções de atenuação, 

reciprocidade, simpatia, discordância, aprovação, identidade de grupo, silêncio e o riso.  

De acordo com as tabelas 16 e 17, abaixo, que registram as ocorrências dos 

marcadores quanto à posição que eles ocupam no turno, os resultados foram praticamente 

idênticos para os dois países.  

 

Tabela 16-Dados gerais de Cabo Verde quanto a posição dos marcadores. 

MARCADORES POSIÇÃO DO 

MARCADOR/NÚMERO DE 

OCORRÊNCIAS 

INICIAL MEDIAL FINAL 

01 Marcador Atenuação  27 29 27 

02 Marcador de Aprovação ou 
concordância  

115 00 00 

03 Marcador de Argumentação  11 15 7 

04 Marcador de Busca de aprovação 2 01 154 

05 Marcador de Discordância 131 00 00 

06 Marcador de Identidade de grupo 39 25 05 

07 Marcador não linguístico – o 

„silêncio‟ (ausência de resposta) 

240 00 00 

08 Marcador não linguístico – o riso 67 31 152 

 SOMA 632 101 345 
Fonte: Elaboração própria  

 

Podemos observar que tanto para o Cabo Verde, quanto para o Timor Leste, a 

aprovação ou concordância, a discordância, identidade de grupo ocuparam, majoritariamente, 

posição inicial. Os marcadores de argumentação ocuparam predominantemente a posição 

medial, tanto para os cabo-verdianos quanto para os timorenses. Na posição final tivemos 

outra semelhança na seleção dos marcadores de busca de aprovação e de „riso‟. O único que 

não apresentou semelhança, quanto à posição ocupada na interação dos dois países, foi o 

marcador de atenuação que os cabo-verdianos utilizaram, em sua maioria, em posição medial 

enquanto os estudantes do Timor Leste utilizaram-no predominantemente em posição inicial. 

Como podemos confirmar na tabela 17. 
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Tabela 17-Total de ocorrências dos marcadores nas entrevistas de Timor Leste, quanto à 

posição. 
MARCADORES POSIÇÃO DO 

MARCADOR/NÚMERO DE 

OCORRÊNCIAS 

INICIAL MEDIAL FINAL 

01 Marcador de Atenuação  304 24 28 

02 Marcador de Aprovação ou 

concordância  

99 00 00 

03 Marcador de Argumentação  07 24 04 

04 Marcador de Busca de aprovação 00 01 123 

05 Marcador de Discordância 24 00 00 

06 Marcador de Identidade de grupo 24 00 07 

07 Marcador não linguístico – o 

„silêncio‟ (ausência de resposta) 

544 00 00 

08 Marcador não linguístico – o riso 57 19 135 

09 SOMA/POR POSIÇÃO 1.059 68 297 
Fonte: Elaboração Própria  

 

Observamos que a hipótese relacionada à posição se confirma parcialmente. Há 

alguns marcadores que podem assumir funções bem diferentes dependendo da posição que 

ocupam. Por exemplo, o marcador não, quando em posição inicial assume um papel de 

negação ou discordância, quando em posição intermediária do turno, geralmente associado a 

um elemento de valor adversativo, passa a exercer uma função mais argumentativa e, no final 

do turno, busca a anuência ou a aprovação do interlocutor. Verificando por categoria, como 

hipotetizamos inicialmente, constatamos que a aprovação/concordância; discordância e 

identidade de grupo ocorreram predominantemente no início do turno. Não consideramos aqui 

a posição do marcador „silêncio‟ porque nossas análises já previam a observação do „silêncio‟ 

como resposta, o que ocorria no início do turno, logo após a finalização da pergunta do 

documentador. 

Na Tabela 18, abaixo, registramos as ocorrências dos marcadores por turno para 

que pudéssemos verificar a correção com as categorias previstas e suas respectivas 

frequências.  
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Tabela 18-Ocorrências de marcadores pela posição ocupada no turno conversacional. 
 

MARCADORES 

POSIÇÃO DO 

MARCADOR/NÚMERO DE 

OCORRÊNCIAS 

INICIAL MEDIAL FINAL 

01 Marcador de Atenuação  331 53 55 

02 Marcador de Aprovação ou 
concordância  

214 00 00 

03 Marcador de Argumentação  18 39 11 

04 Marcador de Busca de aprovação 2 02 277 

05 Marcador de Discordância 155 00 00 

06 Marcador de Identidade de grupo 63 25 12 

07 Marcador não linguístico – o 

„silêncio‟  

784 00 00 

08 Marcador não linguístico – o riso 124 50 287 

SOMA 1691 169 642 
Fonte: Elaboração Própria 

 

Na totalização das ocorrências de marcadores por posição no turno, considerando 

os dados dos dois países conjuntamente, verificamos que a hipótese inicial quanto à posição 

se confirmou na maioria dos casos, os marcadores de atenuação (331), 

aprovação/concordância (214) e discordância (155) ocuparam majoritariamente a posição 

inicial, os marcadores de argumentação (39) ocuparam a posição medial, e os de busca de 

aprovação (277), a posição final. O marcador „riso‟, contrariamente ao que esperávamos, teve 

maior frequência no final do turno.  

Propomos como um dos nossos objetivos, verificar a presença dos marcadores 

conversacionais em três posições do turno (inicial, medial, final) bem como estabelecer sua 

correlação com as estratégias de polidez. Considerando os dados observados, o elevado índice 

de marcadores de atenuação em posição inicial (331), deve-se ao fato dos entrevistados 

quererem diminuir o impacto imediato na interação face a face, valorizando a sua imagem de 

cooperadores, evitando comprometimento. 

Diminuir a força ilocucionária de um enunciado logo no início do turno parece 

uma maneira eficiente de evitar um FTA e prosseguir a interação conversacional sem maiores 

contravenções, mantendo a polidez.  

Os marcadores de aprovação ou concordância, de certa forma, seguem na mesma 

direção dos marcadores de atenuação, uma vez que buscam evitar discordância. Nesse 

sentido, o entrevistado busca compreender, se aproximar do documentador, diz respeito ao 

que Sacks (1973) tratou como regra da contiguidade em que as respostas devem seguir as 

perguntas para evitar um desacordo. Assim, estabelecer a cooperação desde o início do turno 

parece favorecer o desenvolvimento da interação como um todo. 
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Completando o grupo de marcadores que obtiveram maior frequência no início do 

turno, temos os marcadores de identidade de grupo que se destinam a indicar solidariedade, 

intimidade com os membros do grupo, colocando-se como um dos membros. Há diversas 

formas de manifestação desses marcadores, mas as que tratamos aqui estão ligadas a formas a 

gente, nós, ou formas verbais de primeira pessoa do plural, consideradas inclusivas.  Outra 

estratégia associada a esses marcadores é a Inclua falante e ouvinte na mesma atividade, 

estratégia de polidez positiva em que o falante se inclui mesmo que corra o risco de ter sua 

face ameaçada. Percebemos, também, que o uso desses marcadores em alguns casos mostra 

uma disjunção com a pátria „acolhedora‟ (o Brasil) e uma conjunção com sua pátria de 

origem, demarcando o que é nosso é do Timor, é de Cabo Verde, reforçado muitas vezes pela 

presença do dêitico lá. O que não indicaria uma solidariedade no contexto da interação, mas a 

identificação dos entrevistados com as suas origens. 

Percebemos que dos marcadores que ocuparam a posição inicial, apenas um se 

mostrou adverso à manutenção da harmonia interacional, o marcador de discordância. 

Enquadramos esse marcador entre as estratégias de polidez bald on record (BROWN; 

LEVINSON, 1987), caracterizada pela necessidade de clareza, de sinceridade, de relevância; 

essa estratégia, como já dissemos na seção 2.1.2.1, foi construída considerando as máximas 

conversacionais de Grice ([1975] 1982) – qualidade, quantidade, relevância e modo. Essas 

estratégias podem ter sido utilizadas pelos entrevistados preocupados com a eficiência na 

comunicação, deixando em segundo plano a preocupação com a face.  

O marcador de maior incidência em posição medial foi o de argumentação o que 

pode ter ocorrido nessa posição por necessidade de „reconstrução‟ da face dos interagentes 

tentando no interior da conversação reparar alguma discordância que possa ter ocorrido.  Nos 

fragmentos abaixo, podemos observar que há uma espécie de pseudoconcordância, em que os 

entrevistados parecem responder positivamente à denominação elicitada pelos 

documentadores, mas em seguida, apontam para uma interpretação diferente do que 

poderíamos prever inicialmente. 

 

Fragmento 27 

Doc.2: e esse aparelho que a gente usa na cozinha” 

99H+TLQFF: ah conheço mas o nome em português ((risos)) não sei 
Fragmento 00 

Doc.1: e essa grade de metal ou de ferro‟ que se coloca na churrasqueira para assar a carne como é que 

chama”    ahn::” 
103H+TLQFF: eu comprei‟ mas não sei qual o nome dele  
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Os fragmentos parecem inicialmente usar a estratégia assegure ou pressuponha o 

conhecimento e a consideração sobre o desejo do ouvinte, valorizando sua face positiva, mas 

a argumentação vem logo em seguida, mostrando o contrário do que se interpretara 

inicialmente. Nesse caso, a argumentação parece mostrar o desejo de compartilhar um 

conhecimento com o seu interlocutor e resgatar a face de alguém disposto a cooperar. 

Na hipótese inicial, acreditávamos que o riso seria predominante no início (124) 

ou durante a resposta do entrevistado, ou seja, no interior do turno (50), mas o número de 

ocorrências foi maior no final do turno (287). Relacionamos esse marcador à estratégia Note, 

preste atenção no ouvinte (seus interesses, desejos, necessidades), pois os entrevistados riram 

(ou usaram o marcador „riso‟) com certa frequência como ameaça a sua própria face 

assumindo o desconhecimento do termo e rindo de si próprios, usando, então, uma estratégia 

de polidez positiva, reconhecem suas fragilidades, mas tentam mostrar que não se importam, 

ressaltando a simpatia, a generosidade, a cooperação; agem como se as perguntas feitas pelos 

documentadores não os ameaçassem, como podemos ver no fragmento 28.  

Fragmento 28 

DOC 1 Isso‟ o pai da esposa é o sogro e o marido o que é que ele é do sogro”  

  32M-TLQFF: O que” (( risos )) não sei. 

DOC 1 

Ó o pai da esposa é o sogro não é isso” então o pai da esposa‟ quando você 

tiver um marido né‟ [ é: ] o seu pai vai ser sogro do seu marido né‟ e o 

marido o que que ele é do sogro” 

32M-TLQFF: Hum não sei ((ri)) 

O fragmento 29 seguinte, também, exemplifica o alto valor atribuído aos 

interesses dos ouvintes, o documentador parece exercer aí um papel impositivo, insistindo na 

mesma pergunta, constituindo uma ameaça à face negativa da entrevistada. Esta, por sua vez, 

mostra interesse em relação ao ouvinte, tenta chegar à resposta, busca várias opções, até que a 

resposta é confirmada pelo documentador, quando isso ocorre a estudante usa o „riso‟ , 

demonstrando o seu interesse e simpatia. 

Fragmento 29 
DOC.1:   não sabe” // quando se pega um transporte de uma cidade para outra „ como é o nome 

daquilo que a gente paga”  a gente PAGA UMA”   para poder   ir de um lugar pra outro” 

88M+TLQFF: paga um passaporte  
DOC.1: (+)  mas por exemplo cê ta aqui cê vai a::  cê que ir pra  a Fortaleza o que é que você 

vai[pagar] 

88M+TLQFF:   [dinheiro] 

DOC.1: cê pega o dinheiro pra  PAGAR   o  que”  uma” (+)   como é o nome daquilo que a gente 
PAGA que te dá o direito de sai de entrar no ônibus  e ir pra algum lugar” 

88M+TLQFF: ( não sei) ( pronunciou muito baixo) 
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DOC. 1: (+) “  o que é que você precisou PAGAR pra poder viajar até aqui “  “ o que é que você 

comprou” 

88M+TLQFF: uma viagem 
DOC. 1: “ mas o que „ que você comprou e vem um papelzinho assim „ que  a gente dá o nome 

daquele papel‟ que você comprou pra poder vir pro Brasil” 

88M+TLQFF: passa:gem ((risos)) 

 

Embora o foco das nossas atenções esteja voltado para os entrevistados, os 

documentadores usam a mesma estratégia, como podemos observar, no fragmento abaixo, o 

documentador ri da sua própria falha (dá a resposta da pergunta enunciada), depois de utilizar 

uma locução interjetiva, solidariamente o entrevistado 67H-CVQFF, também ri. Esse 

comportamento do documentador está relacionado ao uso da polidez positiva em que o falante 

mostra não se importar com a falha cometida.  

Fragmento 30  
Doc1: (+) qual o nome daquele tempero de comida que quando gente está cortando gente chora” 

67H-CVQFF: cibOla 

Doc1: É::: aquele outro que a gente usa na comida também‟ que é um fruto/ que é::: verdura põe na 
salada que é vermelho  que é vermelhinho serve ora pra fazer molho de tomate 

DOC.2: ((queimou)) 

Doc1: MEU DEUS do céu ((risos))  

67H-CVQFF: tomate ((rindo)) 
Doc.1: errei ((risos)) era molho de macarrão que eu ia falar ((risos)) / (+) para comer uma banana o 

que é que tu tira? 

 

4.4 A estrutura de participação, as estratégias de polidez e o tempo de permanência dos 

entrevistados no Brasil 

 

O objetivo desta seção é verificar em que medida o tempo de permanência dos 

entrevistados influencia a estrutura de participação e as estratégias de polidez por eles 

utilizadas.  

Verificamos inicialmente cinco estruturas de participação que enumeramos por 

tipos. A estrutura do tipo 01 é constituída por dois documentadores (doc.1 e doc.2)  +  

entrevistado. Essa estrutura foi uma das mais frequentes nas interações em estudo, estando 

mais presente nas entrevistas em que os sujeitos da pesquisa tinham menos tempo de 

permanência no Brasil, talvez pelo fato de os entrevistados precisarem de maiores 

esclarecimentos a respeito das perguntas que lhes foram direcionadas, o doc.2 participa, 

geralmente, complementando a pergunta, dando-lhe outros indicativos para que alcance as 

respostas. No fragmento 31, temos um exemplo dessa estrutura.  
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Fragmento 31 

DOC.1:  antes de entrar no ônibus de uma cidade pra outra a gente compra o quê" 

52M-CVQFF: bilhete 

DOC. 2: ou a” (++) 

52M-CVQFF: (+) ((silenciou)) 

DOC.1: um sinônimo pra bilhete 

52M-CVQFF: hum (++) 

DOC.2: E um bilhete de...”  

52M-CVQFF: de ônibus 

Doc2: tem outro nome”  

52M-CVQFF: (+) ((silenciou)) 

DOC.2: E” (++) tem outro nome que vocES chamam pra bilhete"  

DOC.1: só chamam bilhete mesmo" 

52M-CVQFF: ((incompreensível)) transporte 

DOC. 1: a ok entÃO CERto/ é:: quanto é que se paga NE" para viajar daqui::::::: pra:::: 

Fortaleza" 

 

 

Observamos que a interação entre os envolvidos se dá de forma relativamente 

cooperativa. Primeiramente, temos a intervenção do doc.1, assumindo um papel de autor, 

realiza uma pergunta que é imediatamente respondida por uma estudante cabo-verdiana que 

mora há menos de seis meses no Brasil, o doc.2 , mostrando ter o mesmo objetivo do doc.1, 

pede outra opção de resposta, desta vez a entrevistada usa o marcador „silêncio‟ para 

responder, evitando uma potencial ameaça, sequencialmente alternam-se os turnos entre os 

documentadores, de modo que o conteúdo  veiculado pelo doc.1 é sempre corroborado pelo 

doc.2. Embora não seja uma interação que produza alta tensão, notamos que o território 

pessoal da entrevistada parece ser ameaçado, pondo em risco sua face negativa, uma vez que a 

insistência para que ela encontre a resposta não cessa e é proporcionalmente maior que a 

participação da entrevistada. Além de que o „silêncio‟ pode ser uma ameaça à face positiva da 

estudante, se considerada como uma admissão de que desconhece o assunto em pauta. Assim, 

podemos verificar que a existência de dois documentadores pode muitas vezes causar uma 

espécie de coação ao entrevistado, tirando-lhe a liberdade de ação o que poderia comprometer 

sua face negativa. Essa situação de interação pode ser causada pela estrutura de participação 

dos interagentes, mas não é diretamente determinada por ela, podemos ter essa organização 

estrutural, sem provocar coação no entrevistado. 

 A estrutura do tipo 02 é constituída por um documentador, um entrevistado e 

mais um ouvinte não ratificado. Essa estrutura foi a segunda mais usada pelos estudantes alvo 

da pesquisa, de 40 entrevistas, ela ocorreu em 11, com um número de ocorrência maior para 

os sujeitos da pesquisa que tinham tempo de permanência menor, no Brasil (embora a 

diferença seja apenas uma ocorrência). O desenvolvimento dessa estrutura se deu pela 
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iniciativa do documentador 01, com um bom desempenho do entrevistado, a entrevista 

transcorreu praticamente com a ratificação de um documentador e um entrevistado, contudo 

em algum momento, sub-repticiamente, um falante se manifestava, durante poucas vezes para 

sugerir algo ao entrevistado, como um intrometido no dizer de Goffman (2006), ou se referir 

ao doc.1, como ocorre no fragmento abaixo “faltou um aqui”. 

 

Fragmento 32 
Doc1:  antigamente a gente usava o ferro em brasa né” 

55M-CVQFF: é” 

Doc1: pra passar roupa mas hoje como é que é o ferro” 
55M-CVQFF: é elEtrico 

Inrometido ou circunstante: faltou um aqui ((bem baixinho))  

Doc1: (+++) uhn desculpa/ quando está escuro é porque faltou o que” 

55M-CVQFF: luz 

 

Geralmente o „intrometido‟ interfere por uma questão de direcionar a entrevista, 

ou acompanhando o doc.1, não parece ser uma ameaça à face do entrevistado, mas certas 

vezes a ameaça incide diretamente sobre o documentador pelo fato do „intrometido‟ ter um 

papel „censurador‟  (“- faltou um aqui”), atingindo a face positiva do doc.1, que 

imediatamente pede desculpa. 

O Tipo 03 não foi uma estrutura muito frequente, ocorreu apenas três vezes, todas 

em entrevistas com cabo-verdianos, dessas, duas tiveram a participação de estudantes com 

maior tempo de permanência no Brasil. Esse tipo de estrutura parece ser a de maior 

movimentação nas trocas de papéis, dada a sua composição por pelo menos quatro 

interagentes, nessas interações além do entrevistado e dos documentadores, o circunstante era 

um colega do entrevistado, ou outro observador presente no ato de aplicação do questionário 

que não conseguia se conter diante da pergunta feita e sugeria uma resposta. A maior 

movimentação na troca de turno, considerando vários participantes parece tornar a face mais 

vulnerável, pois muitas faces estão em jogo.  

A estrutura do tipo 04 foi pouco frequente, apenas 2 ocorrências, uma para os 

estudantes com mais de 6 meses e outra para os estudantes com menos de 6 meses de 

permanência no Brasil.  

A estrutura do tipo 05 foi a terceira de maior recorrência, sendo 6 utilizadas por 

estudantes que moravam há mais de seis meses no Brasil e 3 por estudantes com menos tempo 

de permanência no Brasil. Nessa estrutura o documentador exerce um papel extremamente 

ativo, conduz as perguntas, exemplifica, provoca o entrevistado a falar, mas por vezes acaba 

inibindo a participação dos entrevistados.  
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Tabela 19- Ocorrências de marcadores de atenuação considerando o tempo de permanência no 

Brasil. 

TEMPO DE PERMANÊNCIA 

NO BRASIL 

NÚMERO DE 

OCORRÊNCIAS 

SOMA 

01 + 6 MESES  (H/M) 170 

02 - 6  MESES  (H/M) 267 
Fonte: Elaboração Própria. 

 

Como podemos verificar na tabela 19, acima, os marcadores de atenuação foram 

os preferidos pelos sujeitos da pesquisa que têm menor tempo de permanência no Brasil, com 

267 ocorrências, contra 170 para os estudantes que já estão no Brasil há mais de seis meses. 

Essa constatação nos levou a inferir que os estudantes que ainda tem pouca convivência com 

os brasileiros recearam ameaçar a face dos seus interlocutores, ou ainda que tentaram proteger 

sua face positiva, estabelecendo uma interação mais harmoniosa. Confirmam, assim, o que 

Goffman (1967) afirmou sobre as interações que só o fato de entrarmos em contato com o 

outro em uma sociedade já desestabiliza o equilíbrio ritual e pode consistir em uma potencial 

ameaça a auto-imagem pública.  

Os marcadores de atenuação tem a função de minimizar um ato ameaçador, 

produzem uma forma de abrandamento da força ilocucionária dos enunciados reduzindo os 

efeitos indesejados sobre o interlocutor. Esperávamos que houvesse maior incidência na fala 

dos estudantes com maior tempo de permanência no Brasil, uma vez que muitos dos 

entrevistados consideravam as entrevistas como um teste realizado pela universidade, do qual 

dependeria a sua certificação, mas isso não se confirmou, a julgar pelo número de ocorrências. 

E a falta de maior proximidade com a língua, dos recém-chegados, poderia levar os 

entrevistados a usarem os marcadores não linguísticos – „silêncio‟, com maior frequência. O 

que veremos mais adiante.  

A atenuação, considerando suas subcategorias, está relacionada a estratégias de 

polidez negativa como “recorra a modalizadores” para evitar o comprometimento, busca o 

distanciamento com o que está sendo dito, o que verificamos nos dados sobre os estudantes  

cabo-verdianos e timorenses que conviveram menos tempo com os brasileiros a tendência a 

terem um cuidado redobrado com a sua face, talvez o medo do desconhecido, a precaução 

diante do novo os tenha levado a aumentar o número de ocorrências de fenômeno. 

O uso do marcador de aprovação, tal qual representamos pelo número de 

ocorrências na tabela 20, abaixo, mostra um contraponto com os marcadores sobre os quais 

terminamos de falar. O maior número de ocorrências foi atribuído aos estudantes que estão há 

mais tempo no Brasil, àqueles que ultrapassam os seis meses de convivência nesse país. O 
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que significa que embora tenham usado menos os marcadores de atenuação, protegeram suas 

faces por meio de outra estratégia. 

 

Tabela 20-Ocorrências de marcadores de Aprovação considerando o tempo de permanência 

no Brasil.  

TEMPO DE PERMANÊNCIA NO 

BRASIL 

NÚMERO DE 

OCORRÊNCIAS 

 

01 + 6 MESES  (H/M) 159 

02 - 6  MESES  (H/M) 55 
Fonte: Elaboração Própria  

 

O número de 159 ocorrências para os estudantes de maior tempo de permanência 

no Brasil apontam para uma fuga da discordância, tentando maior aproximação com seus 

interlocutores. Assim, parece-nos que até aqui há um equilíbrio em relação ao tempo de 

permanência (mais de seis meses e menos de seis meses no Brasil). Verifiquemos, então, as 

ocorrências de marcadores de argumentação, considerando a variável tempo. 

 

Tabela 21-Ocorrências de marcadores de Argumentação considerando o tempo de 

permanência no Brasil.  

TEMPO DE PERMANÊNCIA NO 

BRASIL 

NÚMERO DE 

OCORRÊNCIAS 

SOMA 

01 + 6 MESES  (H/M) 33 

02 - 6  MESES  (H/M) 38 

 SOMA 71 
Fonte: Elaboração Própria. 

 

Os argumentadores (ou desarmadores, no dizer de Kerbrat-Oreochioni, 2006) 

exercem um papel importante no entendimento entre os interagentes de uma determinada 

conversação, haja vista a preparação do interlocutor para uma possível ameaça. No corpus 

estudado, tentamos identificar  a „aprovação/concordância‟ e a discordância, percebemos que 

havia vários casos em que o entrevistado dizia inicialmente sim, mas na verdade sua resposta 

era „não‟, então seguindo orientações de Macedo e Silva (1987 apud CASTILHO, 2003), 

encontramos os marcadores argumentadores. As ocorrências para esse marcador totalizaram 

33 para os estudantes que já estavam há mais de seis meses no Brasil e 38 para os novatos. A 

diferença parece-nos pequena para julgarmos uma maior tendência para os universitários de 

menor tempo no Brasil, mas nos leva a compreender que ambos tentaram evitar uma 

discordância de força mais incisiva.  



173 

Outro aspecto que podemos considerar para evitar a força de uma discordância é a 

associação das ocorrências de argumentadores com a de busca de aprovação, pois ambos 

tentam evitar uma ameaça.  

 

Tabela 22-Ocorrências de marcadores de Busca de aprovação considerando o tempo de 

permanência no Brasil. 

TEMPO DE PERMANÊNCIA NO 

BRASIL 

NÚMERO DE 

OCORRÊNCIAS 

SOMA 

01 + 6 MESES  (H/M) 164 

02 - 6  MESES  (H/M) 118 

 SOMA  
Fonte: Elaboração Própria. 

 

Quanto ao uso de marcadores de busca de aprovação, as 164 ocorrências apontam 

uma maior probalidade de uso para os estudantes de maior tempo de permanência no Brasil e 

menor probalidade para os de menor tempo de permanência, mostra, então, um favorecimento 

para os primeiros para buscarem a harmonia interacional, buscarem a anuência do 

interlocutor, valorizando o apoio dado por ele. Nesse sentido, destacamos o uso dos 

marcadores de busca de aprovação como uma estratégia de polidez positiva escolhida pelo 

falante para minimizar a ameaça a sua face com o apoio do interlocutor.  

Enquanto os universitários de maior tempo de permanência no Brasil buscam 

aprovação, produzem um menor número de discordância, mantendo a regularidade de evitar 

conflitos. 

 

Tabela 23-Ocorrências de marcadores de Discordância considerando o tempo de permanência 

no Brasil. 

TEMPO DE PERMANÊNCIA NO 

BRASIL 

NÚMERO DE 

OCORRÊNCIAS 

SOMA 

01 + 6 MESES  (H/M) 21 

02 - 6  MESES  (H/M) 24 

 SOMA 45 
Fonte: Elaboração Própria. 

 

 

Na tabela 23, acima, registramos 21 ocorrências dos marcadores de discordância 

para os estudantes que tinham maior tempo de permanência no Brasil e 24 para os de menor 

tempo, a diferença é pouca entre os dois grupos, mas pode indicar que os primeiros evitaram 

um com mais frequência o confronto mais direto com os interlocutores, evitando assim a 

discordância. Estamos novamente diante de uma estratégia de polidez positiva, Evite 
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discordância, defendida por Brown e Levinson (1987) como um recurso que muitas vezes se 

interpreta como uma pseudoconcordância. Essa estratégia pode ser associada a outras em que 

as pessoas tentam não desagradar o interlocutor usando certas artimanhas indecorosas como a 

mentira, nesse caso refere-se à mentira que não é prejudicial, “mentira branca”, no dizer de 

Brown e Levinson (1987). 

 

Tabela 24-Ocorrências de marcadores de Identidade de Grupo considerando o tempo de 

permanência no Brasil. 

TEMPO DE PERMANÊNCIA DO 

BRASIL 

NÚMERO DE 

OCORRÊNCIAS 

SOMA 

01 + 6 MESES  (H/M) 44 

02 - 6  MESES  (H/M) 56 

 SOMA 100 
Fonte: Elaboração Própria. 

 

A tabela 24 contém os dados referentes aos marcadores de identidade utilizados 

pelos entrevistados dos dois países, registra maior número de ocorrências para os 

entrevistados que estão há menos tempo no Brasil, o que pode sugerir que estes procuraram 

incluir-se nas mesmas atividades dos falantes, aproximando documentador e entrevistado, 

pois uma das formas de utilização dessa estratégia é o uso do „nós inclusivo‟, do „a gente‟, 

mas observando os dados verificamos que o engajamento não era necessariamente uma 

aproximação com o interlocutor, mas com seus países. O „nós‟ o „ a gente‟ extrapolam um 

engajamento imediato, indicam uma relação que vai além da interação face a face.  

 

Tabela 25-Ocorrências de marcadores de „Silêncio‟ considerando o tempo de permanência no 

Brasil. 

TEMPO DE PERMANÊNCIA NO 

BRASIL 

NÚMERO DE 

OCORRÊNCIAS 

SOMA 

01 + 6 MESES  (H/M) 504 

02 - 6  MESES  (H/M) 280 

 SOMA 784 
Fonte: Elaboração Própria. 

 

A diferença entre o uso do marcador não linguístico “o silêncio” pelos dois 

grupos, maior tempo e menor tempo, é considerável. Os dados mostraram  que quem mais fez 

uso desses marcadores foram os entrevistados  que têm maior tempo de permanência no 

Brasil com 290 ocorrências, contra 171 para os que têm menos tempol. O que pode significar 
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que diante das perguntas dos entrevistados, mantiveram-se calados mais vezes que os 

estudantes que haviam chegado ao Brasil há menos de seis meses. É possível que o silêncio  

represente o rompimento da máxima da quantidade dizendo menos que o necessário. Sabemos 

que o respeito às máximas não se dá de forma homogênea, que ao valorizarmos uma máxima 

acabamos rompendo com outras, mostrando a nossa intencionalidade. É preciso que tenhamos 

a clareza de que a violação de uma determinada máxima pode gerar implicatura, que pode ser 

percebida por meio de uma inferência, pelo contexto não linguístico ou por meio de um 

comportamento social, o que parece ser o caso que estamos analisando, a polidez como uma 

norma social. 

O uso do silêncio como resposta pode estar associado à intenção de se proteger, 

de não colocar sua face em risco, ou de não ameaçar a face positiva do documentador. Por 

outro lado, o silêncio pode ameaçar à face do entrevistado se o documentador entender que 

ele não quer cooperar. Se analisarmos desse ponto de vista, veremos que os estudantes que 

tinham menor tempo de convivência com os brasileiros se preocuparam em ser cooperativos, 

oferecendo a sua simpatia, dando um “presente” a seus interlocutores, tentando dar uma 

resposta mais clara, mesmo que desconheça o tema da pergunta do documentador. 

Outro marcador não linguístico que selecionamos como alvo de nossa análise foi 

o „riso‟, identificando 290 ocorrências para os estudantes de maior tempo de permanência no 

Brasil e 171 para os que possuíam menor tempo, distribuídos em três posições: inicial, medial 

e final de turno. 

 

Tabela 26-Ocorrências de marcadores „riso‟ considerando o tempo de permanência no Brasil. 

TEMPO DE PERMANÊNCIA  NÚMERO DE 

OCORRÊNCIAS 

SOMA 

01 + 6 MESES  (H/M) 290 

02 - 6  MESES  (H/M) 171 

 SOMA 461 
Fonte: Elaboração Própria. 

 

Segundo Urbano (1993), esse marcador vem da percepção pioneira de Said Ali 

Ida que propôs duas grandes funções para classificar os marcadores como linguísticos 

(verbais e prosódicos) e não linguísticos (o olhar, o riso, a expressão corporal). Acreditamos 

que a seleção desse marcador pelos entrevistados tem um caráter positivo, de demonstrar  

cooperação, demonstrando a polidez positiva, o desejo de ser reconhecido como aquele que 

dispõe de seus interesses para ajudar os outros, talvez a maior convivência com os brasileiros 
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já tenha proporcionado uma maior confiança para que os entrevistados se sintam mais à 

vontade para rirem. Observamos a ocorrência do riso como uma autoavaliação, em que o 

falante ria sempre que não acreditava que sua resposta seria confirmada como a resposta ao 

QFF, o falante nota seu desconforto mas para tentar mascará-lo, ri de si mesmo, 

demonstrando que não fica incomodado, o que constitui uma estratégia de polidez positiva.  

 

4.5 A influência da procedência na estrutura de participação e na escolha da estratégia 

de polidez 

 

Até que ponto a procedência dos entrevistados (se cabo-verdianos ou timorenses) 

influencia a estrutura de participação e a seleção das estratégias de polidez feita por eles. O 

quadro 12 faz referência ao tipo de estrutura predominante nas interações dos estudantes dos 

dois países. Verificamos que o tipo mais frequente para os cabo-verdianos foi o tipo 01, 

composto por dois documentadores e um entrevistado, esse tipo possibilita uma boa dinâmica 

na troca de turnos e os documentadores por vezes se unificam em busca da resposta. Nesse 

tipo de estrutura a tensão sobre os entrevistados parece ser maior porque os documentadores 

insistem em fornecer pistas para que eles cheguem à resposta prevista no QFF.  

 

           Quadro 12-As estruturas de participação e suas ocorrências por procedências. 

Tipo 01 Tipo 02 Tipo 03 Tipo 04 Tipo 05 

CV TL CV TL CV TL CV TL CV TL 

10 5 5   6 3 0 1 1 1 8 

          

Fonte: Elaboração Própria 

 

A estrutura mais frequente nas entrevistas com timorenses foi a do tipo 05, 

composta por apenas um documentador e um entrevistado. Essa interação possui uma 

ratificação  imediata dos interagentes, geralmente possui um volume considerável de fala do 

documentador, que se desdobra a criar pistas e exemplos para facilitar ao entrevistado que 

encontre a resposta prevista pelo QFF. Há picos de simetria em alguns momentos das 

interações, mas podemos notar nesse tipo de entrevista a forte tendência à assimetria dada a 

atitude do documentador em segurar o turno por um longo tempo,o repasse do turno foi feito 

partindo do que Galembeck (2010) chamou de passagem requerida, assinalada por uma 

pergunta ou por marcadores que buscam a confirmação do ouvinte.  
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Outra estrutura que se destacou foi a do tipo 02, composta por um documentador, 

um entrevistado e um ouvinte não ratificado, que por poucas vezes se apresentava na 

interação, para dar uma pista sobre a resposta ou questionar alguma pergunta feita pelo doc.1. 

A estrutura do tipo 03 ocorreu somente nas entrevistas com os cabo-verdianos, 

mostrou um bom engajamento dos envolvidos, é o tipo que reúne maior número de 

interagentes e possibilita a um maior trabalho de proteção a face. 

Outro desdobramento dessa seção é a correlação entre a procedência e a seleção 

de estratégias de polidez, com intuito de verificar quais as estratégias foram mais usadas pelos 

falantes de Cabo Verde e de Timor Leste. Vejamos a tabela 27, abaixo. 

 

Tabela 27-Marcadores de atenuação e a procedência dos sujeitos da pesquisa. 

PAÍSES DE ORIGEM DOS 

ENTREVISTADOS 

NÚMERO DE 

OCORRÊNCIAS 

SOMA 

01 Cabo Verde (H/M) 83 

02 Timor Leste (H/M) 356 

 SOMA 439 
Fonte: Elaboração Própria. 

 

 Os resultados contidos na tabela 27 registram 356 ocorrências de marcadores de 

atenuação para o Timor Leste, contra 83 para os cabo-verdianos. Como já mostramos em 

outro item a atenuação se desdobra em quatro, o que lhe dá amplitude para tratar sobre outros 

marcadores que fazem parte desse grupo: os marcadores hedges, os marcadores de opinião, os 

marcadores de rejeição e distanciamento. Os marcadores hedges, conforme Brown e Levinson 

(1987), exercem o papel de modalizadores do discurso, o que permite ao falante modificar o 

grau de comprometimento com aquilo que enuncia, pode ser parcialmente verdadeiro 

(evitando ser categórico).  

 Pela representação numérica das ocorrências, podemos constatar que os 

timorenses estavam bem mais preocupados do que os cabo-verdianos em minimizar qualquer 

tipo de ameaça à face do seu interlocutor ou à sua própria face. Para evitar o 

comprometimento com os enunciados proferidos utilizaram, em maior número, os marcadores 

de atenuação como estratégias de polidez para manter uma harmonia interacional.  

Esperávamos que comportamentos diferentes estivessem presentes nos dois 

países, uma vez que representam comunidades de fala diferentes, possuem diferentes valores 

e habilidades linguísticas. Além de que o contexto cultural de uma sociedade segundo 

Ndolerire (2000) está presente nos significados socioculturais,  nas unidades e variedades 
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linguísticas, assim também como normas sociais como expressões de agradecimento, 

camaradagem, consideração e expressões de cortesia. 

A atenuação esteve mais presente na fala dos timorenses, talvez pelo receio do 

impacto que poderiam causar numa interação com estrangeiros (documentadores brasileiros), 

que foi menos sentida pelos cabo-verdianos. Um ponto a favor dos cabo-verdianos é seu 

reconhecido conhecimento da língua portuguesa, que pode facilitar sua interação com os 

brasileiros diminuindo a força do impacto com falantes do português. Já os timorenses, 

confirmado por suas próprias falas no interior da entrevista, têm pouco conhecimento da 

língua portuguesa, pois em Timor Leste há muitas línguas de comunicação, sendo o bahasa 

indonésio, o tétum e o inglês línguas concorrentes nesse país.  

Ainda sobre a procedência, verificamos na tabela 28 abaixo, as ocorrências dos 

marcadores de aprovação/concordância cujo número de ocorrências é maior para Cabo verde, 

verificamos que o uso de atenuação não foi estratégia favorecedora da polidez para os cabo-

verdianos, contudo a aprovação /concordância os favoreceu. 

  

Tabela 28-Marcadores de aprovação e a procedência dos sujeitos da pesquisa. 

PAÍSES DE ORIGEM DOS 

ENTREVISTADOS 

NÚMERO DE 

OCORRÊNCIAS 

SOMA 

01 Cabo Verde (H/M) 115 

02 Timor Leste (H/M) 99 

 SOMA 214 
Fonte: Elaboração Própria. 

 

Com maior número de ocorrências de aprovação/concordância para Cabo Verde, 

podemos supor que os estudantes desse país optaram pela estratégia “evite discordância”,  

“busque concordar”, de Brown e Levinson (1987). Pois aí está em jogo a face de um 

estrangeiro, frente a frente com documentadores brasileiros. O impacto entre culturas pode ser 

prejudicial ao andamento das entrevistas, como uma forma de amenizar esse impacto os cabo-

verdianos usaram uma estratégia de polidez baseada na aprovação. 

 

Tabela 29-Marcadores de argumentação e a procedência dos sujeitos da pesquisa. 

PAÍSES DE ORIGEM DOS 

ENTREVISTADOS 

NÚMERO DE 

OCORRÊNCIAS 

SOMA 

01 Cabo Verde (H/M) 33 

02 Timor Leste (H/M) 35 

 SOMA 68 
Fonte: Elaboração Própria. 
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A tabela 29 traz os dados a respeito do uso de argumentação, considerando a 

procedência dos entrevistados, recorreram mais vezes aos marcadores de argumentação os 

entrevistados do Timor Leste, o que é um ponto a favor da preocupação com a sua imagem 

pública. O uso dos argumentadores caracteriza uma interação em que os envolvidos buscam o 

entendimento, a compreensão, muitas vezes tentam modificar alguma pendência ocorrida no 

inicio da interação. Podemos observar, também, que a maior incidência desse fenômeno 

ocorreu em posição medial, o que nos leva a conjecturar que no início do turno houve algo 

que precisou ser negociado, com a utilização dos argumentadores. 

A tabela seguinte, de número 30, sintetiza as ocorrências dos marcadores de busca 

de aprovação, esse marcador vem ao encontro da estratégia de polidez, busque concordar, 

evite discordância. Ambas as estratégias são voltadas para o equilíbrio social, interacional. A 

posição desses marcadores é geralmente o final do turno conversacional, é constituído por 

expressões bem curtas, como né? Tá? Não? Não é? Assemelham-se com as tag question e são 

usadas para buscar a anuência do seu interlocutor. 

 

Tabela 30-Marcadores de busca de aprovação e a procedência dos sujeitos da pesquisa. 

MARCADORES DE BUSCA DE 

APROVAÇÃO 

NÚMERO DE 

OCORRÊNCIAS 

SOMA 

01 Cabo Verde (H/M) 157 

02 Timor Leste (H/M) 123 

 SOMA 280 
Fonte: Elaboração Própria. 

 

O uso de marcadores de discordância foi bem maior para os cabo-verdianos, 131 

ocorrências, contra 23 atribuídas ao Timor Leste. A correlação desse marcador com uma 

estratégia de polidez bald record, caracteriza-se pelo desejo de ser sincero, claro , verdadeiro, 

de ser reconhecido como aquele que abre mão dos rodeios, dos pormenores, em nome da 

clareza, da rapidez  do discurso. As ocorrências majoritariamente no início do turno podem 

indicar a rapidez do entrevistado em querer responder, cooperar de certa forma. No corpus, 

verificamos que a discordância ocorreu predominantemente de forma mais direta, mas há 

casos em que ela se realizou com um equalizador diminuindo o impacto sobre a face do 

interlocutor. 

Nos estudos de Dias (2010) os curitibanos mostraram maior probabilidade de 

serem mais diretos na realização de seus pedidos, contrariamente aos uruguaios que 

pareceram mais indiretos nos mesmos contextos. É possível que os cabo-verdianos tenham 
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uma propensão maior para serem mais diretos que os timorenses, considerando o uso de 

marcadores de discordâncias.  Contudo, precisamos considerar que a concordância pode ser 

feita por meio de ação reparadora também.  

 

Tabela 31-Marcadores de discordância e a procedência dos sujeitos da pesquisa. 

PAÍSES DE ORIGEM DOS 

ENTREVISTADOS 

NÚMERO DE 

OCORRÊNCIAS 

SOMA 

01 Cabo Verde (H/M) 131 

02 Timor Leste (H/M) 24 

 SOMA 155 
Fonte: Elaboração Própria. 

 

Assim como a discordância, os marcadores de identidade de grupo também 

apresentaram maior número de ocorrências para os cabo-verdianos, como podemos verificar 

na tabela 32. Tomando o número de ocorrências como um parâmetro, podemos interpretar que 

os cabo-verdianos apresentaram maior engajamento com os documentadores, outro fator a 

favor da maior proximidade dos cabo-verdianos com os documentadores brasileiros está 

relacionado ao fato dos primeiros, sempre que utilizavam um marcador de identidade de 

grupo, faziam-no referindo-se a uma ação ou sentimento partilhado com os brasileiros, já os 

timorenses, referiam-se mais a uma identidade com seu povo, com sua pátria.   

 

Tabela 32-Marcadores de identidade de grupo e a procedência dos sujeitos da pesquisa. 

PAÍSES DE ORIGEM DOS 

ENTREVISTADOS 

NÚMERO DE 

OCORRÊNCIAS 

 

01 Cabo Verde (H/M) 69 

02 Timor Leste (H/M) 31 
Fonte: Elaboração Própria. 

 

Os dados encontrados para os cabo-verdianos (69 ocorrências) são superiores em 

relação aos de Timor Leste (31 ocorrências), o que aponta para uma maior integração desses 

entrevistados com os documentadores. Foram os cabo-verdianos que mais buscaram se 

aproximar, criar um ambiente de interação, indo além das respostas que lhes foram 

solicitadas. Foram, também, os que mais usaram termos do dialeto do português brasileiro, 

como certas gírias presentes em nosso dia a dia. Notamos na interação com os cabo-verdianos 

que eles têm interesse em se aproximar dos brasileiros, são mais espontâneos, parecem 

valorizar sua face positiva, levando-nos a vê-los como pessoas que se integram. 
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Brown e Levinson (1987) referem-se a esses marcadores em situação de 

bilinguismo, mencionando que nessa situação é comum a alternância de códigos em benefício 

do falante, é possível, então, que os cabo-verdianos tenham selecionado sua variedade 

linguística com intuito de elevar sua face positiva, por isso tenham usado uma variedade mais 

próxima do português brasileiro.  Em pesquisa sobre o inglês e o espanhol Gumperz (1982 ) 

percebeu que o espanhol era usado sempre que seus falantes queriam demonstrar maior 

envolvimento pessoal, enquanto o inglês era usado em situações de maiores generalizações e 

distanciamento.  

Os marcadores de „silêncio‟ tiveram uma diferença significativa entre as duas 

nacionalidades, enquanto os timorenses silenciaram 544 vezes diante das perguntas 

realizadas, os cabo-verdianos silenciaram menos da metade, 240 vezes, o que pode mostrar 

que os primeiros, romperam a máxima da quantidade, comunicando menos do que seria 

necessário.   Ou a sua comunicação por meio da ausência de palavras podem sugerir a 

preservação de suas próprias faces, diante de perguntas que buscavam uma palavra em 

especial, de falantes que tinham uma visão diferenciada da língua portuguesa. 

 

Tabela 33-Marcador não linguístico „silêncio‟ e sua relação com a procedência dos sujeitos da 

pesquisa. 

PAÍSES DE ORIGEM DOS 

ENTREVISTADOS 

NÚMERO DE 

OCORRÊNCIAS 

 

01 Cabo Verde (H/M)   240 

02 Timor Leste (H/M)  544 
Fonte: Elaboração Própria. 

 

O uso mais frequente de marcadores de grupo associados ao desejo de ser 

cooperativo, de participar ativamente da interação exagere (interesse, aprovação, simpatia) os 

cabo-verdianos, como já dissemos anteriormente, mostraram um bom engajamento, a julgar 

pelo uso de marcadores de identidade de grupo e pela menor ocorrência de „silêncio‟ como 

resposta. Outro fator que pode corroborar para a construção de uma imagem positiva tal  

como a sua preservação é a utilização do marcador não linguístico „riso‟, que veremos em 

seguida. 

A tabela 34 sintetiza as ocorrências do marcador „riso‟ em relação à procedência 

dos sujeitos da pesquisa. Com 250 ocorrências para os cabo-verdianos e 211 para os 

timorenses, tais números dão indicativos de que os entrevistados de Cabo Verde parecem 

mais simpáticos, cooperativos, brincalhões, adotam a estratégia brinque para deixar o 
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interlocutor mais à vontade (faça piadas). As piadas podem potencializar a identidade de 

grupo, uma vez que para causarem o riso necessitam de conhecimento prévio, além do 

conhecimento linguístico porque muitas piadas são construídas por uma quebra de expectativa 

realizada em torno da língua, que pode ser no âmbito da unidade de sentido (coerência) ou de 

uma estrutura sintática ou vocabular.  

 

Tabela 34-Marcador não linguístico „riso‟ e sua relação com a procedência dos sujeitos da 

pesquisa. 

PAÍSES DE ORIGEM DOS 

ENTREVISTADOS 

NÚMERO DE 

OCORRÊNCIAS 

01 Cabo Verde (H/M) 250 

02 Timor Leste (H/M) 211 

 SOMA  
Fonte: Elaboração Própria. 

 

Em se tratando da procedência, aspectos culturais e sócio-históricos estão 

envolvidos, o que pode possibilitar, por exemplo, uma aproximação muito maior dos cabo-

verdianos com os brasileiros é o conhecimento da língua portuguesa. Embora ambos tenham 

conhecimento da língua portuguesa, dado o período de dominação da coroa portuguesa sobre 

os dois países, por razões políticas, o Timor Leste tem um pequeno contigente de pessoas que 

falam a LP, sendo a terceira língua mais falada. Já os cabo-verdianos dão um status maior 

para essa língua, embora a língua de maior espontaneidade seja a língua cabo-verdiana, os 

estudantes dessa nacionalidade mostraram muitas similaridades com a variedade do português 

brasileiro, sem desmerecer as marcas do português europeu, principalmente no vocabulário..  

 

4.6 A relação documentador e entrevistados na estrutura de participação nas interações 

 

Verificamos aqui que a relação entre documentador e informante pode alterar a 

estrutura de participação da interação na dependência do tipo de resposta dada pelo 

informante, sendo esses papéis identificados pelos marcadores conversacionais utilizados. 

O objeto deste estudo é o texto falado, definido como produto discursivo que 

registra a interação face a face entre, dois, três ou quatro interlocutores. Os textos estudados 

fazem parte do Projeto PROFALA/UFC. Foram analisados os questionários fonético-

fonológicos - QFF. Este questionário é constituído de entrevista, em que um ou mais 

documentador (es) pergunta(m) sobre temas diversos e um entrevistado responde. Contudo, 

na elaboração da resposta, o entrevistado, muitas vezes não compreende a pergunta e tenta 
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várias respostas. Por outro lado, quando os documentadores constatam que a resposta dada é 

equivocada
68

, instigam o entrevistado a buscar a palavra prevista pelo questionário aplicado, 

assim interrompem a entrevista/ou aplicação do questionário e criam-se uma interação em 

busca da resposta adequada. É essa nova forma de organização que possibilita uma nova 

dinâmica, em que as trocas verbais se tornam mais espontâneas, mais ricas em recursos 

interativos, com maior possibilidade de inovação e de “conflitos”. 

Nessa nova configuração, as interações verbais se tornaram mais participativas, 

apresentaram um caráter mais flexível, diminuindo a assimetria entre os participantes, 

aproximando-se certas vezes de um diálogo. O documentador parece adquirir maior 

autonomia na formulação de perguntas e formas de instigação do entrevistado. Este por sua 

vez sai de um enquadre mais fechado, restrito, para novas possibilidades de criar, de maior 

envolvimento com as perguntas. Consideramos necessário ressaltar aqui que os 

documentadores são brasileiros, estão dentro de sua própria nação, gozam de status 

privilegiado no que diz respeito à língua, pois tem o português como língua materna e fazem 

parte de uma universidade, são pesquisadores da graduação ou da pós-graduação, em sua 

maioria professores. Já os entrevistados são estrangeiros, com pouco ou médio tempo de 

permanência no Brasil, falam o português como segunda (ou terceira) língua e são alunos.  

Optamos por analisar esse questionário (o QFF) por caracterizar-se pela maior 

dinâmica ocasionada pela busca do termo fonético-fonologicamente esperado, devido às 

especificidades que sugerem esse tipo de pesquisa. Além de possibilitar maior dinâmica na 

troca dos turnos, os interagentes parecem estar bem engajados na busca dos mesmos 

objetivos, embora seja um questionário que poderia sugerir respostas fechadas e demonstrar 

certa objetividade e formalidade, o que sugeriria menor possibilidade de uso de polidez, 

observamos que a troca de turno mais frequente criou uma possibilidade de interação maior e 

consequentemente maior possibilidade de uso dos marcadores interpessoais. Da mesma forma 

que obervamos a existência de diferentes graus de polidez numa interação, mas não sua total 

ausência.  

Como já mencionamos na metodologia, verificamos cinco tipos de estruturas, 

sobre as quais nos debruçaremos agora.  

 

 

                                                             
68 A palavra “equivocada” é utilizada aqui para se referir às respostas não previstas no preenchimento do 

questionário fonético-fonológico que foi aplicado, uma vez que tal instrumento deve suscitar algumas palavras 

em especial, com características fonéticas e fonológicas previamente determinadas.   
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TIPO 01: documentador 01+ documentador 02 + entrevistado 

No tipo 01, os interagentes documentador 01 e entrevistado são imediatamente 

ratificados uma vez que alternam claramente o turno de fala com base na relação pergunta-

resposta característica da assimetria existente nas entrevistas, o documentador 02, faz 

anotações, acompanha os movimentos do entrevistado e do documentador 01. A denominação 

Doc.1 (documentador 1) e Doc.2 (documentador 2) é dada de acordo com a ordem de 

aparição de cada um deles na entrevista, ou seja, o documentador 1 é aquele que inicia a 

entrevista e que a desenvolve majoritariamente e o documentador 2 manifesta-se 

posteriormente, exerce um papel secundário dentro da interação, verbalmente aparece menos, 

é conduzido hierarquicamente pelo Doc.1. e o entrevistado é o participante a quem as 

perguntas são dirigidas. 

 

Fragmento 33: 

Doc1: hoje 31 de julho de 2012 estamos em Redenção e vamos entrevistar (++) o Raul de Cabo 

Verde‟ Raul qual é o tipo de moradia mais comum aqui da região” →(autor) 
68H-CVQFF: (++)  

Doc.1: você mora em quê” →(autor) 

68H-CVQFF: moro em casa assim normal 

Doc1: isso/ i onde se constrói uma casa” →(animador) 
68H-CVQFF: (++)  

Doc.1: você precisa de um pedaço de terra pra construir uma casa‟ como é o nome desse pedaço de 

terra” → (animador) 
68H-CVQFF: (+) terreno  

Doc.1: i:: (2.0) como é o nome desse móvel que a gente fixa na parede pra colocar objetos” 

→(animador) 
68H-CVQFF: aqui a gente chama estante 

Doc1: tem outro nome” →(autor) 

68H-CVQFF: conheço só por estante 

Doc1: e:/certo (autor) qual o nome do aparelho onde se pode ver novela é/ „jogo‟ programa 
→(animador) 

68H-CVQFF: ((incompreensível)) 

Doc1: não‟ o nome do aparelho →(autor) 
68H-CVQFF: televisor 

Doc1: ou” →(autor) 

68H-CVQFF: TV 
 

No fragmento 33, o documentador iniciou pela caracterização do entrevistado, 

preocupou-se em registrar a data e a localização, para em seguida prosseguir com a 

documentação do evento. Nessa situação, o início da entrevista mostrou o papel desenvolvido 

pelo documentador, sobressaiu inicialmente no papel de autor, contudo logo em seguida toma 

uma posição de animador do discurso pré-elaborado pelo PROFALA/UFC. 

 Embora seja mais frequente a participação do animador no QFF, nesse fragmento, o 

papel de autor encontra-se praticamente equiparado ao de animador, revezando-se nos turnos 
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de fala. Caracterizou-se como animador, a manifestação da fala pautada pelo questionário do 

PROFALA/UFC e autor como a reformulação ou a inovação para se alcançar a resposta 

adequada tomando como referência o questionário aplicado.  

 

TIPO 02: documentador 01+ entrevistado + ouvinte não-ratificado 

 

No tipo 02, há uma fusão entre documentador 01 e 02 compondo um binômio com o 

entrevistado. Nesse tipo de estrutura, observamos que os documentadores agiram como se 

fosse um só, a pergunta e/ou a participação do Doc. 2 é um prolongamento da do Doc.1 e 

vice-versa.  

 

Fragmento 34 

Doc.1: (++) antigamente para  passar roupa usava-se ferro a brasa(+) hoje qual o tipo de ferro que se 

usa” →(animador) 

16H-CVQFF: ferro eletrônico 
Doc.1: Tem outro nome” →(autor) 

16H-CVQFF: Ferro de engomar”/ ferro de passar 

Doc2.: Parecido com eletrônica (+++)→(autor) 
16H-CVQFF: Ferro eletro:::nica (+++) um ferro que usa agora”/ pessoal tão usando” 

Doc.2: Sim→ (autor) 

Doc.1:       [/exatamente/ a mesma coisa que eletrônica (+++)→(autor) 
16H-CVQFF: ((silêncio)) 

Doc.2: Que você só usa se tiver energia” →(autor) 

16H-CVQFF: Ah/elétrico 

Doc.1: [[isso →(autor) 
Doc.2: [[Sim::/exatamente →(autor) 

 

No excerto acima, notamos que os documentadores 01 e 02 apresentaram uma 

significativa sincronia, de modo que suas falas são complementares, seguem uma unidade de 

sentido. Por vezes poderíamos imaginar que Doc.1 e Doc.2 seriam a mesma pessoa, se não 

houvesse o recurso de registro da voz “Doc.2: Sim / Doc.1: [/exatamente/ a mesma coisa que 

eletrônica (+++)” ou “Doc.1: [[isso Doc.2: [[Sim::/exatamente” que os documentadores falam 

simultaneamente, utilizando-se de marcadores com conteúdos semânticos semelhantes. 

Demonstrando concordância com o entrevistado.  

Na interação com o entrevistado, observamos que tanto por parte dos documentadores 

quanto dos entrevistados, há uma preocupação em desenvolver, manter a cooperação, o 

respeito e fazer fluir a entrevista. O doc.1 no papel de animador perguntou algo que o 

entrevistado 16H-CVQFF não conseguiu responder instantaneamente, mas em nenhum 

momento disse-lhe com clareza que sua resposta estava „errada‟, usa meios como “tem outro 
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nome?” “parecido com eletrônica” para dizer que a resposta inicial não era satisfatória, o que 

em polidez linguística pode-se interpretar como inclusão, manutenção do ouvinte na 

interação, atribuindo um alto valor à sua opinião, aceitando as opiniões do ouvinte. 

Já o entrevistado 16H-CVQFF parece cooperativo, tenta uma resposta inicial que não 

é confirmada pelos documentadores, em forma de pergunta tentou novamente “ferro de 

engomar?” que também foi refutada. A resposta em forma de pergunta parece demonstrar 

uma preocupação em proteger a face, pois ao perguntar, eximiu-se da afirmação de 

veracidade, mas garantiu a sua participação na interação, demonstrando o alto valor atribuído 

aos “interesses” do interlocutor.  

Observamos, também, um jogo de discordância inicial em relação à resposta dada pelo 

entrevistado, como mencionado anteriormente, em que várias tentativas são feitas sem 

sucesso, e para amenizar a ameaça a própria face, o entrevistado silenciou e esperou a 

intervenção dos documentadores que continuaram incentivando-o até que ele conseguiu 

proferir a palavra desejada, o que é reconhecido pelos marcadores de aprovação/ concordância  

“sim” “isso” “exatamente” pelos documentadores. Os documentadores usam a estratégia dê 

presente ao ouvinte (qualidade, simpatia, entendimento, cooperação). 

 

TIPO 03: documentador 01+ documentador 02 + entrevistado + ouvinte não-ratificado 

ou circunstante 

 

No tipo 03, o papel do documentador 01 é desencadear a interlocução, fazê-la seguir, o 

documentador 02 possui um papel ativo, contribui significativamente na busca das respostas, 

oferecendo orientações ao entrevistado para facilitar que este encontre a palavra adequada, 

sempre o orientando a não se preocupar se não souber responder o que for solicitado, o 

ouvinte não-ratificado ou circunstante só é identificado por uma intromissão ou por alguma 

referência feita a ele.  

 

Fragmento 35 
DOC.1: uma pessoa lhe conta um fato que você acha que não é verdade (+) você diz que é u:ma”  → 

(animador) 

4H+CVQFF:  men-ti-ro-sa ((voz baixa)) 

DOC.1: CERTO/ e o que a pessoa contou é u:ma → (autor) 
4H+CVQFF: mentira 

DOC.1: nas festas de igreja que nome tem a caminhada que o povo faz” →(animador) 

4H+CVQFF: procissão 
DOC.1: tá/ → (autor) o santo casamenteiro que se festeja no dia 13 de junho” → (animador) 

4H+CVQFF: ((silenciou)) 

DOC.1: que as mulheres/ aquelas que são::: / ontem foi né? → (autor) 
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DOC.2: AH/ ((   )) 

CIRCUNSTANTE: não ontem foi treze 

DOC.1: é:: algumas moças aqui elas é/ é uma superstição né” → (autor) 
4H+CVQFF: (( silenciou)) 

DOC.1: fazem promessa pra esse santo pra ele/ pra ele → (autor) 

4H+CVQFF:                                                   [desencalhar 

DOC.1:                                                                   [DESENCALHA::R (( com muito entusiasmo))/ → 
(autor) 

DOC.2: conhece bem né” → (autor) brincadeira 

DOC.1: você lembra o nome desse santo” ((rindo)) → (autor) 
4H+CVQFF: (acredito) que não ((rindo)) 

 

No fragmento acima, percebemos a existência de dois documentadores, identificados 

como Doc.1 e Doc.2, além do entrevistado. No decorrer da interação, no entanto, uma pessoa 

que permanecia calada durante quase toda a entrevista decidiu intervir na interação, embora 

fosse uma ouvinte não ratificada, deixou de exercer o seu papel de plateia e se manifestou, 

produzindo o que se chama em análise interacional de intromissão. Esse tipo de estrutura foi o 

menos frequente, pois exige a participação de um maior número de membros (dois 

documentadores, um entrevistado e um circunstante), notamos que a interação ocorreu 

principalmente entre o doc.1 e o entrevistado, o doc.2 ocupa uma posição secundária. O que 

ocorre certas vezes é de um documentador exercer o papel de circunstante durante a 

entrevista, constituindo outra variação na estrutura de participação dos interagentes, a do tipo 

04. Como será demonstrado em seguida. 

Verificamos, também, que a mudança de papel exercido pelo documentador está 

condicionada à mudança do enquadre entrevista (pergunta – resposta) para um enquadre de 

esclarecimento, em que os documentadores assumem um papel de autores e passam a oferecer 

pistas, para que o entrevistado associe as características dadas e denomine a temática do 

tópico apresentado pelo documentador/animador. O enquadre de esclarecimento é sobreposto 

de um enquadre de brincadeira no qual o entrevistado surpreende pelo uso de uma palavra de 

forte tendência idiomática (ou regional) “desencalhar” que é repetida entusiasticamente pelo 

documentador/autor.  O Doc.2, também no papel de autor, continua a brincadeira provocando 

o entrevistado que responde sorrindo. O conhecimento do vocabulário tipicamente brasileiro 

constitui por parte do entrevistado uma estratégia de identificação de grupos. 

Nesse fragmento, observamos a ausência de marcadores na fala do 

documentador/animador e a utilização do marcador de busca de aprovação tá” e né” tanto 

pelo Doc.1 quanto pelo Doc.2, ambos no papel de autor, esse marcador incide  sobre a 

pergunta do “santo casamenteiro”, demonstrando por parte dos documentadores a necessidade 

de aprovação, de concordância e cooperação, seguindo os princípios defendidos por Grice 
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([1975] 1982), o entrevistado 4H+CVQFF por sua vez manteve-se em silêncio por não 

conhecer a resposta, preservando sua face positiva, elevando respeito sobre os interlocutores, 

somente se manifestou quando sentiu que poderia contribuir com “desencalhar”, mostrando 

reciprocidade com os documentadores/animadores. Ficaram patentes nesse fragmento as 

estratégias de polidez Procure concordar, distancie-se da discordância, acerte uma troca 

recíproca, todas convergindo para a busca da harmonia interacional.  Na busca dessa 

harmonia, até um circunstante se manifesta tentando contribuir. 

 

TIPO 04: documentador 01 + entrevistado + circunstante 

 

No tipo 04, o documentador 01 e entrevistado formam um par adjacente, apresentam 

uma proximidade física, a interação ocorre primordialmente entre quem pergunta e quem 

responde, contudo se percebe a presença de outro ouvinte (não-ratificado) por meio das 

palavras mencionadas pelo documentador que utiliza o nome da pessoa para criar situações 

que visem ao entendimento da pergunta realizada, na maior parte da entrevista figura como 

plateia. Como se pode perceber no fragmento 36. 

 

Fragmento 36 

Doc1: qual é o contrário de pouco” 
54M-CVQFF: muito 

Doc1: se você pedir emprestado da Isadora certo” quinhentos reais tá certo” e não pagou então é:::  eu 

posso dizer assim que você/ ou simplesmente a Isadora pode chegar com você e dizer assim é:: Jacira 
você me →(autor) 

54M-CVQFF: deve‟ deveu 

Doc1: não‟ é assim mesmo você me‟ →(autor) 
54M-CVQFF: deve ((risos)) 

Doc1: quinhentos reais →(autor)  

54M-CVQFF: sim/me deve quinhentos reais 

 

Nesse tipo de estrutura, a assimetria existente entre o documentador e o 

entrevistado parece ser bem maior do que nas outras, aqui o documentador conduz a 

entrevista, dita a hora de falar, completa a sentença dita pelo entrevistado, seu papel de 

animador é frequentemente substituído pelo de autor, deixa de reproduzir as perguntas 

elaboradas pelo “questionário-mestre” e recria, dá exemplos, incentiva o entrevistado a falar. 

O Doc.1 busca aprovação por meio de marcadores conversacionais como “certo” “tá certo”, 

usa o nome da circunstante para exemplificar  e contextualizar a pergunta reelaborada, sendo 

então, autor. Como autor que vê sua face positiva valorizada, usa atenuadores eu posso dizer 

assim que você/ ou simplesmente a Isadora pode chegar com você e dizer assim é:: Jacira 
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você me::” discorda com muita delicadeza do entrevistado 54M-CVQFF, o uso de 

alongamentos ajudam a mostrar o zelo que o documentador/autor tem pelo seu interlocutor, 

evitando invadir seu território o que ameaçaria face negativa da ouvinte. 

Segundo Goffman (1981), as mudanças de alinhamento (ou footing) são inerentes às 

interações e resultam em diferentes formas de projeções, posturas que os interagentes 

assumem no decorrer da fala-interação. Para isso, o autor apresentou três tipos de mudança de 

alinhamento (ou footing): por formato de produção; por estrutura de participação e por 

mudança de frame. 

Para verificar o uso da polidez nesses contextos é necessário discutir sobre o tipo de 

relação que se estabelece entre documentador(es) e entrevistado(s) nas entrevistas em que há 

essas sequências interativas, dada a sua importância para a discussão do tema proposto. Da 

mesma forma, 

 

4.6.1 Estrutura de Participação na interação entre documentador e estudantes cabo-verdianos 

 

Com base em Goffman (1981), a estrutura de participação é resultante das 

mudanças de alinhamento (ou footing), assim verificamos a existência de várias estruturas 

organizacionais do corpus estudado. Nesta seção foram analisadas as estruturas de 

participação observadas nas entrevistas-questionários, para realizar tal intento é necessário 

que se considere vários aspectos, tais como, os modos de organização da interação verbal que 

está se desenvolvendo, quem está envolvido, em que momentos e/ou situações ele participa, 

de que modo participa, em função de que participa, quem organiza a interação e de que forma 

esta é organizada. Outro aspecto a considerar são os papeis que os participantes podem 

assumir no processo interacional, quando são postos numa interação face a face.  

 

4.6.2 Documentador como animador em entrevistas com cabo-verdianos  

 

As entrevistas analisadas na presente pesquisa já seguem um ordenamento, ou 

melhor, uma estruturação, ficando bem próxima do que se concebe como questionário, uma 

vez que as perguntas são elaboradas previamente, são escritas e ao documentador cabe a 

tarefa de verbalizar essas perguntas, assumindo, então, o papel discursivo de animador. O que 

Ribeiro e Garcez (2002) caracterizam como quem emite a voz, sendo assim, o ser que anima, 

que dá vida ao enunciado.  
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No QFF, observamos que o papel de animador, previsto pela natureza da pesquisa 

de aplicação de questionário, manifesta-se quando o entrevistado consegue responder 

idealmente a pergunta que lhe é feita, criando uma sequência de pergunta-resposta, em que a 

interação é construída por maior objetividade e formalidade próprias dos textos caracterizados 

pela “escrituralidade, isto é pela ausência, em maior ou menor grau, de traços da fala” 

(HILGERT, 2007, p.69). Como se pode notar no fragmento 05, abaixo: 

 

Fragmento 37 

DOC.1: quando se compra uma televisão ela vem dentro de quê”  →animador 

19H+CVQFF: de uma caixa 

DOC.1: Objeto com que se corta tecido”  →animador 
19H+CVQFF: tesoura 

DOC.1:  um copo pequeno é um copinho e uma cama pequena é o quê? →animador 

19H+CVQFF: uma caminha 
DOC.1: aquilo que se recosta a cabeça para dormir” na ca:ma”  → animador 

19H+CVQFF:  é travesseiro 

DOC.1: quando está escuro é porque faltou o quê” →animador 
19H+CVQFF: luz 

DOC.1: aquilo que se acende pra clarear” →autor 

19H+CVQFF: lâmpada 

DOC.1: antigamente pra passar roupa usava-se ferro a brasa‟ hoje qual o tipo de ferro que se usa” 
→animador 

19H+CVQFF: de engomar‟ elétrico 

DOC.1: aquilo que se abre‟ quando se quer lavar as mãos numa pia” →animador 
19H+CVQFF: torneira 

DOC.1:  aquilo que atrai objetos pequenos de metal como agulha pre[[go” →animador 

19H+CVQFF:                                                                                   [[ímã  

DOC.1:                                                                                               [[alfinete 
19H+CVQFF:                                                                                   [[ ímã 

 

Nesse fragmento é possível perceber a alternância entre doc.1 (animador) e 

entrevistado 19H+CVQFF, em que os enunciados são reproduzidos, verbalizados, conforme o 

guia do PROFALA/UFC e os entrevistados respondem com a palavra “ideal”, esperada pelo 

questionário fonético-fonológico, cabendo-lhe total responsabilidade sobre a resposta dada. O 

comportamento do entrevistado ditou o do documentador, enquanto a resposta dada ao 

documentador estava dentro da previsão do QFF guia, ele manteve-se como animador, 

quando a pergunta não foi contemplada, adotou um novo papel o de autor.  

Esse alinhamento do documentador como animador confirma parcialmente a 

hipótese inicial de que esse papel apresentaria ausência de marcadores devido à elaboração 

prévia dos questionários e pela influência da escrita. Ainda assim é possível observar a 
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existência de marcadores que buscam a aprovação do ouvinte, como “né?
69

”, inseridos nos 

enunciados do guia do PROFALA/UFC. 

 

Fragmento 38 

Doc.1: aquela água de chuva né que fica parada num buraco da rua ou no meio da estrada”  como é 

que vocês chamam” →(animador) 
73H+CVQFF: é poça 

 

Fragmento 39 

Doc.1: quando né” uma pessoa compra um carro‟ e quer se prevenir de um prejuízo grande‟ de um 

roubo”/ uma batida ela procura um corretor e faz um” →(animador) 
73H+CVQFF: seguro ((rapidamente)) 

 

 

Esses fragmentos são resultantes da manifestação do documentador/animador 

revelam maior formalidade e menor envolvimento com o que é dito, uma vez que foi 

concebido por outrem e estão apenas sendo reproduzidos. Por essa razão mostram condições 

de “distanciamento engendram textos caracterizados pela escrituralidade, isto é, pela 

ausência, em maior ou menor grau, de traços da fala.” (HILGERT, 2007, p.69). 

Nos fragmentos aqui analisados que levamos em conta falantes de português 

como língua materna, representados pelos brasileiros e, não materna, representados por 

africanos vindos de Cabo-Verde e por asiáticos, vindos do Timor Leste, é possível verificar 

que a polidez está presente, sendo expressa por meio de várias estratégias como já estão sendo 

analisadas.  

No papel de animador, notamos que embora se utilizem poucos marcadores que 

explicitem o tratamento de concordância, assentimento, argumentação, entre outros que 

contribuam para a deferência e a harmonia interacional, a forma de condução das perguntas 

mostra a preocupação com a face positiva, com o desejo de ser admirado como um anfitrião, 

que evita conflito, que respeita as fragilidades alheias. Nesse sentido, pode-se relacionar com 

o dizer de Goffman ([1967] 2011) que independentemente de uma pessoa querer ou não 

assumir uma linha, na prática, ela sempre o fará. 

 

4.6.3 Documentador como autor em entrevistas com cabo-verdianos  

 

Os entrevistadores assumem a princípio o papel de animadores do discurso uma 

vez que dão vida às perguntas já elaboradas dos questionários, no entanto, no decorrer das 

                                                             
69

 No contexto de leitura das questões das entrevistas, os marcadores parecem mais automatizados, com força 

ilocucionária diminuída. 
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entrevistas desenvolvem uma dinâmica diferente em que passam a ser autores quando recriam 

ou constroem novas formas para facilitar ao entrevistado responder às questões propostas. No 

fragmento seguinte, observa-se essa mudança de alinhamento, em que o 

documentador/animador passa a ser documentador/autor. Essa mudança parece estar 

condicionada ao fato de se criar uma nova forma de interação que ultrapassa a relação 

pergunta-resposta. 

 

Fragmento 40 

DOC.1: quando o feijão está seco‟ a pessoa que está cozinhando VA:I” →(animador) 

19H+CVQFF: silenciou 

DOC.1: tá seco aí o que é que faz” → (autor) 
19H+CVQFF:  (jogar) água” 

DOC.1:  sim/mas vai fazer o quê”  → autor 

19H+CVQFF: é colocar” 
DOC.1: TEM outro nome”→ autor 

19H+CVQFF:  ++ colocar 

DOC.1:                                 NE”  colocar →autor 
19H+CVQFF:                           [colocar‟ jogar 

DOC.1:      tudo bem tranquilo/tranquilo/ qual é o contrário de feio” →autor 

 

Nesse novo papel, o documentador exerce uma função mais ativa, cria, reformula, 

interage com mais espontaneidade, usa uma língua mais informal para tentar despertar a 

lembrança do entrevistado. É nessa nova configuração que o uso de marcadores 

conversacionais se torna mais abundante, pois além de autor passa a ser um incentivador, 

negociador das relações interpessoais na interação verbal.  

No fragmento 40, acima, o Doc.1 pergunta ao interlocutor/entrevistado o que se 

faz quando o feijão está seco, ou seja, quando o feijão está com pouca água (e corre o risco de 

queimar), nesse turno exerce o papel de animador, dando vida ao enunciado proposto pelo 

questionário, o entrevistado 19H+CVQFF, inicialmente se mantém calado, evitando 

responder talvez por não ter certeza da resposta, o que provoca a mudança de alinhamento do 

documentador e o faz assumir um papel de autor, no qual refaz a pergunta, desta vez o 

entrevistado arrisca uma resposta “(jogar) água” que novamente não satisfaz o 

documentador. Embora insatisfeito com a resposta, o Doc.1 negocia utilizando um marcador 

de concordância “sim” ao qual logo acresce outro de discordância “mas”, produzindo uma 

adversidade, preserva inicialmente a face positiva do interlocutor, pelo fato de a resposta não 

está totalmente inadequada, mas busca manter a sua própria face, pelo desejo de mostrar 

sinceridade.  



193 

A utilização de marcadores argumentadores como “sim/mas vai fazer o quê” pelo 

Doc.1 gerou uma mudança de alinhamento em que o documentador/autor passou a estabelecer 

uma negociação, então verificamos que o documentador/autor assumiu vários papeis como 

incentivador, negociador. Todos os papéis assumidos mostram uma preocupação com a 

própria face e com a dos interlocutores, mesmo quando a resposta não foi alcançada o 

documentador consegue manter a harmonia da interação “tudo bem tranquilo/tranquilo/” e 

retomar o seu papel de animador “qual é o contrário de feio”. 

O entrevistado 19H+CVQFF mostrou-se cooperativo para responder a pergunta 

do Doc.1, tentou mais uma vez, silenciou, pensou, tentou novamente, mas não conseguiu 

chegar à palavra esperada pelo documentador, que buscou concordância com o  interlocutor 

(NE”), após nova tentativa o entrevistado recebeu algumas palavras que amenizaram o 

impacto da negociação mal sucedida “tudo bem tranquilo/tranquilo”, utilizando-se desses 

marcadores busca preservar a face do seu interlocutor, tentando tirar-lhe o peso do „erro‟. Usa 

a estratégia da aprovação, da simpatia, entendimento e cooperação. 

Propomos como hipótese inicial que os documentadores/autores utilizariam 

predominantemente os marcadores de discordância, devido à sua posição hierárquica na 

interação não temeriam opor-se ao entrevistado, o que se confirmou na interação com os 

cabo-verdianos, talvez conduzido pela necessidade de produzirem uma comunicação 

eficiente, usam a estratégia de polidez bald on record com ou sem reparação. Contudo, é 

necessário ressaltar que os documentadores/autores demonstraram uma intensa busca pela 

harmonia interacional distanciando-se da discordância, utilizando-se os marcadores 

argumentadores e sempre que possível proporcionando a concordância.  

 

Fragmento 41 

DOC.1: você dorme em quê”   →autor 

4H+CVQFF: cama ((pronunciou demonstrando que era uma resposta óbvia)) 
DOC.1: e se for pequeno você diria como” 

4H+CVQFF: caminha  

DOC. 1: CERto (+) aquilo onde se recosta a cabeça para dormir na cama 

4H+CVQFF: almofada 
DOC.1: certo/ mas tem uma outra coisa também”  →autor 

4H+CVQFF: travesse::ro sei lá:: →marcador de dúv.incerteza 

DOC.1: /CERto você falou almofada mas outra possibilidade que tem na cama para recostar cabeça 
pra dormir”   →  autor 

4H+CVQFF: ( incompreensível) 

 

O fragmento 41 exemplifica um caso em que o documentador/autor conduziu a 

entrevista de modo a evitar a discordância entre os interagentes, a cada resposta utilizou um 
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marcador de aprovação, concordância ou assentimento „certo‟ fazendo o uso da estratégia de 

polidez distancie-se da discordância. Notou-se que a aprovação da palavra “caminha” veio 

com ênfase na primeira sílaba da palavra (representado pela escrita em caixa alta), de modo a 

motivar a participação do interlocutor. A resposta seguinte foi aprovada com ressalva, para 

isso serviu-se de um marcador de argumentação “certo/ mas tem uma outra coisa também”, 

de maneira que continuou a evitar conflitos. Sendo cooperativo o entrevistado 4H+CVQFF 

tenta uma nova resposta que parece não ter sido ouvida pelo Doc.1 porque este argumenta 

novamente, tentando ouvir uma nova possibilidade de resposta “CERto você falou almofada 

mas outra possibilidade que tem na cama para recostar cabeça pra dormir”.   

 

Fragmento 42 

DOC.1: aquilo vermelho que vende na feira e que se usa para preparar o molho do macarrão”  

→animador 
19H+CVQFF: extrato” tomate”  

DOC.1: hum::” 

19H+CVQFF: extrato de tomate‟ extrato” 
DOC.1: só:”  

19H+CVQFF: (+)  

DOC.1: o parente da cebola NÉ” só: sem ser o extrato... → (autor) 
19H+CVQFF: o  tomate” 

DOC.1: pronto::/ para comer uma banana o que é que se tira” 

 

No fragmento 42, o documentador inicia como animador e, assume o papel de 

autor assim que o entrevistado deixa de compreender o foco de sua pergunta. Após várias 

tentativas feitas pelo entrevistado 19H+CVQFF o documentador aprova a sua resposta 

utilizando o marcador pronto que indica a concordância do documentador/autor com o 

entrevistado, aprovando a resposta, em seguida retoma o seu papel de animador.  

 

Fragmento 43 

Doc.1: mas aquela aberturazinha o zíper tá ali‟ o conjunto todo →  autor 
19H+CVQFF: ++ 

Doc.1:  Como é o nome” →autor 

19H+CVQFF: fecho/zíper 
Doc.1: tem outro nome” →autor 

19H+CVQFF: aa: bra/braguilha” né” braguilha” é porque eu quero braguilha não” 

Doc.1:                                                 [Como” (( com um certo espanto)) é exatamente 

19H+CVQFF: eu sei mas eu não tô sabendo pronunciar ++ braguilha né” 
Doc.1: ISSO: / o que é que se usa aqui no dedo” 

 

Nos fragmentos 41, 42 e 43 observamos o uso de vários marcadores 

conversacionais direcionados à preservação da face dos interlocutores pelos locutores-autores, 
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ressaltando que consideramos como autores as manifestações em que os documentadores não 

usaram o QFF como base para suas perguntas, uma vez que segundo Goffman (2002) não é 

fácil identificar a autoria das palavras, mas considera como autor “alguém que seleciou os 

sentimentos que estão expressos e as palavras nas quais eles estão codificados” (GOFFMAN, 

2002, p. 134). 

 

4.6.4 Papeis assumidos pelos informantes cabo-verdianos  

 

Nas entrevistas, os informantes ocupam um papel primordial, pois é a eles que as 

perguntas são endereçadas. Enquanto os documentadores alternam-se no papel de animador/ 

autor, os informantes conduzidos pelas perguntas, são frequentemente autores/ respondentes. 

Detectaram-se, nas entrevistas, pelo menos quatro enquadres diferentes, que serão 

apresentados a seguir.  

 

Enquadre 1: Enquadre das entrevistas (ou da aplicação do questionário) 

 

Esse primeiro enquadre caracteriza-se pela forma mais convencional de aplicação 

de questionário em que o documentador faz as perguntas e o informante responde. Como se 

pode observar no fragmento abaixo. 

 

Fragmento 44 

Doc1.: o objeto onde se corta tecido”/ com que se CORTA tecido” 
16H-CVQFF: te-sou-ra 

Doc1.: um copo pequeno é um copinho (+) certo” e uma cama pequena” 

16H-CVQFF: uma CAMINHA ((risos)) 
Doc.1: aquilo onde se recosta a cabeça para dormir/na Cama 

16H-CVQFF: Travesseiro 

Doc.1: Quando está escuro é porque faltou o quê” 

16H-CVQFF: Faltou luz 
Doc.1: Aquilo que se acende para clarear a casa” 

16H-CVQFF: A lâmpada 

 

Nesse tipo de enquadre o informante participa ativamente da inquirição do 

entrevistador, mostrando-se eficiente na tarefa de responder o que lhe é proposto. Nesse 

modelo, efetiva-se a entrevista propriamente dita, aproximando-se da forma „ideal‟ desse tipo 

de interação em que há uma assimetria, o documentador gere o processo interativo e ao 

informante cabe tarefa de responder. 



196 

O segundo enquadre, denominado aqui, como de comentário se instala quando o 

informante deixa de responder idealmente o que o documentador quer saber. E estabelece 

ponderações ou observações sobre o questionamento feito. 

 

Enquadre 2: Enquadre dos comentários 

 

Fragmento 45 

DOC1: E onde se constrói uma casa” 

16H-CVQFF: Como se [[constrói” 
DOC1:                            [[normalmente” 

16H-CVQFF: Como assim” ((muito rápido)) 

DOC. 1: Onde se constrói uma casa”/ o que é preciso” 
16H-CVQFF: ( i a pessoa) 

DOC.1:           [ pri/prin-ci-pal-mente 

16H-CVQFF: [[A base/ pa construir a base”/ pecisa de um pedreiro/pecisa de:: (+) pergunta fácil que 

parece difícil non” ((risos)) 
DOC. 2: Tudo fácil(+) 

16H-CVQFF: É 

DOC. 2: não se preocupe (+) e o que você não souber responder também não se preocupe 
16H-CVQFF: Não/Mas a pergunta tão fácil que parece difícil né ((risos)) eu é: quando tem pergunta 

eh tão fácil/parece acho que é pegadinha né” ((risos)) 

DOC.2: Sim::: ((risos)) 

DOC. 1: Aquilo é/ onde se coloca objetos em casa/lata de mantimen::to NÉ” 
16H-CVQFF: as estantes/prateleiras”/estantes” 

 

Nesse enquadre a resposta esperada pelo documentador era a palavra “terreno”, 

contudo o entrevistado 16H-CVQFF demonstra não ter entendido a pergunta e interpreta 

como se o documentador quisesse saber “como”, daí se cria uma interação acerca da própria 

relação pergunta-resposta, distanciando-se da entrevista/aplicação de questionário e elegendo 

outro tópico em comum por meio de um comentário. Nesse comentário trata da “falta de 

complexidade” das perguntas que por vezes podem parecer “pegadinhas”. Observamos, 

também, nesse enquadre que o informante se preocupou com sua própria face e se justificou 

por se confundir nas respostas. Os documentadores mostram-se solidários ao informante pela 

avaliação feita a pergunta “pergunta fácil que parece difícil non”, acompanhada de risos. 

Posteriormente, os documentadores reforçam a simplicidade das perguntas e orientam o 

informante a não se preocupar. 

O doc. 1 minimiza a ameaça a face positiva do entrevistado, “não se preocupe (+) 

e o que você não souber responder também não se preocupe”,  tirando-lhe o peso da 

responsabilidade de atender a todos os questionamentos apresentados durante a realização da 

entrevista, a forma como o doc.1 se refere-se ao entrevistado intenciona a manutenção da 
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polidez, da harmonia interacional, porém o uso de uma forma negativa acompanhada pelo 

imperativo, pode se tornar muito impositiva, ameaçando a face negativa do ouvinte. 

Nesse enquadre, o papel do informante é altamente significativo, pois é ele que 

instaura um novo processo interativo que é aceito pelos documentadores, passando daquele 

que apenas responde a um questionário pré-elaborado, que é conduzido pelo documentador 

para um papel de instaurador, quebrando por alguns momentos a assimetria da entrevista. 

 

Enquadre 3: Enquadre da inversão (o entrevistado pergunta ao 

documentador) 

 

Nesse tipo de enquadre o entrevistado assume o papel de entrevistador, 

produzindo uma inversão dos papéis, enquanto seu papel preponderante é de responder às 

perguntas propostas, dada à natureza do gênero em questão. Observamos que a resposta é 

dada como uma afirmação de grupo “a a a gente fala bote”, de pertencimento a procedência 

cabo-verdiana, argumenta em seguida perguntando se poderia chamar de outra forma -  “ma::s 

po:de ser lancha” lancha „ canoa” . 

 

Fragmento 46 

DOC. 1: uma embarcação feita de ma madeira de tronco de árvore utilizada para navegar 

nos rios principalmente por índios” → (animador) 
16H-CVQFF: a aaa gente fala bote/ma::s po:de ser lancha” lancha „ canoa” ((risos)) eu 

sei mas aí: 

 

Ocorreram, com relativa frequência, no corpus estudado, casos em que a resposta 

é dada por meio de outra pergunta ou com a utilização de um marcador de busca de 

aprovação, como ocorre no fragmento abaixo. 

 

Fragmento 47 
 

DOC.1: nãO sabe”/ aquele aparelho onde se pode ver novela ' jogo 
65H-CVQFF: televisão” 

--------------- 

 

Fragmento 48 
DOC.1: cErtu/ olha a carne a gente come de garfo e faca e a sopa como E que a gente toma" 
65H-CVQFF: cum taLHER NE" com a colher 

 

---------------- 
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O entrevistado responde a pergunta proposta com outra pergunta (televisão”), 

interpretou-se como se ele estivesse buscando aprovação para a resposta, da mesma forma que 

é mais comum realizar esse tipo de ação por meio de um marcador de busca de aprovação 

“com taLHER NE"”. Podemos observar no alinhamento dos entrevistados uma preocupação 

com a sua própria face, com o desejo de ser admirado.  

 

Enquadre 4: Enquadre da brincadeira 

 

Nesse enquadre que se interpõe entre os demais, há espaço para brincadeiras, risos 

breves e longos que parecem ser a demonstração de simpatia, do exercício da harmonia 

interacional entre os documentadores e os sujeitos participantes da pesquisa. O riso ocorre 

com muita frequência nesse tipo de enquadre, mas não exclusivamente no enquadre da 

brincadeira, há outras formas de manifestações do riso que vão da espontaneidade (de 

“presentear” o interlocutor) à necessidade de proteção a face, e ocorreu em vários enquadres. 

 

Fragmento 49 

DOC. 1: é::; você tomou emprestado quinhentos reais de alguém e não pagou certo” (autor)a pessoa 

vai até você e diz /fulano você me: → (animador) 

16H-CVQFF: DEVE (+) caloteiro ((risos)) 
DOC. 1 e DOC.2: ((risos)) → (autor) 

 

Entre os cabo-verdianos de maior tempo de permanência no Brasil a estratégia de 

se manterem calados diante das perguntas feitas pelos documentadores por desconhecerem a 

resposta, ou por temerem ameaçar a face do interlocutor foi bastante recorrente.  Foram os 

homens os que mais se mantiveram calados nessa situação. Já as mulheres silenciaram menos 

quando uma pergunta era dirigida a elas, ainda que não conhecessem as respostas. 

No entanto, quanto ao marcador „riso‟ as mulheres apresentaram maior índice, se 

associarmos a presença do riso com a simpatia dos participantes da pesquisa, veremos que as 

mulheres se mostraram mais simpáticas que os homens. Considerando a cooperação e a 

simpatia como um dos elementos que expressam polidez, poderíamos dizer que as mulheres 

cabo-verdianas foram mais polidas que os homens da mesma nacionalidade, como vimos no 

item sobre gênero/sexo e procedência. 

Olhando por esse prisma, confirmamos a hipótese de que os entrevistados do sexo 

masculino, devido à posição que ocupa socialmente, por razões histórico-soculturais seriam 

menos polidos que as mulheres, uma vez que estas sentiriam uma necessidade de 
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autoafirmação social e cultural que as levariam a ter maior cuidado com a preservação de suas 

faces. Lakoff (1973) trata da diferenciação da língua falada pelo homem e pela mulher, 

menciona que há mais tolerância em relação à fala masculina, que utilizar palavras grosseiras 

(ou palavrões) é aceito socialmente por reforçar sua masculinidade, mas que se espera das 

mulheres, assim como das crianças, o uso de palavras neutras ou pouco ásperas. Que as 

mulheres seriam “ladieis”, que a utilização de palavras „fortes‟ manchariam sua reputação. 

 

4.7 Estrutura de Participação na interação entre documentador e estudantes timorenses 

 

Apresentamos no início deste capítulo, quatro estruturas de participação diferentes 

para as interações dos falantes cabo-verdianos, tipo 01 (documentador 01+ documentador 02 

+ entrevistado); tipo 02 (documentador 01+ entrevistado + ouvinte não-ratificado); tipo 03 

(documentador 01+ documentador 02+ entrevistado, ouvinte não-ratificado ou circunstante); 

tipo 04 (documentador 01 + entrevistado + circunstante), contudo o corpus constituído por 

entrevistas de estudantes timorenses apresentou algumas diferenças quanto à estrutura de 

participação em relação às interações com os cabo-verdianos.  

Das estruturas de participação atribuídas aos cabo-verdianos, apresentadas acima, 

verificamos a presença somente de duas delas: a do tipo 01 e a do tipo 04, não havendo, 

portanto, nenhuma ocorrência do tipo 02 e do tipo 03. Contudo, cerca de 10 das 20 entrevistas 

analisadas no corpus de Timor Leste, organizaram-se a partir de outra estrutura de 

participação, basicamente com dois participantes, o documentador e o entrevistado, essa nova 

configuração chamamos de tipo 05. Nesse tipo, observamos a presença de apenas um 

documentador, o doc. 01 e um entrevistado, sem interferências de outros participantes. O 

Fragmento 50 exemplifica esse tipo de estrutura de participação. 

 

Fragmento 50 

DOC. 1: / o quê que é isso aqui”(+) que a gente usa pra assar churrasco essas coisas” 
113H+TLQFF:é:: TAbela NE” 

DOC. 1: e o nome disso aqui” que a gente usa tá vendo” a gente passa fariNHAS e ela fica mais fina‟ 

como é o nome disso” 

113H+TLQFF: piNÊra 
DOC. 1: a carne se come de garfo e faca‟ se fosse uma sopa eu ia tomar como::” com:: 

113H+TLQFF: com ah:: 

DOC. 1: gar::fo fa::ca qual é o outro talher” 
113H+TLQFF:   (+)éh:: 

Doc.1:  não sabe” 

113H+TLQFF: pera aí prof ah:(+) coLHER 
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Observamos no fragmento 50, acima, que os participantes da interação parecem 

engajados no mesmo objetivo, deixando patente a cooperação existente entre ambos. Em 

nome dessa cooperação o documentador deixa o papel de animador do discurso institucional 

de pesquisador e assume o papel de autor, por meio desse novo papel assumido, a entrevista 

parece mais informal, adquirindo um tom bem próximo da conversa do dia a dia, praticamente 

simétrica, distanciando-se da aplicação de questionário de pesquisa.  

Esse novo alinhamento tomado pelo documentador parece demonstrar a 

solidariedade, a identificação como uma pessoa que pertence ao mesmo grupo, a preocupação 

com a face do seu interlocutor. O marcador de identidade de grupo a gente, presente no 

fragmento em análise parece exercer grande importância na interação fazendo com que o 

interlocutor sinta-se mais envolvido, mais próximo do documentador. O entrevistado 

113H+TLQFF, por sua vez, responde cooperativamente buscando apoio para a resposta dada 

é:: TAbela NE”, sugerindo a necessidade de aprovação do documentador, da mesma forma 

que pede ao documentador que espere pela resposta pera aí prof ah:(+) colher.  

O que nos pareceu um pouco controverso foi o fato da estrutura de participação do 

tipo 05, apresentar dois tipos de relação hierárquicas, um em que a assimetria é quase 

inexistente e outro em que ela se acentua de modo que o documentador tem mais posse do 

turno, conduz a entrevista, pergunta, dá opções, induz por vezes o entrevistado a alcançar a 

resposta, dando-lhe pouco espaço para argumentações. 

 

4.7.1 Documentador como animador nas entrevistas com os timorenses 

 

Como já dissemos na análise das falas dos estudantes cabo-verdianos, as entrevistas 

analisadas na presente pesquisa já são pré-estruturadas, especialmente o QFF, que possui uma 

forma de organização que já pressupõe a resposta por meio de apenas um item lexical. Por 

serem previamente elaboradas, cabe ao documentador o papel de animador do discurso, 

contudo o item lexical a ser acessado muitas vezes não é encontrado de imediato pelos 

entrevistados o que leva o documentador a assumir um papel de autor, este reelabora o 

discurso e torna possível uma maior interação com o seu interlocutor. 

Observamos que nas interações com os timorenses a presença do documentador-autor 

foi maior o que parece ser resultante do desconhecimento, ou pouco domínio da língua 

portuguesa desses estudantes, uma vez que não compreendiam as perguntas oralizadas pelo 

documentador-animador, fazia-se necessário reelaborar, exemplificar, tornar mais acessível a 
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pergunta e, para exercer esse papel de maior autonomia no processo de interação verbal surge 

o papel do documentador-autor. 

 

Fragmento 51 

Doc.1: tá certo” então vamos lá‟ (autor) qual o tipo de moradia mais comum aqui em Redenção” 

(animador) 

112H+TLQFF:  casa 
Doc.1: hum” 

112H+TLQFF:  casa 

Doc.1: okey‟ + okey++ né”++  onde se constrói uma casa” ((animador)) 

112H+TLQFF:  silenciou 
Doc.1: qual é o espaço que a gente precisa ter para construir uma casa” – ((autor)) 

112H+TLQFF:  silenciou 

Doc.1: tem gente que não compra a casa pronta‟ né” compra primeiro isso pra depois construir a casa 
em cima disso‟ como é o nome”→ ((autor)) 

112H+TLQFF:  silenciou 

Doc.1: aquele espaço‟ aquele pedaço de terra →((autor)) 
112H+TLQFF:  terra‟ sim eu SEI mas esqueci o nome esqueci o nome 

Doc.1:                                           [[esqueceu‟ então combinado‟ quando não lembrar a gente vai 

passando okey” 

112H+TLQFF:  certo 
Doc.1: vamos lá‟ como é o nome disso aqui” →((autor)) 

112H+TLQFF:  silenciou 

Doc.1: passando só um minutinho‟ como é o nome disso aqui de madeira que serve para gente colocar 
livro:: →((autor)) 

112H+TLQFF: eu não sei nome dele 

Doc.1: não sabe né” qual é o nome daquele aparelho que a gente usa 

112H+TLQFF:  lam/ lâmpada 
Doc.1: aquele aparelho que a gente usa‟ olha pra mim‟ que é quadrado assim que serve pra gente vê 

jogo vê novela” →((autor)) 

112H+TLQFF:  quadrado” 
Doc.1: é:: que a gente assiste em nossa casa hoje em dia é assim de led e a gente liga e fica vendo 

novela →((autor)) 

112H+TLQFF:  ah televisão 
Doc.1: is::so exatamente repete por favor 

112H+TLQFF:  televisão 

 

No fragmento 51, acima, podemos observar a participação ativa do documentador 

desenvolvendo o papel discursivo de autor, da mesma forma fica claro que a reformulação do 

texto, distanciando-se do que fora elaborado anteriormente, dá-se pelo fato do entrevistado 

não alcançar o item lexical esperado pelo documentador. Essa inserção de autoria do 

documentador ocorre com uma frequência considerável nas entrevistas com os timorenses, 

talvez possamos atribuir ao fato desses falantes terem pouca fluência na língua portuguesa, 

haja vista o grau de distanciamento em relação a LP, sendo esta a sua segunda ou terceira 

língua. De acordo com o Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento (2002) a língua 
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portuguesa é a terceira língua mais falada nesse país, sendo superada respectivamente pelo 

tétum e pelo bahasa indonésio.  

 

Fragmento 52 

Doc.1: e:: aquilo que se usa / aquilo que se usa pra acender o fogo” 

97H+TLQFF: isqueiro não” 

Doc.1: aquilo que vem de uma caixinha”  

97H+TLQFF:  ahn:::: eu sei/ com o nome da língua portuguesa eu não sei 

 

Fragmento 53 

Doc.2: é isso aqui que a gente coloca na parede‟ prega na parede (++) pra colocar objeto‟ 

como é que você chama” essas partes 

99H+TLQFF: na língua portuguesa” 

Doc.1: isso 

99H+TLQFF:  acho que é difícil pra nós‟ porque nós aprende a língua portuguesa aqui   

((justifica-se por não saber resposta por desconhecer a língua portuguesa)) 

 

Os fragmentos 52 e 53, acima, testemunham o distanciamento que os timorenses tem 

da língua portuguesa exposta pelos próprios falantes, ainda que ela seja a língua oficial de seu 

país.  

 

4.7.2 Documentador como autor em entrevistas com timorenses 

 

Como nos referimos às estruturas do tipo 5, os documentadores tiveram um 

comportamento bastante diferente em relação aos entrevistados de Timor Leste, nesse caso 

exerceram um papel muito mais ativo na formulação das perguntas, buscaram alternativas de 

alcançar o objetivo da entrevista, mas o QFF ficou em segundo plano, essa atitude provocou 

em aproxidamente 8 entrevistas o prolongamento do tempo de duração, assim como maior 

volume de fala e de posse do turno do documentador enquanto o entrevistado tenta ser 

cooperativo. 

 

Fragmento 54 

Doc.1: Quando está escuro é porque faltou o quê” 

31H-TLQFF: [ lu lu 

Doc.1:  que é isso aqui” se eu apagar fica escuro‟  

31H-TLQFF:                                                        [escuro né” 

Doc.1:  porque faltou” 

31H-TLQFF: Energia não liga na energia 

Doc1 Sim também aí quando falta energia falta”  

31H-TLQFF: (silenciou) 
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Esse fragmento exemplifica a insistência do documentador em busca da resposta, 

observamos que somente no início toma o direcionamento do questionário-guia, depois as 

construções são inovadoras (do ponto de vista do distanciamento do guia), exemplifica, 

repete, dá pistas, sugere, exercitando o uso da estratégia dê ou peça razões, o documentador-

autor mostra que está disponível para ajudar o seu interlocutor. Depois de várias investidas 

sem sucesso, o documentador-autor desiste evitando ameaçar a face negativa do entrevistado, 

uma vez que este pode sentir-se coagido. 

 

4.7.3 Papeis assumidos pelos informantes timorenses 

 

Durante as entrevistas, percebemos a alternância de papeis assumidos pelos 

documentadores, que ora exerciam o papel de animadores do discurso dos inquéritos 

científicos dos questionários de pesquisa, ora assumiam o papel de autores, reelaborando, 

criando formas de serem entendidos pelos entrevistados e com eles conseguirem interagir. 

Aos entrevistados, no entanto, coube o papel de autores do seu próprio discurso, ainda que 

sejam inqueridos a falar, tiveram a liberdade de responder de acordo com o seu conhecimento 

de mundo. 

Observamos diferenças na organização e no número de enquadres entre os 

falantes de Cabo Verde e os do Timor Leste. Enquanto os cabo-verdianos tiveram quatro 

enquadres diferentes, os timorenses apresentaram apenas dois enquadres: 

 Enquadre das entrevistas (ou da aplicação do questionário); 

Doc.1: falta outra coisa também/ pra não ficar no escuro tem que ter o quê” 

31H-TLQFF: Tem que ter lâmpada é” 

Doc1 Sim‟ a lâmpada produz o quê uma::” 

31H-TLQFF: (++) uma enERgia” 

Doc1 Quando falta energia né” é  que ficou sem”  

31H-TLQFF: ((incompreensível)) 

Doc.1: quando uma pessoa uma pessoa quando diz assim uma pessoa escura 

assim tudo a gente diz  mas não é de cor que eu tô falando tô falando 

de energia né”  

31H-TLQFF: eNERgia 

Doc.1: essa pessoa é sem”  

31H-TLQFF: Silenciou 

DOC.1: falta o quê nessa pessoa” 

31H-TLQFF: (+) é::  

Doc.1: hum” depois tu lembra  aquilo que se acende  pra CLAREAR a casas 

já disseste aí e estiver QUEIMADA a casa fica no escuro né” o que é” 

como é o nome disso 

31H-TLQFF:         [Lâmpada 
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 Enquadre das brincadeiras. 

O primeiro enquadre configurou-se na aplicação do questionário, com um caráter 

mais inquisitório em que o documentador assumiu o papel de animador em busca de um item 

lexical preestabelecido no QFF. O enquadre das brincadeiras apareceu minimamente, quase 

sempre iniciado pelo documentador-autor a fim de estabelecer um maior engajamento com o 

entrevistado, mas este se mostrou pouco receptivo. Embora o enquadre da brincadeira não 

tenha sido frequente, mas o riso esteve frequente, quase sempre relacionado à resposta dada 

pelo entrevistado, como uma forma de amenizar a ameaça à própria face do falante, ou 

estabelecer um ambiente mais favorável de interação, como já vimos na seção sobre os 

marcadores „risos‟.  

 

4.8 O alinhamento dos entrevistados nas interações e as estratégias de polidez 

 

No âmbito das negociações, até que ponto a polidez linguística é utilizada como 

estratégia predominante na interação entre entrevistadores e entrevistados e como pode 

influenciar na negociação dos interagentes? Esse é o questionamento que sintetiza toda a 

nossa pesquisa. No decorrer das análises fomos mostrando como a polidez esteve presente nas 

entrevistas em estudo, separando por seções diferentes falamos de sua relação com o 

gênero/sexo, com a posição ocupada pelos marcadores conversacionais, com o tempo de 

permanência, com a procedência dos entrevistados, com a mudança de papéis do 

documentador e como esses papéis podem ser identificados pelo uso do marcador 

conversacional. Nesta seção, como já mencionamos, tentamos verificar a dimensão alcançada 

pelo uso da polidez no corpus em estudo. 

A tabela 35 sintetiza todos os dados colhidos nas interações em estudo, com cabo-

verdianos e timorenses, mostrando numericamente as ocorrências dos marcadores 

conversacionais com os quais correlacionamos as estratégias de polidez para verificarmos a 

nossa hipótese inicial de que, mesmo se sentindo ameaçados pelo teor das perguntas feitas, os 

sujeitos desta pesquisa procurariam se alinhar ao contexto, utilizando-se de estratégias de 

polidez. Essa hipótese se confirma à medida que verificamos o valor dos marcadores 

conversacionais presentes e a força ilocucionária que deles emana em favor da polidez. Pela 

nossa observação, se levássemos em conta os atos de fala de um modo geral, ou uma maior 

diversidade de marcadores conversacionais, teríamos um número bem mais elevado de 

ocorrências de polidez, pois o número que registramos diz respeito somente aos oito 

marcadores selecionados, como podemos verificar na tabela 35. 
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Tabela 35-Totalização do uso de Marcadores Conversacionais no QFF dos Cabo-verdianos e 

dos timorenses. 

MARCADORES  SOMA PERCENTUAIS 

DE 

FREQUÊNCIA 

01 Marcador de Atenuação  439 17,5% 

02 Marcador de Aprovação ou concordância  214 8,5% 

03 Marcador de Argumentação  68 2,7% 

04 Marcador de Busca de aprovação 281 11,2% 

05 Marcador de Discordância 155 6,1% 

06 Marcador de Identidade de grupo 100 3,9% 

07 Marcador não linguístico – o „silêncio‟ 

(ausência de resposta) 

784 31,3% 

08 Marcador não linguístico – o „riso‟ 461 18,4% 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Com base nos dados expostos na tabela 35, acima, os marcadores de atenuação 

tiveram um número de ocorrências significativo, o que constituiu um dado a favor do uso das 

estratégias de polidez para os sujeitos da pesquisa, pois assim como Wysocki (2007) 

observamos a utilização desses marcadores objetivando a minimização da ameaça ao 

interlocutor. Percebemos que embora a situação de encontro fosse considerada de baixa 

tensão, o teor das perguntas parecia irritar os entrevistados pelo fato de tratarem de temas 

desconhecidos para a realidade de falantes que fazem parte de outra comunidade de fala, 

outras vezes, porém, especialmente para os cabo-verdianos, consideravam as perguntas 

simples demais e até sorriam ao proferirem as respostas.  Isto posto, os interagentes pareciam 

empenhados na busca de uma atividade cooperativa em que ambos se preocupassem em 

manter a imagem pública compatível com a linha adotada por eles, como diz Goffman (1967).  

O uso de atenuadores nos possibilita a veiculação de informações de modo a 

evitar ameaça à face, segundo Rodriguez (2010) uma forma atenuada pode evitar que alguém 

seja interpretado como impositivo, principalmente quando o seu proferimento veicula uma 

valoração negativa. Verificamos que a atenuação atendeu muito aos desejos de face negativa, 

pela utilização de modalizadores hedges, de marcadores de rejeição, enfim, dos marcadores de 

atenuação de um modo geral que mostraram o desejo de não se comprometer com a resposta 

dada. Além disso, as interações em estudo contavam com os documentadores conduzindo as 

interações, sobre os quais pesa, segundo Koch e Bentes (2010), a responsabilidade de manter 

o equilíbrio interativo. Verificamos, então, que a atenuação, além de estar contida nas 

estratégias de polidez, contribuiu significativamente para a cooperação e para o equilíbrio 

interacional. 
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Na mesma direção dos marcadores de atenuação, temos um número de 

ocorrências significativo para os marcadores de aprovação ou concordância e de busca de 

aprovação, que remontam às estratégias busque concordar, evite discordância direcionadas à 

manutenção do equilíbrio interacional em que o falante atribui alto valor aos interesses do 

ouvinte e realiza o desejo de face positiva como aquele que está sempre disposto a cooperar 

para o bom andamento das interações. Dessa mesma forma Rodrigues (2003) trata os acordos, 

considerando-os como colaborativos, como atos polidos, enquanto que os desacordos 

dependendo da força ilocucionária neles presentes podem produzir uma maior ou menor 

ameaça entre os interlocutores. Pelos nossos dados, o número de ocorrências de concordância 

(214) foi maior do que das ocorrências de discordâncias (155), o que nos leva interpretar que 

o esforço investido pelos interagentes caminha em direção à presença de estratégias de 

polidez para garantir a harmonia interacional, além de que há um reforço dessa presença das 

estratégias de polidez em benefício da face do interlocutor realizado pelos marcadores de 

busca de aprovação com 281 ocorrências e de identidade de grupo com 100 ocorrências. 

Ambos marcadores direcionam-se à preservação da face, uma vez que a busca de aprovação 

está associada à necessidade de anuência do interlocutor, buscando compartilhar um terreno 

comum, integrar-se como ocorre com o marcador de identidade de grupo. 

A discordância, como já mencionamos, pode ser tomada como um elemento que 

se contrapõe à polidez (BROWN; LEVINSON, 1987; RODRIGUEZ, 2010) porque pode 

resultar em um conflito, ou pode constituir uma ameaça à face dos interagentes, embora 

devamos levar em conta a força ilocucionária empregada, pois dependendo desta a ameaça 

pode ser maior ou menor. Já a argumentação pode apontar para uma direção diferente, pois 

sua construção, geralmente, busca minimizar o impacto sobre o interlocutor, tentando 

estabelecer uma cooperação ainda que parcial. Temos que considerar, no entanto, que 

numericamente tivemos maior presença de discordância do que de argumentação, o que 

poderia nos fazer supor a existência da impolidez, mas observamos que o uso da discordância 

estava, muitas vezes, associado ao uso de atenuação, seja pelo uso de modalizadores hedges, 

seja pelo uso de marcadores de opinião. Essa associação com os atenuadores parece diminuir 

a força empreendida pela discordância, diminuindo também o efeito de impolidez, uma vez 

que a atenuação passa a agir como um equalizador da sua força ilocucionária (da 

discordância). 

Quanto à ação dos marcadores não linguísticos, verificamos o „silêncio‟ e o „riso‟, 

ambos são tomados aqui como uma linguagem não verbal. O primeiro pareceu agir como uma 

estratégia que rompe a máxima da quantidade, uma vez que ao adotarem o silêncio como 
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resposta os falantes/entrevistados deixaram em aberto sua real opinião a respeito do que estar 

sendo comunicado e/ou interrogado, dando a responsabilidade de interpretação para o 

documentador, para que este recorresse a implicaturas e delas depreendessem uma resposta.  

Essa ação dos marcadores de „silêncio‟ além de violar a máxima da quantidade, violou 

também a máxima de modo evidenciando a estratégia seja incompleto, seja vago, ambas 

condizentes à polidez negativa de Brown e Levinson (1987) o que implica a defesa do 

território pessoal do falante correspondendo ao comportamento respeitoso, evitando a 

imposição, buscando a manutenção de um valor socialmente aceitável.  

Por outro lado, o fato de o „silêncio‟ mostrar vagueza, pode tornar a interação 

mais difícil entre os interagentes por não compartilharem o mesmo assunto, distanciando-os, 

foi o que aconteceu de forma mais clara nas entrevistas com os timorenses cujo número 

significativo de ocorrências de silêncios (544) criava uma situação indefinida e „nervosa‟ no 

decorrer da aplicação do QFF porque os documentadores ficavam aguardando uma resposta 

que não vinha depressa. Já o „silêncio‟ dos cabo-verdianos parece não ter causado o mesmo 

distanciamento, pois muitas vezes ocorreu nas tentativas de respostas, alternando-se com 

respostas verbais e não persistindo por muito tempo. 

Como vimos, o uso do marcador „silêncio‟ está intimamente ligado às 

implicaturas o que pode torná-lo uma estratégia favorável à polidez ou não, pois ele pode ser 

visto como uma estratégia de polidez negativa, evitando a imposição, preservando seu 

território, sendo respeitoso, mas pode também  causar o distanciamento e impedimento do 

desenvolvimento da interação, não sendo cooperativo. 

O segundo marcador não linguístico que tomamos como estratégia foi o „riso‟. 

Notamos que o uso desse marcador teve uma boa frequência no desenvolvimento das 

interações (461 ocorrências), serviu como uma manifestação da simpatia, associado tanto à 

polidez positiva quanto à negativa. Quanto à polidez positiva, verificamos que muitos dos 

entrevistados quando não conheciam a resposta e inventavam uma resposta qualquer à qual 

não davam credibilidade, riam posteriormente como se o fato de não conhecer ou errar a 

resposta fosse algo que não comprometeria ou envergonharia a sua imagem pública, como se 

“levasse na esportiva”. Além desse uso, o marcador „riso‟ esteve presente nos enquadres de 

brincadeira, como estratégia exagere que leva o falante à aprovação e à simpatia, 

constituindo-se como uma estratégia de polidez positiva. Nos enquadres de brincadeira o 

„riso‟ parecia bem espontâneo comprovando a sua ligação com a simpatia e  com a 

cooperação no processo interacional.  
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Sintetizando nossas explanações, parece-nos patente o uso predominante da 

polidez nas interações com cabo-verdianos e timorenses, embora certas vezes os entrevistados 

se sentissem ameaçados pelo teor das perguntas que lhes eram direcionadas, mantiveram um 

alinhamento predominantemente cooperativo e solidário, permitindo o bom andamento da 

aplicação do QFF, criando formas de interação que ultrapassam o limite de aplicação de 

questionário e ganham um status de conversa. Outro aspecto que consideramos importante 

ressaltar, que inicialmente despertou nossa atenção, é que, embora a constituição do 

questionário previsse uma palavra como resposta, o que pode tornar a interação mais neutra, 

no sentido de não usar estratégias de polidez para a preservação de face, observamos que 

houve formas variadas de exercer a polidez fosse ela linguística ou não linguística, ficando 

patente para nós que a polidez pode estar implícita ou explicitamente em uma determinada 

interação, mas geralmente está presente, embora em graus mínimos. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Esta tese foi desenvolvida com o objetivo geral de analisar os modos de 

organização de interações verbais realizadas entre pesquisadores e estudantes universitários, 

destacando-se as estratégias de polidez utilizadas pelos cabo-verdianos e timorenses em 

entrevistas realizadas pelo Projeto PROFALA. Para atender a esse objetivo, partimos da 

audição/observação das entrevistas, passamos por um longo período de transcrição e 

convivência com os dados desta pesquisa até chegarmos à „triagem‟ dos trechos a serem 

analisados, com base na funcionalidade dos marcadores conversacionais e a sua correlação 

com as estratégias de polidez. 

Primeiramente, observamos os dados numa pesquisa qualitativa que nos permitiu 

conhecer a estruturação das entrevistas e de que forma os interagentes se comportavam. 

Depois consideramos necessária a contagem das ocorrências dos marcadores para que 

pudéssemos ter um parâmetro da frequência de cada marcador e o papel dele na interação, 

começando assim a tratar os dados em outra perspectiva, a quantitativa.  

A partir da quantificação dos dados passamos a responder aos objetivos propostos, 

começamos pelo exame da influência do gênero/sexo na seleção das estratégias de polidez 

pelos interagentes cabo-verdianos e timorenses. Detectamos que há uma diferença da forma 

como homens e mulheres se comportam dentro de um ato de interação verbal, no que diz 

respeito à polidez e ao trabalho de preservação de face. Assim, os homens preferiram os 

marcadores de argumentação, de busca de aprovação, de discordância e de „silêncio‟ enquanto 

que as mulheres se expressaram mais por meio de marcadores de atenuação, aprovação, 

concordância e identidade de grupo e riso.  

A preferência masculina revela que os homens exercitam mais seu poder 

argumentativo, podem discordar em alguns aspectos, mas podem reconsiderá-los na tentativa 

de não causar um FTA, pode indicar também que o homem tem uma menor preocupação com 

a imagem que as pessoas fazem dele, sente-se seguro de dar sua opinião ou se ausentar de 

uma pergunta quando considerar necessário, como é o caso da opção pelo „silêncio‟, em que a 

diferença entre homens e mulheres foi significativa, como se o homens ficassem calados mais 

do dobro de vezes que as mulheres. Nesse ponto, corroborando a ideia defendida pelo senso 

comum de que as mulheres falam mais que os homens. Em contrapartida, o fato de as 

mulheres não se calarem (ou se calarem menos) diante das perguntas mostra o seu desejo de 

usar uma estratégia de polidez positiva, de mostrar a sua cooperação, isso se torna mais 

evidente com o uso de outros marcadores como o de atenuação, aprovação/concordância e 
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identidade de grupo. Todos os marcadores selecionados pelas estudantes corroboram para 

uma harmonia interacional, direcionando para uma maior polidez.  

Considerando as escolhas dos homens e das mulheres, estas parecem ter uma 

propensão maior para a polidez, contudo não queremos dizer que os homens não sejam 

polidos, mas que as mulheres parecem prezar mais pela sua autoimagem, talvez por razões 

históricas, sociais ou culturais que precisam ser melhor investigadas. Lakoff (1973b) defende 

que as diferenças entre a língua do homem e a língua da mulher é decorrente da posição social 

ou da relação de poder que eles ocupam  na sociedade, assim não seria necessariamente uma 

diferença de sexo, determinada biologicamente, porque a língua tal como a polidez é 

aprendida. 

No que diz respeito à posição dos marcadores estudados, observamos que a maior 

frequência do início do turno conversacional para os países estudados foi de marcadores de 

aprovação ou concordância, discordância, identidade de grupo. Em posição de meio de turno, 

foram os marcadores de argumentação que se destacaram. Em posição final, ocorreram os 

marcadores de busca de aprovação e de „riso‟. Os marcadores de atenuação apresentaram 

posições diferenciadas para cada uma das procedências estudadas: Timor Leste optou por usá-

lo no início, enquanto Cabo Verde o utilizou no final do turno. A hipótese para essa variável  

foi parcialmente confirmada, pois há marcadores que podem exercer várias funções 

dependendo da posição que ocupe. 

Verificando por grupos, chegamos à constatação que os marcadores que buscam 

concordar ou discordar são utilizados no início do turno como se precisasse mostrar com 

clareza qual a sua posição diante da pergunta do documentador. Outro marcador, que também 

ocorreu predominantemente na posição inicial, foi o marcador de identidade de grupo, o que 

nos parece que os entrevistados pretendiam demarcar sua posição dentro da interação, 

contrariando ou engajando-se no grupo. O marcador de argumentação ocupou 

predominantemente a posição medial, o que atribuímos ao fato de que para haver uma 

argumentação é necessário que inicialmente tenha ocorrido uma concordância ou discordância 

de modo que o entrevistado necessitasse de uma forma de defesa e mantivesse a sua face 

protegida. A busca de aprovação, também já era esperada no final do turno devido à sua 

construção que coloca o marcador no final do enunciado, de modo que o interlocutor possa 

avaliar o enunciado e dizer se concorda com ele. 

O marcador „riso‟ contrariou nossas expectativas, uma vez que pensávamos que 

teria maior ocorrência no meio do turno, mas ocorreu mais vezes no final do turno, embora 

fosse bem distribuído nas três posições. A esse marcador atribuímos um valor de simpatia, o 
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que não se distancia do que constatamos, mas pareceu ser usado como uma estratégia de 

polidez positiva em que o falante percebe sua fragilidade (percebe que errou, que não sabe a 

resposta) e ri para tentar mostrar que isso não o incomoda. 

Quanto ao tempo de permanência, verificamos que a estrutura do tipo 1 foi a mais 

frequente nas entrevistas dos estudantes que tinham menos tempo de permanência no Brasil, 

talvez  em decorrência do desconhecimento das respostas, o que fazia com que houvesse 

maior pressão dos dois documentadores para provocar entrevistados a falarem, essa situação 

certas vezes gerava uma maior tensão e em alguns casos chegava a ameaçar a face negativa 

dos estudantes, pois pareciam coagidos a encontrar uma resposta. A estrutura do tipo 2, em 

que aparecem dois documentadores que se fundem em um só, porque a fala do segundo é 

geralmente o complemento da fala do segundo, então se o doc.1 ameaça o entrevistado é 

quase certo que o doc.2 o fará. O que diferencia a interação nessa estrutura é o aparecimento 

de um ouvinte não ratificado que assume algumas vezes o papel de „intrometido‟, que atinge a 

face positiva dos documentadores, mas não se refere aos entrevistados, preserva-lhe a face 

deixando a responsabilidade ameaça, se for o caso, aos documentadores. 

Na estrutura do tipo 04, ocorreu apenas duas vezes, uma para os estudantes de 

maior tempo e outra para os de menor tempo de permanência no Brasil. Parece não ter 

impactado a escolha da estratégia de polidez.  

A estrutura do tipo 05 ocorreu quase que exclusivamente nas entrevistas com os 

timorenses, das 9 ocorrências, 6 foram com os estudantes de maior permanência no Brasil e 3 

com os de menor permanência, foram entrevistas longas, com um domínio do entrevistador, 

com pouco espaço para a manifestação dos entrevistados. 

Quanto à seleção das estratégias e o tempo de permanência no Brasil, observamos 

que a atenuação ocorreu com maior frequência para os estudantes que possuíam menor tempo 

de permanência no Brasil, depreendemos daí que a falta de proximidade com os 

documentadores/brasileiros levou os entrevistados que estão há menos tempo no nosso país a 

terem mais cuidado em preservar a sua face, ressaltando o quanto é difícil o contato social, 

principalmente entre pessoas de nacionalidades diferentes, desestabilizando, como diz 

Goffman (1967) o equilíbrio ritual dos encontros. O uso dos marcadores de atenuação foi 

visto como uma forma de minimizar a ameaça à face, evitando o comprometimento, 

direcionando-se à polidez negativa. O uso de marcadores de aprovação ou concordância foi o 

preferido dos estudantes com maior tempo de permanência no Brasil, usando as estratégias 

busque concordar, evite discordância. Além disso, mostraram maior engajamento com os 

documentadores brasileiros. 
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Contrariamente ao que pensávamos, os estudantes com maior tempo de 

permanência no Brasil foram os que mais se mantiveram calados diante das perguntas que 

lhes foram feitas. O que pode ser encarado como o uso do comportamento respeitoso, de não 

se comprometer com a resposta do que lhe é perguntado, conduzindo ao uso da polidez 

negativa. Devemos considerar também que o „silêncio‟ muito frequente pode mostrar 

distanciamento e sugerir que não há um engajamento, cooperação entre o documentador e o 

entrevistado criando dificuldades na interação. Por outro lado, os estudantes com menor 

tempo de permanência no Brasil foram cooperativos e mantiveram a simpatia.  

Nas ocorrências do marcador „riso‟ vimos a utilização da polidez positiva porque 

os falantes com frequência riam quando diziam algo que não acreditavam ser a resposta 

adequada a pergunta que lhes fora feita. Esse marcador foi mais frequente na fala dos 

estudantes que já moram há mais tempo no Brasil, mostrando-se bem mais espontâneos que 

os novatos. 

Observamos que a relação entre o documentador e os entrevistados se modificou à 

medida que os entrevistados não conseguiram encontrar a resposta prevista pelo questionário 

guia, pois os documentadores deixavam seu papel de animador e assumiram o papel de 

autores criando formas de instigar os entrevistados a falarem e a encontrarem a resposta 

adequada ao questionamento feito. O fato de se tornarem autores também possibilitava o 

maior cuidado com a face dos entrevistados, bem como ficavam mais livres para utilizarem os 

marcadores conversacionais e consequentemente as estratégias de polidez. Das cinco 

estruturas encontradas, verificamos que o uso das estratégias de polidez foi constante, mas 

houve diferenças de tratamento dos entrevistados de uma estrutura para outro. A estrutura do 

tipo 1, por exemplo, por contar com dois documentadores criava uma certa tensão, pois 

quando o entrevistado não sabia ou não respondia a pergunta, os documentadores agiam 

conjuntamente criando muitas sugestões („pistas‟) para que os estudantes respondessem, o que 

algumas vezes chegava a coagi-los, mas ainda assim eles mantiveram sua compostura, 

alinhando às diferentes situações por meio de estratégias para manter a polidez. 

Em relação aos papeis assumidos, os documentadores alternaram-se no papel de 

animadores e autores, enquanto os entrevistados assumiram sua autoria ou sua 

responsabilidade sobre o que foi dito, juntos constituíram diferentes enquadres ao longo das 

interações ocorridas. Depreendemos quatro enquadres para os cabo-verdianos e somente dois 

para os timorenses. Os primeiros mostraram-se mais dinâmicos e criativos, além do enquadre 

de aplicação do QFF, criaram o enquadre dos comentários, em que a conversação se tornava 

bem mais natural, o enquadre da inversão em que os entrevistados perguntavam aos 
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documentadores em vez de responderem as perguntas e finalmente o enquadre da brincadeira, 

que os entrevistados se aproveitavam de uma situação criada pela aplicação da entrevista para 

criar uma brincadeira, tornando a entrevista mais agradável, proporcionando seu maior 

engajamento com os documentadores.  

Os timorenses constituíram apenas dois enquadres: o da aplicação do questionário 

propriamente dito e das brincadeiras. No desenvolvimento desses enquadres prevaleceu a 

iniciativa dos documentadores, pois os entrevistados mostraram-se pouco engajados com os 

documentadores. Tal comportamento pode ser resultante de questões culturais, constitutivas 

do comportamento dos timorenses que foram sujeitos desta pesquisa. 

No que tange aos achados mais gerais, a presença da polidez foi bastante 

significativa, produzindo maior equilíbrio nas interações entre os documentadores brasileiros 

e estudantes advindos de Cabo Verde e de Timor Leste, independentemente do tipo de 

estrutura de cada entrevista. Naturalmente algumas estruturas favoreceram maior tensão como 

já mencionamos, mas a diplomacia, o respeito e o desejo de ser visto como alguém que 

preserva seus valores sociais e cultiva a solidariedade se manteve em maior ou menor grau 

mesmo quando a situação parecia desfavorecer a bom entendimento. 

A polidez favoreceu a interação entre representantes de duas nacionalidades 

diferentes, embora culturalmente determinadas por suas escolhas demonstraram a capacidade 

de lidar com situações adversas e manter o equilíbrio tão necessário ao entendimento dos 

participantes desta pesquisa, ainda que certos momentos de tensão fossem criados. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A-Questionário Fonético – Fonológico 

 

1. CASA 

Qual é o tipo de moradia mais comum aqui da região? 

Obter a forma inserida em contextos mais amplos. 

2. TERRENO 

Onde se constrói uma casa? [o que é preciso para construer uma casa?] 

3. PRATELEIRA 

… aquilo assim (mímica), onde se colocam objetos em casa (latas de mantmentos na 

cozinha, enfeites na sala…) ou produtos para vender nos supermercados, mercearias, 

etc.? 

4. TELEVISÃO 

…aquele aparelho onde se pod ever novella, jogo, programas…? 

5. CAIXA 

Quando se compra uma TV, um ventilador, um sapato, ele vem dentro de quê? 

6. TESOURA 

… o objeto com que se corta tecido? 

7. CAMINHA (subst.) 

Um copo pequeno é um copinho. E aquele lugar onde a pessoa se deita para dormer, 

se for pequeno, como se chama? 

8. TRAVESSEIRO 

…aquilo onde se recosta a cabeça para dormer na cama? 

9. LUZ 

Quando está escuro é porque faltou o quê? [Quando falta energia é que ficou sem 

____?] 

10. LÂMPADA 

… aquilo que se acende para clarear a casa e, se estiver queimada, a casa fica no 

escuro? [Quando tem problema com a luz, que queima, como é que se chama aquilo 

que precisa trocar?] 

11. ELÉTRICO 

Antigamente, para passer roupa, usava-se ferro a brasa. Hoje, qual o tipo de ferro que 

se usa? 

12. TORNEIRA 

… aquilo que trai objetos pequenos de metal, como agulha, prego, alfinete? 

13. ÍMÃ 

… aquilo que atrai objetos pequenos de metal, como agulha, prego, alfinete? 

14. FECHA 

Para que a porta não fique aberta, se diz: Fulano, ____ a porta. 

15. FÓSFORO 

…aquilo que se usa (mímica) para acender o fogo? 

16.  FUMAÇA 

… aquilo que sai do fogo, em fogo de lenha, de carvão, e que, emu ma fábrica, sai pela 

chaminé? 

17. PÓLVORA 

… aquilo que se coloca nos fogos/ foguetes para que eles estourem? 

18. VARRER 

Para limpar o chão, o que é que é preciso fazer (mímica)? 

19. ALMOÇO 
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… uma refeição que se faz, em geral, às 12 horas? 

20. RUIM 

Uma comida pode estar boa ou ___. 

21. ARROZ 

… o que se come no almoço, uns grãozinhos brancos que podem acompanhar o feijão, 

a carne? 

22. GORDURA 

A carne de porco não é magra porque tem ____. 

23. GRELHA 

… uma pequena grade de metal ou de ferro, que se coloca em cima da churrasqueira 

ou da brasa, para assar carne, frango, etc.? 

24. PENEIRA 

…aquele objeto que se usa na cozinha para passer (mímica) farinha? 

25. COLHER 

A carne se come de garfo e faca. E a sopa, com que se toma? [ o que é que se usa para 

tomar sopa?] 

26. LIQUIDIFICADOR/LIQÜIDIFICADOR 

… um aparelho que é usado para fazer vitamin, suco, etc.? 

27. FERVENDO 

Quando a água da panela está bem quente, cheia de bolinhas, como é que se diz que 

ela está? 

28. SAL 

O que é preciso colocar na carne para tempera? 

29. CEBOLA 

… Um tempero de comida que quando se está cortando se chora? 

30. TOMATE 

…aquilo vermelho que vende na feira e que se usa para preparer o molho do 

macarrão? 

31. CASCA 

Para comer uma banana, o que é que se tira? 

32. ABÓBORA 

… aquilo que dá no chão, grande (mímica) , com uma casca grossa vermelho-

amarelada por dentro e que se cozinha para comer, para fazer doce? 

33. CLARA 

No ovo frito, há uma parte branca e outra amarela. Que nome tem a parte branca? 

34. GEMA 

E a parte amarela? 

35. MANTEIGA 

…aquilo que se passa no pão e se faz da nata do leite? 

36. BOTAR 

Quando o feijão está seco, a pessoa que está cozinhando vai ___ (mímica) água dentro. 

[Quando a galinha canta e vai para o ninho, se diz que ela vai___ ovo]. 

37. BONITO 

Qual o contrário de feio? 

38. ROSA 

…aquela flor bonita, cheirosa, que é presa num talo com espinho? 

39. ÁRVORE 

O que é que dá sombra nas ruas, no campo / para o gado nos pastos? 

40. PLANTA 
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Para ter flores no jardim, depois que se prepara a terra, o que é que se faz? [Costuma-

se dizer: Só colhe quem ___?] 

41. OVELHA  

…a fêmea do carneiro? 

42. CAVALO 

…aquele animal que serve para transportar a pessoa de um lugar para outro? 

Obter a forma inserida em contextos mais amplos. 

43. MONTAR 

Para andar a cavalo, o que é que se tem que fazer (mímica)? 

44. ABELHA 

… um inseto que carrega o pólen das flores, vive em colmeias, fabrica um líquido 

grosso, amarelado, que é usado como alimento e como remédio? 

45. MEL 

E o que é que a abelha fabrica? 

46. BORBOLETA 

… um bichinho que voa e tem as asas bonitas e coloridas? 

47. TEIA 

…aquilo que a aranha faz nas paredes? 

48. RATO 

… o bichinho que o gato caça? 

49. ELEFANTE 

…um animal grande que sempre se vê em circo, tem uma tromba assim (mímica)? 

50. PEIXE 

O que é que se pesca nos rios, no mar? 

51. CANOA 

… uma embarcação feita de madeira ou de tronco de árvore, utilizada para a 

navegação em rios, principalmente por indios, por pessoas que mora mem lugares 

próximos aos rios? 

52. REMANDO 

Quando se faz assim (mímica) numa canoa, numa embarcação, está se fazendo o quê? 

53. FAZENDA 

…uma propriedade grande onde se cria gado, se planta café, cacao ou… 

(contextualizar). 

OBTER A FORMA INSERIDA EM CONTEXTOS MAIS AMPLOS. 

54. AFTOSA 

…uma doença que dá no gado, em geral na boca? Dá uma febre. Se não separar o 

gado doente, ela pega nos outros. É preciso vacinar o gado para ele não ter essa 

doença. 

55. NOITE 

Quando fica tudo escuro e as pessoas vão dormer é a ___? 

56. DIA 

E depois da noite, o que é que vem? 

57. ANO 

De janeiro a dezembro se diz que se passou quanto tempo? [30 dias dá um mês, 12 

meses dá um ___? [Como é que se chama o período de 12 meses?] 

58. SOL 

Aquilo que brilha no céu de dia? 

59. AMANHÃ 

… o dia que vem depois de hoje? [o que não deu para acabar hoje se deixa para acabr 

___ . ] 
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60. SÁBADO 

…o dia que vem depois de sexta-feira? 

61. CALOR 

No inverno faz frio. E no verão? 

62. TARDE 

Qual é o contrário de cedo? 

63. TRÊS 

O que é que vem depois do dois? 

64. DEZ 

O que é que vem depois do nove? 

65. CATORZE/QUATORZE 

O que é que vem depois do treze? 

66. NÚMERO 

Quatorze não é uma letra, é o quê? 

67. ESTRADA 

Por onde os carros passam para irem de uma cidade para o outra? 

68. POÇA 

… Aquela água de chuva que fica parada num buraco da rua ou no meio da estrada? 

69. DESVIO 

Quando uma Estrada fica interrompida por algum problema, o que é que se faz ao lado 

para que os carros possam passer? 

70. PLACA 

O que é que se põe nas estradas para indicar as direções, avisar de desvios? [o que é 

que se põe nos pára-choques dos carros para identificar, uma coisa assim (imímica), 

com números?] 

71. BICICLETA 

…aquilo que tem duas rodas grandes que se senta e sai pedalando? 

72. PNEU 

…aquilo que o carro tem: preto, Redondo, se passer por um prego, fura e se esvazia? 

73. VIDRO 

De que material são feitas as janelas, os pára-brisas dos carros? 

74. SEGURO 

Quando uma pessoa compra um carro e quer se prevenir de um prejuízo grande (um 

roubo, uma batida), procura um corrector e faz o quê? 

75. PASSAGEM 

Quando se pega um transporte de uma cidade para outra, como é que se chama aquilo 

que se tem que pagar para poder viajar? 

76. REAL/REAIS 

E quanto é que se paga para viajar daqui a ___? Dizer o nome de uma cidade próxima. 

77. MUITO 

Qual o contrário de pouco? 

78. DEVE 

Você/ o(a) senhor(a) tomou/pediu empestado 500 reais a alguém e não pagou. A 

pessoa vai a você/ ao senhor/ à senhora e diz: Fulano, você me ___ 500 reais. 

79. OBRIGADO 

Alguém lhe empresta uma coisa, um dinheiro. Quando você/ o(a) senhor(a) vai 

devolver, você /o(a) senhor(a) agradece. Como é que você/ o(a)senhor(a) diz? 

80. TRABALHAR  

Para ganhar dinheiro, o que é que se precisa fazer? 

81. EMPREGO 



225 

Para trabalhar e ganhar dinheiro, é preciso procurer o quê? [Quando uma pessoa é 

mandada embora do trabalho, ela perdeu o ___?] 

82. INÍCIO 

Quando uma coisa está terminando, se diz que está no fim. E quando está começando, 

como é que se diz? 

83. PREFEITO 

Quem se elege para dirigir uma cidade? 

84. ESCOLA 

Onde as crianças vão para aprender a ler? 

85. COLEGAS 

O que as pessoas que trabalham juntas são umas das outras. 

86. GIZ 

…aquilo branquinho, assim (mímica), que serve para escrever no quadro, na escola? 

87. BORRACHA 

…aquele objeto que serve para apagar no papel o que se escreveu errado? 

88. RASGAR 

Fazer assim (mímica) em um papel é ___? 

89. AZUL  

Que cor é esta? Mostrar. 

90. BRASIL 

…o nosso país? 

91. BANDEIRA 

…aquilo que representa o país, que é verde, amarelo, azul e branco? 

92. PERNAMBUCANO 

Quem nasce no rio de janeiro é carioca. E quem nasce em Pernambuco? 

93. SOLDADO 

…a pessoa que usa farad, que vive em quartel? [Tem o tenente, o sargento e depois o 

que é que vem? 

94. CORREIO 

Quando se quer mandar uma carta de uma cidade para outra, como é que se faz? 

95. LIQUIDAÇÃO/LIQÜIDAÇÃO 

De vez em quando, as lojas querem vender toda a mercadoria para acabar com o 

estoque, às vezes para acabar até com a loja, então baixam muito os preços. O que é 

que eles fazem. 

96. CINEMA 

Aonde se vai para ver um filme? 

97. DEFESA 

No futebol, os jogadores que não jogam no ataque onde é que jogam? [numa luta, 

quem não está no ataque está na ___? 

98. CALÇÃO 

Os jogadores de futebo aqui(apontar) usam camiseta. E aqui (apontar) o que é que eles 

usam? 

99. UNIÃO 

Para vencer uma Guerra, para fazer uma greve, ganhar um jogo, é preciso que todos 

fiquem juntos, é preciso que haja o quê? [Há um ditado que diz: Onde há …. Há 

força.] 

100. COMPANHEIRO 

           Na escola, em um time de futebol, no trabalho, o que as pessoas são uma das outras? 

[Quando duas pessoas não são casadas e moram juntas, uma é o quê da outra?] 

101. ADVOGADO 
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Que professional se pode contratar para defender os interesses na justiça? 

102. QUESTÃO/QÜESTÃO 

Quando duas pessoas têm um desenvolvimento, uma briga, um problema, elas procuram 

um juiz para resolver a …? [Quando você/o(a) senhor(a) não quer muito uma coisa, você/ 

o(a) senhor(a) diz: Eu não faço …]. 

103. PEGO 

Um ladrão sai correndo e o policial sai atrás e consegue pegar o ladrão. Você/ o(a) 

senhor(a) diz: O ladrão foi …pela polícia. 

104. INOCENTE 

Quando um indivíduo é acusado, mas ele não praticou aquele crime, se diz que ele é o 

quê? 

105. CERTO 

       Qual o contrário de errado? 

106. MENTIRA 

Uma pessoa lhe conta um fato que você/ o(a) senhor(a) acha que não é verdade. 

Você/o(a) senhor(a) diz que é uma…? 

107. PROCISSÃO 

Nas festas de igreja, que nome tem a caminhada que o povo faz, levando uma imagem de 

um ponto a outro? 

108. SANTO ANTÔNIO 

… e o santo casamenteiro que se festeja a 13 de junho? 

109. PECADO 

Deixar de obedecer às leis de Deus é cometer o quê? 

110. PERDÃO 

Quando se comete uma falta grave, o que é que se pede a Deus? 

111. COROA 

… aquilo que os reis colocam na cabeça (mímica)? 

112. OLHO(subst.) 

…isto? Apontar. 

113. PESCOÇO 

… esta parte? Apontar. 

114. ORELHA 

…esta parte? Apontar 

115. OUVIDO 

E esta parte aqui dentro, (Apontar)que se tem que limpar com um algodão em um 

palito ou um cotonete? 

116. DENTE 

E isto? Apontar 

117. PEITO 

Onde a criança mama na mãe? [Onde o bezerro mama na mãe?] [A carne branca de 

galinha se chama carne do …?] 

118. FÍGADO 

… o órgão que fica aqui (Apontar), que adoece se a pessoa bebe demais, se teve uma 

malaria? 

119. CORAÇÃO 

Qual é o nome da parte do corpo que, se parar, a pessoa more? 

120. COSTAS 

Aqui (mostrar) é a frente, e aqui (mostar)? 

121. UMBIGO 

…aquele buraquinho que se tem no meio da barriga? 
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122. JOELHO 

…esta parte? Apontar 

123. FERIDA 

Quando alguém cai e arranca uma parte da pele do braço, do joelho, forma o quê? 

124. CASPA 

… uma coisinha branca que dá na cabeça da pessoa? 

125. BANHO 

Quando se está sujo, suado, para ficar limpo novamente, o que é que se toma? 

126. DESMAIO 

Quando uma pessoa se sente mal, a vista fica turva, ela vai caindo no chão, sem 

sentidos, o que é que se diz que ela teve? 

127. VÔMITO 

O que é que a pessoa faz sair pela boca, quando comeu e a comida fez mal? 

128. HOMEM 

Adão foi o primeiro …? 

129. MULHER 

E Eva foi a primeira …? 

130. FAMÍLIA 

Pai, mãe e filhos juntos formam o quê? 

131. TIO 

O que é que o irmão de seu pai ou de sua mãe é seu? 

132. GENRO 

O pai da esposa é o sogro. E o marido, o que é que ele é do sogro? 

133. ÚNICO 

Quando a pessoa só tem um filho, se diz que ele é filho …? 

134. ALTA 

O que é que se diz de uma pessoa que mede 1 metroe 90cm, 2 metros? 

135. BAIXA 

Qual é o contrário de alta? 

136. LOURA 

A pessoa que tem cabelos escuros, a gente chama de morena. E a pessoa que tem 

cabelos claros e amarelados? 

137. VOZ 

Uma pessoa que canta bem, se diz que ela tem uma boa …? 

138. DOIDO 

Que nome se dá a uma pessoa que às vezes fica furiosa, agressiva, precisa até ser 

internada no hospício? 

139. VELHO 

Um sapato que não é novo é …? 

140. SANDÁLIA 

Aquele calçado aberto, trançadinho, usado no verão, que tem uma tira que prende no 

calcanhar? 

141. MEIA 

Aquilo que se usa no pé antes de calcar o sapato? 

142. BRAGUILHA 

… a abertura da calça do homem, normalmente fechada com botões ou com zíper? 

143. ANEL 

O que é que se usa aqui no dedo? Ou apontar. 

144. PERFUME 

O que é que se põe no corpo para ficar cheiroso? 
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145. PRESENTE 

Quando uma pessoa faz aniversário, o que é que se costuma dar a ela, que vem 

embrulhado? 

146. BEIJAR 

Dar um abraço é abraçar. E fazer assim ( mímica)? 

147. SORRISO 

Quando se está alegre,, se pode dar uma gargalhada ou se pode dar um …? Ou 

mímica. 

148. DORMINDO 

A pessoa que não está acordada, está … (mímica)? 

149. ASSOBIO 

Como se chama isto? Assobiar. 

150. PERDIDA 

Quando não se acha uma coisa, ela fica…? 

151. ENCONTRAR 

Quando se perde uma coisa, se vai procurer até …? 

152. PERGUNTAR 

Quando se quer saber uma coisa, se vai …? 

153. SAIR 

Qual é o contrário de entrar? 

154. BARULHO 

Quando uma criança está dormindo e não se quer que ela acorde, se diz: Fale baixo, não 

faça …, para ela não acordar. 

155. PAZ 

Se a pessoa não quer ser incomidada, a pessoa diz: Me deixe em … . 

156. MESMA 

Uma pessoa usa uma roupa num dia. No dia seguinte, ela não tem outra roupa, então ela 

usa essa … roupa. [Se duas mulheres são casadas com dois irmãos, se diz que as duas têm 

a … sogra.] [Você/  o(a)  senhor(a) vai viajar e não leva roupa. Você/ o(a) senhor(a) vai 

viajar e não leva roupa. Você / o (a) senhor(a) vai usar a … roupa.] 

157. HÓSPEDE 

Emu ma pensão, um hotel, as pessoas de outros lugares que chegam e ficam lá algum 

tempo são o quê? 

158. ESQUERDO 
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Este lado é o direito e este (mostrar)? 

159. MORREU 

Quem não está mais vivo é porque já …? 

ANEXO B – Fragmentos das interações  com marcadores conversacionais 

  

MARCADOR DE BUSCA DE APROVAÇÃO 

4H+CVQFF:                                                                            [[ ferver  

DOC.1:                                                                          [[ a ferver/ 

4H+CVQFF:                                                                                       [[ é:::” ((risos))    (1)                       

DOC.1:  você tem que dizer o que você  USA”/ certo” (2) 

4H+CVQFF: não:: é:: eu também utiliza isso só que ago:ra (lembrei na hora esse daqui. 

-- 

DOC.1: aquilo vermelho que vende na feira e que se usa para preparar o molho de tomate” 

4H+CVQFF: (+) (+)  

DOC.1: a::ai queimei 

4H+CVQFF:                        [[ é o tomate né” (3) 

-- 

DOC.1: como é o nome desse órgão que se a pessoa bebe demais 

4H+CVQFF: não é estômago não” (resp. por meio de pergunta) (4) 

DOC.2: NÃO 

-- 

DOC.1: se a pessoa bebe demais a pessoa fica doente” 

4H+CVQFF: ah sim/fígado 

DOC.1: qual o nome da parte do corpo/ 

4H+CVQFF: ah bem aqui/ serio‟ 

DOC.2: SÉRIO” 

4H+CVQFF: sério 

DOC.2: bom:/ 

DOC.2: ((RISOS)) [[tava na internet 

DOC.1:                   [[tava na internet ((risos)) 

4H+CVQFF: eu conheço mais como estômago/ pensei que ficasse mais isolado né” (5) 

-- 

DOC. 1:  quando se compra uma TV ventilador um sapato ele vem da loja dentro de quê” 

animador 

4H+CVQFF: CAIxa nE”   (busca de aprovação) (6) 

-- 

Doc.1: se não separar o gado doente aí ela vai pegando nos outros rapidamente  

 

19H+CVQFF: é  a gripe‟ não é a gripe suína” a gripe é::  

-- 

Doc.1: de um canto pro outro‟ como é que se chama essa caminhada” 

19H+CVQFF: é é  procissão né”/ (7) 

Doc.1:                                      [COMO” 
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19H+CVQFF: PROCISSÃO não é” (8) 

-- 

DOC.1: aquele objeto que se usa na cozinha pra passar a farinha‟ todo furadinho assim” 

animador 

19H+CVQFF: a peneira” 

 

DOC.1: como” 

 

19H+CVQFF: peneira né” (busca de aprovação) (9) 

-- 

DOC.1: que a gente até usa no halloween faz as coisas assim:  autor 

19H+CVQFF: abóbora só que aqui é jeri/ jerimum né” (10) 

 

-- 

Doc.1: geralmente a festa é em parte”  em que turno” 

19H+CVQFF:                         [é a noite né” é a noite (11) 

-- 

Doc.1: certo/ o que é que se põe nas estradas para indicar as direções” 

19H+CVQFF:  sinais de trânsito né” (12) 

 

-- 

Doc.1: quando uma pessoa compra um carro e quer se prevenir de um prejuízo grande ela faz 

o quê”      animador/ não se compromete  

19H+CVQFF: seguro nE” (13) 

busca aprovação ou concordância por meio do marcador 

-- 

Doc.1: quanto é que se paga para viajar” daqui::: pra o Iguatemi‟ por exemplo” animador 

19H+CVQFF: dois reais né” a inteira  (busca aprovação do doc.1) (14) 

 

-- 

Doc.1: de um canto pro outro‟ como é que se chama essa caminhada” 

19H+CVQFF: é é  procissão né”/ (15) 

Doc.1:                                      [COMO” 

19H+CVQFF: PROCISSÃO não é” (16) 

-- 

Doc.1:  é:: eu sei que você é agnóstico‟ mas veja se você consegue responder essa aqui” não 

obedecer as leis de Deus é cometer o quê” 

19H+CVQFF: é pecado né” ((rindo)) (17) 

-- 

Doc.1: tem um órgão da gente que você tem cirrose /   autor 

19H+CVQFF:                                         [tem o fígado né” (18) 

Doc.1: é fez/ apontei pro errado foi” ((gargalhadas))   autor 

19H+CVQFF: disse é aqui‟ eu eu falei o coração/ realmente complicou um pouquinho‟  mas 

realmente é o fígado e as pâncreas, né” (20:18) (19) 
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-- 

Doc.1:  é/ ela ela teve o quê” bota tudo pra fora‟ ela teve o quê” autor 

19H+CVQFF: ela vomitou 

Doc.1: certo/ mas ela  autor 

19H+CVQFF:                [[ficou enjoada                                                               

Doc.1: NÃO:: você disse só que: ela teve um”  autor    

19H+CVQFF: ela teve um né”  (20) 

-- 

Doc.1: o que é que você vai SER do PAI da moça que você está enrolado” 

19H+CVQFF: genro/ genro né” (21) 

-- 

Doc.1: mas aquela aberturazinha o zíper tá ali‟ o conjunto todo  autor 

19H+CVQFF: ++ 

Doc.1:  Como é o nome” autor 

19H+CVQFF: fecho/zíper 

Doc.1: tem outro nome” autor 

19H+CVQFF: aa: bra/braguilha” né braguilha” é porque eu quero braguilha não” (22/23) 

-- 

Doc.1: você quer saber uma coisa pra ela” 

19H+CVQFF: sababer uma coisa‟ pra ela né” (24) 

-- 

DOC.1: NÃO/ é isso que cê FALOU só que é a ação  

19H+CVQFF: REMAR” nem não” (25) 

 

-- 

Entrevista 73H+CVQFF 

73H+CVQFF:  eu moro numa CA-SA ++ certo” (26) 

Doc.1: certo 

73H+CVQFF: CERTO” num segun/ primeiro andar com dois quartos (27) 

Doc.1: certo/ e o que é que precisa para construir uma casa” 

 

-- 

Entrevista 78H+CVQFF 

DOC1: antigamente pra passar roupa usava-se ferro a brasa(+) hoje qual o tipo de ferro que se 

usa” (animador) 

78H+CVQFF: energético energético né‟‟ é energético (28) 

DOC1: não/ é:: no ferro né passa uma corren::te (auto 

DOC1: é um ferro é ligado a energia (+)então como é que se diz‟‟ é um fer::ro 

78H+CVQFF: (++)pra mim é energético né agora se tem outro no (pra mim - argumentador) 

---- 

DOC1: e aquela grade pequena de metal de ferro que se usa pra assar frango” (animador) 

(++)essa grade aqui‟‟ (autor) 

78H+CVQFF: (...) gre  grelha né (29) 

--- 



232 

DOC1: e a amarela” 

78H+CVQFF: (2.0)amarela ((riem)) a branca é gema né”(++) não   (30) 

DOC1:não (+) ao contrário 

-- 

DOC1: e o que que se pesca nos ri::os” (animador) 

78H+CVQFF: peixe né‟‟ (31) 

--  

Entrevista 79H+CVQFF  

DOC1:  foi” ((riem juntos)) + qual é o contrário de fe::io “ 

79H+CVQFF: bonito né ((ri)) (32) 

-- 

DOC1: tudo bem / e:: como é que se chama quando uma estrada ela fica interrompida e os 

carros tem que passar por outro lugar” 

79H+CVQFF: tá interditada né (33) 

DOC1: certo / a estrada tá interditada / então os carros tem que fazer um” 

-- 

DOC1: cer::to e :: de que material são feitas as janelas” 

79H+CVQFF: é vidro né” (34) 

-- 

DOC1: e aquilo que representa um paÍs” (animador) 

79H+CVQFF: uma bandeira né (voz baixa) (35) 

-- 

DOC1: (+) e a pessoa que usa farda e mora em quartel” 

79H+CVQFF: é um soldado né (36) 

-- 

DOC1: e quando você comete um pecado o que é que se pede a Deus”  

79H+CVQFF: (ri) perdão né (ri) (37) 

-- 

DOC. 1: Dario (+) qual o tipo de moradia mais comum aqui da região” (+) 

16H-CVQFF: Ah/ essa eu conhe/Pra vê se eu conheço o:: tipo de moradia tipo de moradia 

mais comum acho que é: apartamento/acho que é apartamento né”(38)/1 

DOC. 1: apartamentos” tem outros tipos de moradia que as pessoas tem:: 

16H-CVQFF: [usam na região” 

DOC. 1: [utilizam 

-- 

DOC.1:           [ pri/prin-ci-pal-mente 

16H-CVQFF: [[A base/ pa construir a base”/ pecisa de um pedreiro/pecisa de:: (+) pergunta 

fácil que parece difícil non” ((risos))39/2 

DOC. 2: Tudo fácil(+) 

16H-CVQFF: É 

DOC. 2: não se preocupe (+) e o que você não souber responder também não se preocupe 

16H-CVQFF: Não/Mas a pergunta tão fácil que parece difícil né ((risos)) eu é:  (39)quando 

tem pergunta eh tão fácil/parece acho que é pegadinha né” ((risos)) (40) 

-- 
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Doc1: para limpar o chão o que é preciso fazer” 

16H-CVQFF: ((silêncio)) é preciso ah::/para limpar o chão é preciso pegar::/pegar esfregon 

né” (41) /esfregon com (incompreensível) esfregon com pano de chão (3:59) 

-- 

DOC. 1: pega em pessoas também a gente também quando tem uma feridinha pequena a 

gente diz que está” (autor) 

16H-CVQFF: com herpes 

DOC. 1: não não por dentro a feridinha não é contagiosa (+) essa não 

16H-CVQFF: não NÃO É CONTAGIOSA” (42) 

DOC. 1: do gado é 

16H-CVQFF: ente  falar afta não sei se/ AFTA 

DOC. 1: E: e o nome da doença” 

DOC.2:                            parecido 

DOC.1:                                   [parecido       

16H-CVQFF: num sei,           afta tatata ((cantarolando)) 

DOC. 2: tudo bem tudo bem 

-- 

DOC.1: isso/ e antigamente pra passar roupa usava-se ferro a brasa‟ hoje qual o tipo de ferro 

que se usa” 

65H-CVQFF: ferru (+++) E:::: com ineRgia né” (43) 

DOC.1: entAO” um ferru com energia E um ferru" 

65H-CVQFF: um ferro quente NE" (44) um ferro 

-- 

DOC1: uma pessoa alegr NE ela pode dA uma gargalhada ou / 

65H-CVQFF: um sorrIso né” (45)um sorrisinho assim 

DOC. 1:                                                          [issu/ a pessoa que não está acordada está 

((risos)) 

65H-CVQFF: ((risos)) não muito ((rindo)) 

-- 

DOC1: Não vocE quer saber uma coisa então vocE vai 

65H-CVQFF: Procurar 

DOC.2: SABER'  

DOC.1: saber vocE quer saber vocE vai então 

65H-CVQFF:  eu quero saber nÉ” (46) 

DOC1: E 

65H-CVQFF:  investigar:  

-- 

DOC.2: sim  (autor) 

DOC.1: é:: 

65H-CVQFF: não é roda”  ((responde com uma pergunta)) (47) 

DOC.2: outro NOme" hein” 

 65H-CVQFF: Eeeee:R 

-- 
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DOC: hoje 26 de julho estamos em redenção e vamu entrevistar o joÃU de Cabo Verde (++) 

/João qual E o tipo de moradia mais comum aqui da regiAo" 

65H-CVQFF: e: a moradIa E trEs quartus NE" [[((incompreensível))  

DOC.1:                                                                [pois E entAO / qual E] o tipo de moradia 

mais comum que”/ vocE mora aonde" 

-- 

DOC.1: i onde E que se  constrOi uma casa" 

65H-CVQFF: eu morava junta da EStrada NE” [[((incompreensível)) 

DOC.1:                                                                [[MAS você precisa comprar um pedaço de 

terra pra construir uma casa como é o nome desse pedaço de terra" 

65H-CVQFF: um terreno NE” 

-- 

DOC.1: entAO” um ferru com energia E um ferru" 

65H-CVQFF: um ferro quente NE" um ferro 

-- 

DOC.2: não o que tem eletricidade E o quê" 

65H-CVQFF: eLEtrico ferro eLEtrico NE" 

-- 

DOC.1: certo/ pra limpar o chÃO o que que E preciso fazer" (OBS.termina uma aqui, mas a 

outra é interessante também para analisar) 

65H-CVQFF: (++) E::: com baRde NE" 

DOC.1:  antes/ antes pra tirar o pO do chAO você vai pegar a  vassoura e 

65H-CVQFF: (++)  ((incompreensível)) escorrear/ esfregar" 

DOC.1: antes de esfregar vocE pega a vassoura pra limpar u chAO vocE pega a vassoura i 

va::i 

65H-CVQFF: (++)  vai introduzir na base NE” 

-- 

DOC.2: com o objeto pra tirar o pO 

65H-CVQFF: esfrega NE" 

-- 

DOC.1: a carne de porco não E magra por que tem 

65H-CVQFF: (++) gordura NE isso” 

-- 

DOC.1: cErtu/ olha a carne a gente come de garfo e faca e a sopa como E que a gente toma" 

65H-CVQFF: cum taLHER NE" com a coLHER 

-- 

DOC.2: então então no gerúndio a Agua esTA::” 

65H-CVQFF: a agua estA:: quente NE" 

DOC.2: certo‟ cê disse a ferver (+) 

65H-CVQFF: fervido NE" 

-- 

DOC.2: não o que tem eletricidade E o quê" 

65H-CVQFF: eLEtrico ferro eLEtrico NE" 

-- 
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DOC.1:  não:: é só dizer o que é‟ é mais fácil/ olha quem nasce no rio de janeiro é carioca e 

quem nasce em Pernambuco”  

65H-CVQFF: nordestino NE” 

-- 

DOC.2: E quando a pessoa entra vai ser o que no quartEl" 

65H-CVQFF: E militar NE" 

-- 

DOC. 1: na escola, no time de futebol' no trabalho' o que as pessoas são uma das outras" 

65H-CVQFF:(++) na escola' no futebol' no trabalhu NE" 

-- 

DOC1: NÃO: você contrata ele pra defender 

65H-CVQFF: advogado NE” 

-- 

DOC. 1: issu/ i  deixar de obedecer as leis de Deus é cometer o que" 

65H-CVQFF:  as leis de Deus NE"/ 

-- 

DOC1:  formou o que” na pele/ por exemplo‟ na pele do braço sangran:do 

65H-CVQFF: muito sangue nE" 

DOC.2: É O quê” 

65H-CVQFF: um BURAco‟ NE” 

-- 

DOC.2:  buE ((sinal de vÔmito)) 

65H-CVQFF: vOmitu NE" 

-- 

Doc1: nÃO mas ele  E sO'/ pois E esse casal sO tem UM então ele E FIlho” 

65H-CVQFF: filhu Unico NE” 

-- 

DOC. 1: isso/ que nome se dá a uma pessoa que as vezes fica agressiva furiosa precisa até ser 

internada num hospIcio” 

65H-CVQFF: estresse/ estressado nE” 

-- 

Doc1: é onde as pessoas normalmente moram” 

66H-CVQFF:: ah o tipo de moradia aqui é simples né” 

Doc1: hum (+) você mora em quê” 

66H-CVQFF: moro/ aqui moro numa numa::: casa né” (+++)  numa casa com os meus 

colegas ((de sala)) 

-- 

Doc1: i o que é isso aqui onde se coloca objetos latas na cozinha que a gente prega na parede” 

66H-CVQFF:: estante nÉ” 

Doc1: tem outro nome pra estante” (autor) 

66H-CVQFF:: (+++) ((incompreensível)) de colocar objetos né” 

-- 

Doc1: um copo pequeno é um copinho‟ e como se chama aquele lugar que se deita pra dormir  

66H-CVQFF: a cama 
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Doc1: e se ela for pequena” 

66H-CVQFF: uma cama pequena né” 

-- 

Doc1: qual a refeição que se faz as doze horas” 

66H-CVQFF:: aRmoço NÉ” 

-- 

DOC.1: bem quente com as bolinhas assim já n‟água 

66H-CVQFF: (+++) 

Doc.2: saindo  fumaça ((da água)) 

66H-CVQFF: gasoso né” 

Doc.2: É a água está a água tá em estado gasoso mas gente diz que ela está” 

66H-CVQFF: quente 

Doc.2: quando está muito quente no máximo estado dela de (++) poder ficar quente” 

66H-CVQFF:: (+++)(é difícil)  num sei ((baixinho)) 

Doc.2: (+) ok 

-- 

Doc.1:  você falou 

66H-CVQFF: ((incompreensível)) depois de plantar a gente rega nÉ  

Doc1: (++) i: a fêmea do carneiro” 

66H-CVQFF: (++) ovelha 

-- 

Doc1: quatorze não é uma letra é o quê” 

66H-CVQFF: (++) é um número né” 

-- 

Doc.1: algum teve algum acidente assim ai vai fazer outro percurso pra poderem/ por que não 

podem passar onde aconteceu aquele problema então a gente faz um 

66H-CVQFF: uma curva 

Doc1: ok/ é o que é que se põe nas estrada para‟ nas estradas para indicar as direções preto e 

amarelo 

Obs.: o doc.1 ignorou a resposta do entrevistado 66H-CVQFF  porque não estava adequada 

v. acima v. uso do OK 

 

66H-CVQFF: indicador né” 

-- 

Doc1: uma pessoa compra um carro e aí é ela quer se prevenir 

66H-CVQFF: segurar né” 

-- 

Doc1: quando uma pessoa se sente mal a vista fica turva ela vai caindo no chão sem sentido 

se diz que ela teve um” 

66H-CVQFF: tontura né” 

-- 

Doc1: i:sso/ dá um abraço é abraçar e fazer assim ((beijando o antebraço))” 

66H-CVQFF: acarinhar né” 

-- 
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Doc.2: mas no Brasil a gente usa muito o gerúndio (marcador de identidade de grupo) 

66H-CVQFF: é gerundar não É” 

-- 

Doc1: vamos supor que Você pediu dinheiro emprestado 500 reais a alguém  e ainda não 

pagou ai a pessoa ver você na rua e diz “CAR-LOS  você me” 

66H-CVQFF: me dá o que eu te emprestei NE” 

-- 

Doc.1: uhn hum / e o que que precisa ter pra construir uma casa” 

66H-CVQFF: num bom terreno NE” 

-- 

Doc1:  antigamente para se passar roupa as pessoas usavam o ferro  a brasa +hoje qual o tipo 

de ferro que se usa” 

66H-CVQFF:: ferro de engomar nE”  É:::: ferro elEtrico 

Doc1: i::sso/ aquilo que se abre quando se quer lavar as mãos numa pia” 

66H-CVQFF: uma torneira‟ 

-- 

Doc1: para limpar o chão o que é preciso fa va/ fazer” (++) primeiro 

66H-CVQFF: é preciso varrer NE” ((limpar)) 

-- 

Doc1: i:: (++) uma refeição que se faz em geral as doze horas” 

66H-CVQFF: (++) É doze e meia nE” / qual refeição” 

-- 

DOC.1: i:: a carne se come de garfo e faca e a sopa com que é que se toma” 

66H-CVQFF: com colher NE” 

-- 

Doc1: é uma propriedade bem grande uma casa  

66H-CVQFF: (++) ((voz baixa)) no campo” 

Doc.1:                                       que pode criar gado 

66H-CVQFF::                                                  [no campo nE” 

-- 

Doc1: É:: aquela água de chuva que fica parada no buraco da rua ou no meio da estrada” (+)” 

66H-CVQFF:: é:::; uma poça nE” 

-- 

Doc1: vamos supor que Você pediu dinheiro emprestado 500 reais a alguém  e ainda não 

pagou ai a pessoa ver você na rua e diz “CAR-LOS  você me” 

66H-CVQFF: me dá o que eu te emprestei NE” 

-- 

Doc1: na escola em um time de futebol no trabalho é que as pessoas são umas das outras” 

66H-CVQFF: colegas de equipe/ uma equipe ne” 

-- 

Doc1: ++ que profissional se pode contratar para defender os interesses na justiça” 

66H-CVQFF: (++) justiça” nE” 

-- 
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DOC.1: eu procuro o juiz pra/ é:: há um desentendimento com alguém eu vou ao juiz para 

que ele resolva a minha” 

66H-CVQFF: a minha situação NE”  

-- 

Doc1: nas pessoas 

66H-CVQFF: aqui é frente aqui é trás NE” 

-- 

Doc1: é:: quando alguém cai e arranca um pedaço da/da pele‟ ne” do braço‟ do joelho‟ o que 

que forma” 

66H-CVQFF: uma cicatriz nE” 

-- 

Doc1: antes da cicatriz uma” 

66H-CVQFF: pancada” 

Doc2: uma” 

66H-CVQFF:  uma marca NE” 

Doc.1: [[quando arranca um pedaço da pele‟]] 

Doc.2: [[quando ainda está aberto]]  

Doc.1: ai coloca um ((   )) por cima aí::  

66H-CVQFF:                                   [[esfola 

Doc.1: aí esfola e forma o que” 

66H-CVQFF: uma ferida 

-- 

Doc.1: ca-iu no chão/ teve o quê então”/ ela passou mal e caiu” 

66H-CVQFF: teve uma tontura NE” 

-- 

Doc1: é u santo casamenteiro que si festeja dia treze de junho” (++) as mulheres oram muito 

pra esse santo pra poder casar como é o nome” 

67H-CVQFF: ((sebastião)) 

Doc1: não 

67H-CVQFF: são Cipriano” São Valentim não é” 

-- 

Doc1: isso/  o advogado recebe sempre uma” 

67H-CVQFF: causa 

Doc1: ou” 

67H-CVQFF: uma causa né” 

Doc1: causa ou” 

67H-CVQFF:  (++) 

-- 

Doc1: ((risos)) e esse animal” ((mostrando a figura de um elefante)) 

68H-CVQFF: bichinho né”     

 (( no diminutivo ironiza o tamanho do elefante/ brincadeira como estratégia/ busca 

concordância com o que diz por meio do marcador NÉ? O doc.1 responde polidamente com 

sorriso e. o alongamento do e também contribui para se perceber um enquadre de brincadeira 

proposto pelo entrevistado e aceito pelo documentador)) 
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Doc1: é::: 

-- 

Doc1: quatorze não é uma letra é um” 

68H-CVQFF: (+) é um número né” 

-- 

Doc1: é/ como é o nome desse sinal de trânsito” é uma” (+) 

68H-CVQFF: na os carros né” / os carros tem na frente e atrás‟ identifica o carro é um que 

tem  número que identifica aquele carro como é o nome daquilo” 

-- 

02M+CVQFF: colocar a semente” 

Doc.1: é outra palavra” (AUTOR) 

02M+CVQFF: é:: semear” +++  não” ((busca de aprovação)) 

-- 

Doc.1: quando a estrada fica interrompida por algum problema‟ o que é que se faz ao lado 

para que os carros possam passar” 

02M+CVQFF: baRage” não” ((voz baixa)) busca de aprovação 

-- 

Doc.1: você me pediu emprestado quinhentos reais e aí eu chego pra você e digo olha 

Melaine você me taran taran taran quinhentos reais (AUTOR) 

02M+CVQFF: emprestou” ++ me deve não não” 

-- 

DOC-1 (+) no quartel qual é menor patente 

03M+CVQFF: (++) não sei se aqui é assim soldado não”  É” 

DOC-2: é  repita 

-- 

DOC.1: aQUIlo que o carro tem que é PREto reDONdo/ e se passar o prego FUra” 

11M+CVQFF: ROdas 

DOC.1: i i[h] 

11M+CVQFF:[ pNEus né”] 

-- 

DOC.1: onde é que a gente vai pra vê um filme” 

11M+CVQFF: hum/ ciNEma né”(+) 

-- 

DOC.1: quando a gente faz coisas contra De:us /contra o que Deus o que Deus a[ssim 

11M+CVQFF: é pecado/ ne´” 

-- 

 DOC.1: continuando/ pergunta número cento e quatorze/ ah essa parte qui como chama” 

11M+CVQFF: a orelha/ ne” 

-- 

DOC.1: uhn hum / o quê é que se diiz de uma pessô/ que MEde um Metro e novente de 

alTUra dois Metros” 

11M+CVQFF: é muito Alto/ ne” 

-- 

DOC.1: a:h eu vou limpar esse chão [qui (autor) 
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11M+CVQFF:                                               [a::h tem PÁ tem Pau qualquer coisa assim mas 

só que eu tenho uma coisa aí que nós chamamos de::(+)tipo:: eu já esqueci depois eu lembro o 

nome [tá” 

-- 

DOC.1:  UHN HUM(+) IH:: “onde é que a gente constrói uma casa‟ o quê que precisa pra 

gente construir um casa” (autor) 

11M+CVQFF: ah‟ de terreno 

DOC.1: unh hum 

11M+CVQFF: (incompreensível) ... de muitas coisas né” de plano‟ tudo 

DOC.1:                                                 [unh hum]  

11M+CVQFF:                                          [“de construír uma casa‟ né”] 

-- 

DOC.1: hu hu:m(+) pra que a porta pra que a porta não fique aberta a gente fala‟ FULANO(+) 

a PORta‟ por exemplo cê vai falar pra fechar a porta‟ cê vai dizer assim‟ OTÁVIO(+) 

11M+CVQFF: “fecha a porta‟ né” 

-- 

DOC.1: aaai(++) como é o nome daquê daquilo vermelho que vende na feira e usa pra 

preparar molho de macarrão” 

11M+CVQFF: huum tomúu tomate  né” 

-- 

DOC.1: como é o nome daquela flor boNIta que é cheiROsa e é presa num taalo com 

espinho” 

11M+CVQFF: ee é roosa né” 

-- 

DOC.1: uhn hum / como é o nome da fêmea do carneiro” 

11M+CVQFF: eh(+) carnê ô ô ô ovelha né” 

-- 

DOC.1: pra eu andar Nele primeiro eu tenho [que::]” 

11M+CVQFF:                                                            [subir] né” 

DOC.1: uhn hum /tem alguma algum/ outro Modo de falar que cavalo assim a gente a  

-- 

DOC.1: é: a aranha fabrica aquele negócio que quando as vezes a casa fica abandonada/ nos 

canTInhos a gente vê assim” (autor) 

11M+CVQFF: é que aqui nós chamamos de casas de aranha né” 

-- 

DOC.1: uhn hum / quando a gente faz assi::m ó(+) Nessa coisa aí que você Disse/ née/ numa 

embarcaçã:o qui que a é gente tá fazendo/ eu esto:ou” 

11M+CVQFF: deslocando né (+) deslocando 

-- 

DOC.1: tem aqueles (incompreensível) que trabalham de chaPÈu/ né” (autor) 

11M+CVQFF: é: né” 

-- 

.DOC.1: e depois da noite o que é que vem” 

11M+CVQFF: manhã/né” 
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-- 

DOC.1: então faz o quê” 

11M+CVQFF: outra viia né”/ pode ser assim” ((preocupação com a resposta dada 

consequentemente com a face)) 

-- 

DOC.1: aQUIlo que o carro tem que é PREto reDONdo/ e se passar o prego FUra” 

11M+CVQFF: ROdas 

DOC.1: i i[h] 

-- 

DOC.1: por que assiim/ é: é:: eu quero me prevenir (incompreensível) se o meu Carro for 

rouBAdo ou enTÂO /se eu sofrer algum acidente com meu Carro 

11M+CVQFF: tem o seGUro né” 

-- 

DOC.1: pra ganhar dinheiro o qui qui pre /qui qui tem  qui fazer” 

11M+CVQFF: trabalhar né” 

-- 

DOC.1: uhn hum / quem  se elege pra dirigir uma ciDAde” 

11M+CVQFF: eh (aqui diz ) prefeiTUra/ eh pode ser/ (aqui diz) prefeiTUra né” 

-- 

DOC.1: o que as pessoas que trabalham Juntas são umas das outras(+) eu trabalho JUNto 

como [(incompreensível)] 

11M+CVQFF: [ cole:gas] né”  

-- 

DOC.1: quando uma criança está dormindo e não quer e não quer que ela acorde/ não se qué 

que ela acorde a gente diz assim/ FAla baixo não faça” 

11M+CVQFF: bandeira /né” 

-- 

DOC.1: onde é que a gente vai pra vê um filme” 

11M+CVQFF: hum/ ciNEma né”(+) 

-- 

DOC.1: e aqui onde é/ o quê que eles Usam” 

11M+CVQFF: calÇÕES/ né”(+) 

-- 

 DOC.1:  na esCOla num time de futebo:l no traBAlho / o quê as pessoas SÃO uma das 

outras‟‟ 

11M+CVQFF: no trabaLHO/ cole:gas né” (incompreensível) 

-- 

 

DOC.1: huruum  quando Duas pessoas tem um desentendimento uma BRIga um proBLEma 

elas procuram o juíz pra resolver a:::” 

11M+CVQFF: a::: separaÇÂO né”/ o::u(+) diVÒRcio/ assim um problema né”/ não se::i 

DOC.1:[[ uhn hum]]  

-- 
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DOC.1: uhn hum / nas FEStas de:: iGREja / ha:::m qual o nome duma caminhada que se fa:z/ 

a:: que o povo faz levando uma iMagem/ CERto” e canTANdo com velas na Mão 

11M+CVQFF: [[ eu sêi]] 

DOC.1: [[ fazendo]] orações” 

11M+CVQFF: se diz prociSSÂO né” ( incompreensível) 

DOC.1: COmo/ Como” 

11M+CVQFF: não Sei a palavra CERta assim mas prociSSÂO assim 

DOC.1: ah certo certo 

11M+CVQFF: (é) era outra COisa né” 

DOC.1:   [[ uhn hum 

-- 

DOC.1: fica tranquila/ é o que cê falar  que tá Valendo/Viu” 

11M+CVQFF: tá [[ CERto]] 

DOC.1:     [[ não se preoCUpe]] 

11M+CVQFF: é porque as pessoas as Veezes vari:am /né” 

-- 

DOC.1:aqui é a FRENte e aqui” 

11M+CVQFF: atras [[ô]] 

DOC.1: [[a:::s]] 

11M+CVQFF: costas/ né” 

-- 

DOC.1: huruum/ o quê é que se diiz de uma pessô/ que MEde um Metro e novente de alTUra 

dois Metros” 

11M+CVQFF: é muito Alto/ ne” 

DOC.1:uhn hum 

11M+CVQFF: (incompreensível) 

DOC.1:é uma peSSOa” 

11M+CVQFF: Alta/ né” 

-- 

DOC.1: aquele (calçado aberto) trançaDINHO que a gente Usa no verão pra ir a praia 

também/né/ que tem uma Tira assi:m que PRENde no calcanhar tamBÈM como é o nome” 

11M+CVQFF: chamam de sanDÁlia/ né” 

-- 

DOC: [[ faz um barulhinho]] eu não seei (fez com a booca) 

11M+CVQFF: asu asubi asu asuBIU né” [[(incompreensível)]] 

-- 

DOC: este La:do é o direito/ né” 

11M+CVQFF: é 

DOC: e esse é o:::” 

11M+CVQFF:esquer/é/ eso ) o contrário direito né” 

DOC: [unh hum] 

-- 

DOC.1: uma refeição que se faz geralmente ao meio di:a”/ as doze Horas” 

15M+CVQFF: me/ meRENda/ né” que vocês chamam 



243 

DOC.1: meio Dia você meRENda” 

15M+CVQFF: ah meio dia é alMOço 

-- 

DOC.1: sim/ tudo bem/ tem/ tem outro jeito de dizer jo/ jogando água/ pessoa va:::i” 

15M+CVQFF: colocar (incompreensível) eu acho que coloca Água né” pra/ 

-- 

DOC.1: nã:::o / geralmente quando cê chega num lugar aí te::m pra avisar você de algum 

[[coisa]] 

15M+CVQFF: [[uma PLAca]] né” 

-- 

Entrevista 20M+CVQFF:                                             

Não encontrei 

Entrevista 52M-CVQFF 

Não encontrei 

Doc1: para limpar o chão o que é preciso varrer/fazer ((risos)) o que que é preciso fazer 

((risos))”  

54M-CVQFF: essa é fácil varrer né” ((risos)) (Brincadeira) 

Doc1: ((risos)) varrer/ uma refeição que se faz em geral as doze horas” 

-- 

Doc1: aquela flor essa flor aqui cheirosa com o caule cheio de espinhos como é o nome dela 

54M-CVQFF: é Rosa né” 

-- 

Doc1: ai chove fica quebrado ai a água fica ali naquele como é o nome daquilo” 

54M-CVQFF: lagoa né” 

-- 

Doc1: então eu vou e faço um” 

54M-CVQFF: uma curva né”  

-- 

DOC.1:  uma cama pequena/ o diminutivo de cama” 

54M-CVQFF: (BÉRço) não” 

-- 

Doc1: é” tem outro nome pra isso” 

54M-CVQFF: bote (++) não é vela não” 

-- 

55M-CVQFF: tipo da mo/ tipo de moradia” 

Doc1:                 sim::  

55M-CVQFF:  [casa‟ não é casa” 

-- 

Doc1: hum hum pra tirar o pó (++) você vai 

55M-CVQFF: vou limpando né” 

-- 

Doc1: como é o nome desse rapaz aqui” Olha que está fardado pra o trabalho dele 

normalmente tem o sargento ele é o”                                 +- 13:56min 

56M-CVQFF: tropa né” a gente diz tropa né” 
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-- 

Doc1: não”/ é:: quando tudo fica  ESCURO e as pessoas vão dormir é é A”  

56M-CVQFF: é o sono não” 

-- 

 

MARCADORES DE APROV. E CONCORDÂNCIA – ENTREVISTADO 

Entrevista com o 4H+CVQFF 

DOC.1: aquele objeto que se usa na cozinha para passar farinha animador (+) vamos dizer que 

ela tá muito caroço a farinha então você vai” (autor) 

4H+CVQFF: (silêncio) 

DOC.1:  usa esse objeto pra tirar 

4H+CVQFF:  [[sei: 

DOC.1: [[/ como é o nome desse objeto” 

4H+CVQFF: ((longa pausa)) (2.5)  como é que chama meu Deus do céu” ((bem baixinho))    

COOPERAÇÃO 

DOC. 2: uma coisa redondinha assim 

4H+CVQFF: eu sei ((pausadamente/com um breve riso)) COOPERAÇÃO 

DOC.1: as vezes pra fazer a tapioca também usa pra: goma ficar:: 

4H+CVQFF: passa ((depois volta)) que o nome tá falhando aqui COOPERAÇÃO 

-- 

DOC.1: como é o nome desse órgão que se a pessoa bebe demais 

4H+CVQFF: não é estômago não” (resp. por meio de pergunta) busca de aprovação 

DOC.2: NÃO 

4H+CVQFF: ((silenciou)) 

DOC.1: se a pessoa bebe demais a pessoa fica doente” 

4H+CVQFF: ah sim/fígado 

DOC.1: qual o nome da parte do corpo/ 

4H+CVQFF: ah bem aqui/ serio‟ 

DOC.2: SÉRIO” 

4H+CVQFF: sério 

-- 

DOC.1: o pai da esposa é o sogro 

4H+CVQFF: uhun    

-- 

 

DOC.1:  usa esse objeto pra tirar 

4H+CVQFF:  [[sei: 

DOC.1: [[/ como é o nome desse objeto” 

4H+CVQFF: ((longa pausa)) (2.5)  como é que chama meu Deus do céu” ((bem baixinho))    

COOPERAÇÃO 

DOC. 2: uma coisa redondinha assim 

4H+CVQFF: eu sei ((pausadamente/com um breve riso)) COOPERAÇÃO 

DOC.1: as vezes pra fazer a tapioca também usa pra: goma ficar:: 

4H+CVQFF: passa ((depois volta)) que o nome tá falhando aqui COOPERAÇÃO 
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-- 

DOC.1: aquilo que dá no chão com uma casca grossa vermelho amarelada por dentro que se 

cozinha para comer/ pra fazer doce/ as vezes colocar até no feijão/ pode colocar na sopa 

também (7;50) 

4H+CVQFF: (   ) 

DOC.‟1: tem uma imagem” 

DOC.2: não não (mas eu posso dá uma dica)” 

DOC.1: Pode                              

DOC.2:  (+) halloween 

4H+CVQFF: ah/okey a-bó-bo-ra 

-- 

Entrevista 73H+CVQFF 

Doc.1: né”/ cê precisa comprar um pedaço de terra 

 

73H+CVQFF:                                                  [[CERTO 

-- 

Entrevista 78H+CVQFF 

DOC1: tá dando pra ouvir direitinho daí” (autor) 

78H+CVQFF: tá CONCORDÂNCIA 

 

Entrevista 79H+CVQFF 

DOC1: nós estamos em Fortale::za no ppgl hoje :: é quatorze de agosto de dois mil e do::ze 

(+) nós vamos entrevistar o Ericson de Cabo verde (++) então Ericson (+) me di::ga (+) você 

mora (+) num apartamento “ 

79H+CVQFF: (+) numa kit net 

DOC1: é::” 

79H+CVQFF: é 

DOC1: mas geralmen::te as pessoas moram em quê” (autor) 

79H+CVQFF: (++) pessoal normalmente divide apartamento 

DOC1: sim :: mas (+) sem ser apartamento apartamento é em pré::dio (autor) 

79H+CVQFF: uhn 

DOC1: né” 

79H+CVQFF: apartamento é mora em casa também 

DOC1: is::so/ e pra você construir uma ca::sa (+) você precisa ter o quê pra construir uma 

casa você precisa ter um pedaço de ter::ra como é que você chama esse pedaço de terra” 

-- 

DOC1: um copo peque::no é um copinho (animador) 

79H+CVQFF: uhn -- 

DOC1: quando o feijão está se::co (+) vamos supor que você está cozinhando o feijão está 

se::co ai:: você tem que pegar á::gua  e::” (autor) 

79H+CVQFF: colo colocar 

DOC1: é (+) outro nome pra colocar (+) e::”  (autor) 

79H+CVQFF: botar 

DOC1: você [aprendeu aqui”] (autor) 
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79H+CVQFF:          [((ri))] 

DOC1:  foi” ((riem juntos)) + qual é o contrário de fe::io 

-- 

DOC1: isso” / é as vezes a pergunta é tão simples NE” ((risos)) 

79H+CVQFF :                                                               é:: ((risos)) 

Doc.1:  você quer dar uma resposta bem difícil‟ e  é bem fácil ((rindo)) 

79H+CVQFF:                                                             é: 

Entrevista 4H+CVQFF 

DOC.1: se a pessoa bebe demais a pessoa fica doente” 

4H+CVQFF: ah sim/fígado 

-- 

DOC.1: vamos bem/estamos indo rápido (++) e quanto é que se paga daí por exemplo/você 

disse que foi daqui para NATAL (+) quanto foi que você pagou” 

4H+CVQFF: uhn/ foi o pacote 280 com tudo incluído 

-- 

4H+CVQFF: ((longa pausa)) (2.5)  como é que chama meu Deus do céu” ((bem baixinho))    

COOPERAÇÃO 

DOC. 2: uma coisa redondinha assim 

4H+CVQFF: eu sei ((pausadamente/com um breve riso)) COOPERAÇÃO/ concordância 

DOC.1: as vezes pra fazer a tapioca também usa pra: goma ficar:: 

4H+CVQFF: passa ((depois volta)) que o nome tá falhando aqui COOPERAÇÃO 

-- 

DOC.1: o pai da esposa é o sogro 

4H+CVQFF: uhun   concordância 

-- 

DOC.1: se a pessoa bebe demais a pessoa fica doente” 

4H+CVQFF: ah sim/fígado 

-- 

DOC.1:                     Quem é que governa a cidade de Fortaleza” não é a Lusiane”/  

4H+CVQFF:           [[ é a 

DOC.1:         [[Então a Lusiane é a::”   autor 

4H+CVQFF:                                           [[ prefeita 

-- 

DOC.1: qual o nome da parte do corpo/ 

4H+CVQFF: ah bem aqui/ serio‟ 

DOC.2: SÉRIO” 

4H+CVQFF: sério 

DOC.2: bom:/ 

DOC.2: ((RISOS)) [[tava na internet 

DOC.1:                   [[tava na internet ((risos)) 

4H+CVQFF: eu conheço mais como estômago/ pensei que ficasse mais isolado né” 

DOC.1: o fígado não é aqui em cima não ((mostrando em uma parte do corpo)) 

DOC.2: é um pouco mais do lado 

4H+CVQFF: é:: um pouco do lado 
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DOC.1: ((RISOS))       / qual o nome da parte do corpo que se parar a pessoa morre” 

-- 

DOC.1: o pai da esposa é o sogro e o marido o que que ele é do sogro”  animador 

4H+CVQFF: ((RISOS)) repete aí por favor/ que me enrolou agora     deferência/ pedido 

DOC.1: o pai da esposa é o sogro 

4H+CVQFF: uhun   concordância 

DOC.1: e o marido o que que ele é do sogro” 

4H+CVQFF: 

DOC.1: vamos dizer que você é casado (+) o pai da sua esposa você chama ele de sogro tá” 

(+) e você o que é em relação a es/ ao pai da sua esposa 

4H+CVQFF: meu sogro 

DOC.1: ELE é seu sogro e você é o quê dele”  

4H+CVQFF:  

DOC.1: entendeu” 

4H+CVQFF: (também é meu sogro) 

DOC.1: ELE é seu SOGRO e você é o quê dele” AUTOR 

4H+CVQFF: eu sou sogro dele” 

DOC.1: não ele é seu sogro (++)AUTOR 

4H+CVQFF: (+) 

DOC.1: tu é o quê dele”  AUTOR 

4H+CVQFF: (incomp.) 

DOC.1: quer que passe depois volta”/ quando uma pessoa só tem um filho se diz que ele é 

fi::lho” 

4H+CVQFF: único 

-- 

DOC.1: hoje é 19 de abril de 2012‟ nós estamos com o Andy Monroy Osório‟ tá certo” 

19H+CVQFF: tá 

 

-- 

DOC.1:                                        [geralmente NE” quem tem muito dinheiro compra uma 

compra muito gado pra colocar lá: 

19H+CVQFF:                           [ [terreno‟ terreno  + ah ah tá faltando 

-- 

Doc.1:  nas festas de igreja‟ você diz que é agnóstico‟ mas eu acredito que você vê isso 

AQUI‟ as pessoas fazendo caminhada levando um santo‟  

19H+CVQFF: certo 

-- 

DOC.1: ah:: tem uma verdura que ela dá no chão::: que ela tem ah:: que ela dá no chão/ 

grande bem GRANDE‟ 

 

19H+CVQFF: hum 

 

-- 

73H+CVQFF:  eu moro numa CA-SA ++ certo” 
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Doc.1: certo 

73H+CVQFF: CERTO” num segun/ primeiro andar com dois quartos 

Doc.1: certo/ e o que é que precisa para construir uma casa” 

73H+CVQFF: ++ 

Doc.1: né”/ cê precisa comprar um pedaço de terra 

73H+CVQFF:                                                  [[CERTO 

DOC.1:  como é que se chama um pedaço de terra”  (autor) 

-- 

DOC1: tá dando pra ouvir direitinho daí” (autor) 

78H+CVQFF: tá CONCORDÂNCIA 

-- 

DOC1: mas geralmen::te as pessoas moram em quê” (autor) 

79H+CVQFF: (++) pessoal normalmente divide apartamento 

DOC1: sim :: mas (+) sem ser apartamento apartamento é em pré::dio (autor) 

79H+CVQFF: hum 

-- 

DOC1: um copo peque::no é um copinho (animador) 

79H+CVQFF: hum 

DOC1: e aquele lugar que você dorme” sendo pequeno é o quê” (animador) 

79H+CVQFF: uma caminha (ri) 

-- 

79H+CVQFF: (+) numa kit net 

DOC1: é::” 

79H+CVQFF: é 

-- 

DOC1: isso” / é as vezes a pergunta é tão simples NE” ((risos)) 

79H+CVQFF :                                                               é:: ((risos)) 

-- 

Doc.1:  você quer dar uma resposta bem difícil‟ e  é bem fácil ((rindo)) 

79H+CVQFF:                                                             é: 

--...................... 

DOC.2: eu não te disse que as perguntas eram fáceis” 

65H-CVQFF: fácil sim 

((risos)) 

---------------------------------- 

-- 

Doc1: hoje 26 de julho de 2012 nós vamos entrevistar o Carlos de Cabo Verde/ vamos lá 

66H-CVQFF: tá bom 

-- 

Doc1: NÃO/ mas tem essa grade aqui‟ sabe não” 

67H-CVQFF: (++) 

Doc1: como é o nome desse objeto aqui Ó que se usa na COZINHA 

 67H-CVQFF: certo/ 

-- 
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68H-CVQFF: 

39 ocorrências do isso para os documentadores 

--......................... 

Doc.1: VOCÊ tomou/ pediu emprestado quinhentos reais a alguém e não pagou‟ certo” 

02M+CVQFF: um hum 

-- 

Doc.1: hoje dia 13 de maio de 2011‟ nós estamos com M.C.C.A. para realizarmos a entrevista 

do atlas lin/linguístico do Brasil‟ Vamos começar”  

 

02M+CVQFF: um hum 

-- 

Doc.1: VOCÊ tomou/ pediu emprestado quinhentos reais a alguém e não pagou‟ certo” 

02M+CVQFF: um hum 

-- 

53 ocorrências de „certo‟ para os documentadores (entrev. 03M+CVQFF) 

DOC-1: aquilo que se dá no chão GRANDE é grande assim 

03M+CVQFF: hum rum(+) 

-- 

DOC-1 (+) a pessoa que usa farda e que vive em quartel” 

03M+CVQFF: (++) hum 

DOC-1: oÓ vou da uma pista tem o tenente o sargento e tem mais esse outro” 

03M+CVQFF: ( silêncio) 

DOC-1 tenente inferiOR o sargento e menor que o sargento” 

03M+CVQFF: CABO (++) ah não eu não entendo bem disso 

DOC-2 não mais é[tipo aquilo menor  

Doc.1:                                              o menor mesmo 

03M+CVQFF:                            [patente menor  patente menor 

DOC-1 (+) no quartel qual é menor patente 

03M+CVQFF: (++) não sei se aqui é assim soldado não”  É” 

DOC-2: é  repita 

03M+CVQFF: soldado 

-- 

DOC-1 no futebol os jogadores que não  jogam no ataque onde é que eles jogam” 

03M+CVQFF(+): hum ai odeio futebol (( risos)) a:: na traseira sei lá 

-- 

DOC-1 OH em uma luta quem não está no ataque esTÁ  NA “ 

03M+CVQFF(+) na defesa hum rum ah::certei ((SATISFAÇÃO EM „ACERTAR‟ 

ENALTECENDO A SUA FACE POSITIVA)) 

-- 

DOC.1: é be[em]/ eu acho que tem deixa eu vê se tem(+++) Tem 

11M+CVQFF: h:::um(+) isso aqui é aBÒbora 

-- 

DOC.1: tudo bem/então a gente volta depois 

11M+CVQFF: tá [eh] CONCORDÂNCIA 
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-- 

DOC.1: depois ê:i (vá) depois a gente depois que agente voltar a gente retoma a gent:e a 

gent:e vê a questão dos nomes  

11M+CVQFF:               ([que a gente viu])    [tá] CONCORDÂNCIA 

-- 

DOC.1: vamos logo se você falar e eu ficar interrompendo né” 

11M+CVQFF: tá certo CONCORDÂNCIA 

-- 

você utiliza  

11M+CVQFF: [tá certo] ((risos)) 

DOC.1:              [certo”] 

11M+CVQFF: tá ((risos)) CONCORDÂNCIA 

-- 

DOC.1: Não/ se você não lembrar a gente volta depois 

11M+CVQFF: táa CONCORDÂNCIA 

-- 

DOC.1: a gente vai voltar de[pois/ haam] 

11M+CVQFF:                       [tá CERto]/ eu vou tentar lembrar 

-- 

DOC.1: não né”/ tá depois a gente volta [[prá]] (autor) 

11M+CVQFF                                                      [[ tá certo]] 

-- 

DOC.1: tá/ depois eu vo:u só perguntar de Novo só pra vê se cê lembrou outro    [[Nome  mas 

é só esse daqui:]] (autor) 

11M+CVQFF: [[tá certo]] CONCORDÂNCIA 

-- 

DOC.1: Tudo be:m depois a gente volta so pra vê (incompreensível) tá” 

11M+CVQFF: tá CERto(+) 

-- 

DOC.1: COmo/ Como” 

11M+CVQFF: não Sei a palavra CERta assim mas prociSSÂO assim ((PREOCUPAÇÃO 

COM A RESPOSTA)) 

DOC.1: ah certo certo 

11M+CVQFF: (é) era outra COisa né” 

DOC.1:                                [uhn hum 

11M+CVQFF:        [tá certo] 

-- 

DOC.1: fica tranquila/ é o que cê falar  que tá Valendo/Viu”  ((DÊ PRESENTE AO 

INTERLOCUTOR- ESTRATÉGIA DE POLIDEZ)) 

11M+CVQFF: tá [[ CERto]] 

DOC.1:     [[ não se preoCUpe]] ((DÊ PRESENTE AO INTERLOCUTOR- ESTRATÉGIA 

DE POLIDEZ 

-- 

DOC.1:  hum /[[tudo bem  tudo bem depois a gente volta 
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11M+CVQFF: tá CONCORDÂNCIA 

-- 

DOC.1: Cômo o nome duma/(incompreensível) assiim é uma embarcação ela é feita de 

maDEra Ou de TRONco de Árvore/ e ela é utilizada pra navegaçã:o em Rios principalmente 

prôs Ìndios/ pelos Ìndios 

11M+CVQFF: [[uhn hum]] 

-- 

DOC.1: quando uma estrada fica interromPIda por algum proBLEma o quê é que se faz ao 

la:do pra que os Carros possam passar” 

11M+CVQFF: uhn hum / interditar a RUa assim  

-- 

DOC.1: que a gente vê/o:uu Vagas pra deficientes/ como é o nome diisoo/ desse objeto” 

11M+CVQFF: uhn hum não seei tem (incompreensível) 

-- 

DOC.1: quanto é que Paga qui: daqui pra i: pra Fortaleza 

11M+CVQFF:[[ uhn:::um]] 

-- 

DOC.1: você ainda tem que/ eu emprestei pra você e: é você quem tem que me pagar (autor) 

11M+CVQFF: uhn hum 

-- 

DOC.1: alguém me empresta uma Co:isa um dinheiro /né” 

11M+CVQFF: : uhn : uhn hum (baixinho) 

-- 

DOC.1: uhn hum (+) quem nasce no RIO de jaNE::Iro é cariOca / já ouviu falar né”/ e quem 

nasce em PernamBUco (seria o quê)” 

11M+CVQFF: uhn:::m PernanBUque/Como é que cês Dizem”/ Pernambuca:no não sei 

-- 

DOC.1: uhn hum quando Duas pessoas tem um desentendimento uma BRIga um proBLEma 

elas procuram o juíz pra resolver a:::” 

11M+CVQFF: a::: separaÇÂO né/ o::u(+) diVÒRcio/ assim um problema né não se::i 

DOC.1:[[ uhn hum]] 

11M+CVQFF: [[uhn hum] (+) 

-- 

DOC.1: uhn hum / Como é o nome daquele buraquin/ que tem no meio da barriga” 

11M+CVQFF: (umbigo) (falou bem baixinho) 

DOC.2:  uhn (riso breve) 

11M+CVQFF:  uhn hum (riso  breve) 

-- 

DOC.1: atençã:::o ((bem baixinho)) nós vamos começar a entrevista com a  Iva::ndra‟ ela é de 

Cabo Ver::de e:: nós estamos aqui: no::: PPGL‟ na sala de::  descrição linGUIStica/ e hoje é 

vinte e três de Março de dois mil e Doze as nove e vinte e cinco‟ pois IvaNdra‟ nós vamos né 

como eu lhe disse fazer as perguntas e você respo::nde aquilo que você souber; (AUTOR) 

15M+CVQFF: tá certo ((bem baixinho)) 

-- 



252 

DOC.1: né/ a esTRAda (AUTOR) 

15M+CVQFF: uhn hum 

-- 

DOC.1: alguém lhe empresta uma COisa‟ um dinHEiro/ quando você vai devolve::r‟ você 

agraDEce 

15M+CVQFF: uhn hum 

-- 

DOC.1: quem nasce no RIo de janeiro é cariOca 

15M+CVQFF: uhn hum 

-- 

DOC.1: [é:::]/ aquê/ aquele pessoAl ó/ tem jogador que joga no aTAque 

15M+CVQFF: uhn hum 

-- 

DOC.1: NÃO” ó/ quando uma pessoa/ DUas pessoas são caSAdas 

15M+CVQFF: uhn hum 

-- 

DOC.1: NÃO:/ você não quer uma [[COIsa]] 

15M+CVQFF: silenciou 

DOC.1: tá aqui 

15M+CVQFF: uhn hum 

-- 

DOC.1: nã::o/ nã::o/ a/ já mudei 

15M+CVQFF: ah tá 

DOC.1: uma PROva 

15M+CVQFF: hum uhn ((bem baixinho)) 

-- 

Doc.1: porque Ele pegou:: nÉ” 

15M+CVQFF: uhn huum 

-- 

DOC.1: depois eu te explico esse questionário viu” (AUTOR) 

20M+CVQFF: tá bom  

-- 

DOC.1: isso/ de vez em quanto as lojas querem vender toda a mercadoria para acabar com o  

estoque‟  

20M+CVQFF:  [um uhn] 

-- 

DOC.1: tem outro nome” 

20M+CVQFF: (+) uhn uhn uhn (+++) 

-- 

DOC.1: /digamos que você /eh: tem uma dúvida né” 

20M+CVQFF: hum uhn 

-- 

DOC.1: isso/ para vencer uma guerra‟ para fazer uma greve‟ ganhar um jogo é preciso que 

todos fiquem juntos 
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20M+CVQFF:                     [sim 

--............... 

Doc 1: ai se diz NE" fulano feche a” 

52M-CVQFF: (++) uhn 

DOC. 1: o que isso aqui” ((mostra o anel)) 

52M-CVQFF:  hum um anEL 

-- 

Doc1: Então começamos a entrevista com a aluna Jandira  no dia 17  de julho de 2012 ok” 

bom aqui na UNILAB‟ certo” 

54M-CVQFF: certo 

-- 

Doc1: um COPO pequeno/um copo pequeno é um copinho‟ NE” 

54M-CVQFF: uhn hum 

-- 

Doc1:  antigamente para se passar roupa as a gente usava aquele ferro  a brasa né” 

54M-CVQFF: uhn hum 

-- 

Doc1: certo 

54M-CVQFF: uhn hum 

-- 

Doc1: quando ela compra um carro ela tá com medo que tenha um acidente (++) e ai ela perca 

o carro dela (autor)     [[ 

54M-CVQFF:             [[uhn hum  

-- 

Doc1:                                               [não mas é um deles só‟ a tropa é o coletivo são vários né” 

(autor) 

54M-CVQFF: uhn hum 

-- 

Doc1: é” e você já viu isso aqui” quando assim se reúne VÁRIAS pessoas orando né” 

54M-CVQFF: uhn hum 

-- 

Doc1: e o nome disso aqui” ((mostra o olho) ) isso aqui é o nariz né 

54M-CVQFF: uhn  hum 

-- 

Doc1: ((risos)) aqui é a frente né”  

54M-CVQFF: uhn hum  

-- 

Doc1: não é assim mesmo você me‟ 

54M-CVQFF: deve ((risos)) 

Doc1: quinhentos reais 

54M-CVQFF: sim/me deve quinhentos reais 

-- 

Doc1: certo /eu quero que você complete essa frase pra mim tá legal”  

54M-CVQFF: ok 
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-- 

Doc1: pequeno  

55M-CVQFF: sim certo 

-- 

Doc1: nós estamos em Redenção hoje é dezenove de julho de dois mil e doze nós vamos 

entrevistar a Eliane de Cabo verde (+++) Eliane”  (AUTOR) 

55M-CVQFF: sim 

-- 

Doc1: certo/ você tá fazendo uma PROVA 

55M-CVQFF: sim: 

-- 

Doc1: e o pai do sogro desculpa/ o pai da esposa  é o sogro 

55M-CVQFF: sim: 

-- 

Doc1: certo” você casou então o seu marido 

55M-CVQFF: sim 

-- 

Doc1: isso/quando o feijão tá seco e você tá cozinhando NE” então ele secou a água então 

você pega a água e você vai” 

55M-CVQFF: ahn ahn acrescentar 

-- 

Doc1: é qua dá sombra” ai você vai andando e o sol tá bem quente ai você quer ir ficar em 

baixo dela” 

55M-CVQFF: ahn planta ou uma aRvore 

-- 

Doc1: ó né” você casou 

55M-CVQFF: ahn han 

-- 

Doc1: não‟ não/ olha só‟ só com a vassoura é preciso” 

56M-CVQFF: varrer ah tá bom” na verdade eu falei limpar mesmo 

-- 

Doc1: deixa/ completa essa frase pra mim 

56M-CVQFF: tá bom 

-- 

Doc1: mas é assim depois da sexta vem o” 

56M-CVQFF: o sábado 

Doc1: hum hum 

56M-CVQFF: ((risos)) ah tá bom 

-- 

Doc.1: e e::le pode ter essas doenças por exemplo hepatite né” é:: pode contrair s e a pessoa 

tem hepatite ela fica toda amarela certo‟” 

 56M-CVQFF: certo 

-- 

Doc1: BOM/ tá vendo isso aqui” 
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56M-CVQFF: uhn hum 

-- 

Doc1: certo/ o que que as pessoas que trabalham juntas geralmente diz umas para as outras‟ 

por exemplo‟ nós trabalhamos juntos 

56M-CVQFF: uhn hum  

-- 

Doc.1: não não ele é esse daqui Ó‟ vou te mostrar bem direitinho‟ é porque quando você bebe 

MUIto é: (ele acaba) ele se regenera esse órgão 

56M-CVQFF: uhn hum 

-- 

Doc.1: e o pai da Isabel é meu sogro [[não é” 

56M-CVQFF:                                   [uhn hum 

-- 

57M-CVQFF:                                    

-- 

MARCADOR ARGUMENTADORES– ENTREVISTADOS 

Entrevista 4H+CVQFF 

DOC.1:  você tem que dizer o que você  USA”/ certo”  

4H+CVQFF: não:: é:: eu também utiliza isso só que ago:ra (lembrei na hora esse daqui. 

-- 

DOC.1: aquele animal que serve para transportar pessoas de um lugar para o outro”  

4H+CVQFF: é cavalo (depende pode ser burro ) 

-- 

DOC.1:  embarcação:: os índios usam muito para IR pescar 

19H+CVQFF: eu sei/ agora nunca soube  o nome que dá a ele” (+) barco barquinho 

 

((-- Comecei daqui porque embora houvesse argumentação nos trechos acima não encontrei 

um marcador específico, é como se houvesse um marcador zero.)) 

Doc.1: mas aquela aberturazinha o zíper tá ali‟ o conjunto todo  autor 

19H+CVQFF: ++ 

Doc.1:  Como é o nome” autor 

19H+CVQFF: fecho/zíper 

Doc.1: tem outro nome” autor 

19H+CVQFF: aa: bra/braguilha” né braguilha” é porque eu quero braguilha não” 

Doc.1: Como” (( com um certo espanto)) é exatamente 

19H+CVQFF: eu sei mas eu não tô sabendo pronunciar ++ braguilha né” 

Doc.1: ISSO: / o que é que se usa aqui no dedo 

----  

Entrevista 73H+CVQFF  

Não encontrei 

-- 

Entrevista 78H+CVQFF 

Entrevista com 78H+CVQFF 
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DOC1: é um ferro é ligado a energia (+)então como é que se diz‟‟ é um fer::ro 

78H+CVQFF: (++)pra mim é energético né agora se tem outro no (Discordância) 

DOC1: certo/e aquilo que se abre quando se quer lavar as mãos na pia” 

Obs. Aqui o doc.1 concorda com o entrevistado 78H+CVQFF para evitar maiores ameaças 

pois este insiste que a resp; é ferro energético (de energia), o doc;1 sabe que não é esse termo. 

Mas aprova para náo ameaçar a face de seu interlocutor. 

----------------- 

((Castilho classifica os marcadores pra mim, sim mas como ARGUMENTADORES)) 

Entrevista 79H+CVQFF 

Entrevista 79H+CVQFF 

Entrevista 16H-CVQFF 

DOC. 1: apartamentos” tem outros tipos de moradia que as pessoas tem:: 

16H-CVQFF: [usam na região” 

DOC. 1: [utilizam 

16H-CVQFF: Oh/ah acho que mais comum mesmo é apartamento (+) MAS acho que varia 

também ((muito rápido)) porque tem o centro tem a periferi:a/na periferia as pessoas usa mais 

o sistema familiar aí/usam tem mais casas de:: de telha né/ aí é o mais comum Mas acho que 

aqui no centro é apartamento 

DOC1: E onde se constrói uma casa” 

16H-CVQFF: Como se [[constrói” 

DOC1:                            [[normalmente” 

16H-CVQFF: Como assim” ((muito rápido)) 

-- 

 

DOC. 2: não se preocupe (+) e o que você não souber responder também não se preocupe 

16H-CVQFF: Não/Mas a pergunta tão fácil que parece difícil né ((risos)) eu é: quando tem 

pergunta eh tão fácil/parece acho que é pegadinha né” ((risos)) 

DOC.2: Sim::: ((risos)) 

DOC. 1: Aquilo é/ onde se coloca objetos em casa/lata de mantimen::to NÉ” 

16H-CVQFF: as estantes/prateleiras”/estantes” 

-- 

DOC. 1: uma embarcação feita de ma madeira de tronco de árvore utilizada para navegar nos 

rios principalmente por índios” (animador) 

16H-CVQFF: a aaa gente fala bote/ma::s po:de ser lancha” lancha „ canoa ((risos)) eu sei 

mas aí: 

-- 

DOC. 1: si você for falar com alguém ai você diz fulano fecha a sua (autor) 

16H-CVQFF: (+++) a gente é é a gente fala o fecho da calça nE” mas eu já::: um cara já me 

disse o seu  tá::::: aberto mas eu já esqueci o quê/ 

DOC. 2: tudo bem (autor) 

16H-CVQFF:  já esqueci 

-- 

DOC.1:                                                                [pois E entAO / qual E] o tipo de moradia 

mais comum que”/ vocE mora aonde" 
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65H-CVQFF: moro numa casinha aI NE” não é um apartamento‟mas só:[((incompreensível)) 

DOC.1:                                                                                                            [[e Lá em cabo 

verde‟ voce morava em quê" 

65H-CVQFF: casa tambEm casa normal 

-- 

DOC.1: ISSO/ aquele objeto que se usa na cozinha pra passar farinha 

65H-CVQFF: (+++)  hum:: eu sei o que é mas não tô lembrado 

-- 

DOC.1: ISSO/ aquele objeto que se usa na cozinha pra passar farinha 

65H-CVQFF: (+++)  hum:: eu sei o que é mas não tô lembrado 

DOC.1: cErtu/ olha a carne a gente come de garfo e faca e a sopa como E que a gente toma" 

65H-CVQFF: cum taLHER NE" com a coLHER 

DOC.1: um aparelhu que E usadu pra fazer suco' vitamina (+) 

 65H-CVQFF: (++)  

DOC.1: como E u nome” (++) 

65H-CVQFF: (+) 

DOC.1:                       desse aparelhO 

65H-CVQFF: (1.8) ((incompreensível)) estorador” 

DOC.2: tudo [[bem 

65H-CVQFF: [[bora passar NE” vamos passar 

-- 

66H-CVQFF 

Não encontrei 

67H-CVQFF: 

Não encontrei 

-- 

Doc1: onde as crianças vão para aprender a ler” 

68H-CVQFF: no jardim ((de infância)) nos dizemos jardim mas 

Doc1: mas os adolescentes também vão para aprender a vão estudar 

68H-CVQFF: escola 

-- 

Doc.1: ISTO”  

02M+CVQFF: é (( íris ))  

Doc.1: ((   )) e isso” 

02M+CVQFF: sobrancelha” ah olho/ pensei que fosse só isso aqui ((apontando para uma 

parte do rosto)) NÃO CONTEI COM ESSA 

-- 

Doc.1:                               [alguma notícia sobre esse tipo de doença 

03M+CVQFF: [na tv EU já vi (+) eu já vi mas há muito tempo eu me esqueci 

DOC.1:  ah tá/ quando se fica tudo escuro e as pessoas vão dormir é a: 

-- 

11M+CVQFF: pode ser arMÁrio‟[[ não sei]] resposta em forma de pergunta 

DOC.1:                              [[uhn hum]] 

11M+CVQFF: pelo mê em cabo verde nós chamamos de estante‟ assim 
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DOC.1: uhn hum 

11M+CVQFF: mas pra cá não sei se é diferente (+) (argumentação da entrevistada para 

justificar a resposta diferente dada em cabo verde parece mostrar preocupação com sua 

autoimagem) 

-- 

DOC.1: uhn hu:m‟ “e aquilo que atrai objetos pequenos de metal‟ que atrai aGUlha‟alfiNEte 

PREgo que usa na gelaDEira” 

11M+CVQFF.: é:‟ nós chamamos de Aço‟ mas tipo assim de ímã também 

-- 

DOC.1: a:h eu vou limpar esse chão [qui (autor) 

11M+CVQFF:                                               [a::h tem PÁ tem Pau qualquer coisa assim mas 

só que eu tenho uma coisa aí que nós chamamos de::(+)tipo:: eu já esqueci depois eu lembro o 

nome [tá” 

DOC.1:                                                                                                          [tudo bem] 

11M+CVQFF: (incompreensível)    

-- 

DOC.1: COmo/ Como” 

11M+CVQFF: não Sei a palavra CERta assim mas prociSSÂO assim ((PREOCUPAÇÃO 

COM A RESPOSTA)) 

-- 

DOC.1: Nâo/ o nome de um sa:nto vamo lá/ a gente falou o nome de vários SANtos né” 

(autor) 

11M+CVQFF: é::: eu sei vários santos / santo André São Franci:sco São João Bati:sta(+) mas  

aqui eu não sei/ (incompreensível) de santo a: / só sei que vinte e três de Junho  

-- 

DOC.1: a / quando alguém CAi e arranca uma parte da Pele assim (ham) / né uma pele do 

BRAço ou do joElho forma o quê/ forma” 

11M+CVQFF: eh/ péra aí(+) não sei a expressão/ sei o que é mas não sei a expressão (falou 

sorrindo) 

DOC.1:  hum /[[tudo bem  tudo bem depois a gente volta 

-- 

DOC.1: éh isso /certo(+) ahn “e como é o nome daquilo que ele coloca dentro dos fogos dos 

foguetes pra quê eles estourem” 

11M+CVQFF: a:h esse aí eu não sei ((risos)) 

DOC.1: ma tu tu sabe mais ou menos o que é‟ né” 

11M+CVQFF: e:::h‟ eu sei mais ou menos o que é[ agora o nome] 

DOC.1:  é: coloca/ tem dentro do foGUEte dentro [do 

11M+CVQFF:                                                                      [Nome não sei] 

-- 

DOC.1: certo/ tudo bem (+)pra limpar o chão o quê é que a gente tem que fazer” 

11M+CVQFF: ah pera aí agOra (incompreensível)(+) não sei como é que se chama aqui[lo 

DOC.1:                                                         n[ã:o SAbe cê pode falar do jeito que cê sabe não 

se preocupe(+) 
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11M+CVQFF: só sei (incompreensível) não sei o nome assi:m bem(concreto) assi:m 

(incompreensível) 

DOC.1: a:h eu vou limpar esse chão [qui (autor) 

11M+CVQFF:                                               [a::h tem PÁ tem Pau qualquer coisa assim mas 

só que eu tenho uma coisa aí que nós chamamos de::(+)tipo:: eu já esqueci depois eu lembro o 

nome [tá” 

-- 

DOC.1: tem outro NOme” (AUTOR) 

15M+CVQFF: ter tem/ mas eu chamo [[fumo mes]]mo 

(obs.: nota-se certa irritação qdo lhe é perguntado se o bjeto tem outro nome 

-- 

DOC.1: como é qu e a gente diz pra essas feri::das333”/  SAbe não/ essas feri::adinhas que 

dão na BOca” 

15M+CVQFF: normalmente:: o pessoal fica dizendo que a pessoa tá com Febre interna‟ 

alguma coisa assim por isso que dá a feridinha aí/ mas eu não sei o nome 

-- 

20M+CVQFF 

Não encontrei 

-- 

---------------- 

52M-CVQFF: (+) eu sei o nome dessa coisa 

DOC1: colocar fogo' NE” eles estouram'  nas balas' nos fogos de artifí::cios 

52M-CVQFF: eu sei o nome/ (mas) não vou lembrar ((SEJA PESSIMISTA)) 

DOC1: ok/ é:: 

-- 

DOC. 1: uma coisinha branca qui dá na cabeça da pessoa (+) 

52M-CVQFF: (+) 

DOC.2:  que normalmente tem que usar um xampu prOprio pra tirAR essa coisinha branca da 

cabeça” 

52M-CVQFF: eu não sei falar isso em português não ((risos))  

DOC. 1: CERto  

Doc2: como E que vocE chama” 

52M-CVQFF: NOs chamamos impija 

-- 

Doc1: é” i você sabe mais ou menos aqui como é que chama” 

 54M-CVQFF: tem abóbora (mas isso eu não sei) é abóbora” 

Doc1: é ((risos)) no ovo frito tem a parte branca i  outra amarela, né” não é isso” como e u 

nome dessa parte branca” 

54M-CVQFF:(+++) não lembro 

Doc1: não lembra” i dessa parte vermelha 

54M-CVQFF: vemelha:::: 

-- 

Doc1: isso isso/ aquele animal que serve para transportar as pessoas de um lugar para outro” é 

assim tem vários animais que servem né mas esse é o mais comum 
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54M-CVQFF: olha a gente chama de burro‟ mas aqui se chama de jumento 

Doc1: certo mas ele é maior” 

54M-CVQFF: cavalo 

Doc1: i::sso/ 

-- 

Doc1: não: mais baixo que o sargento 

54M-CVQFF: na minha cidade 

Doc1:                                        [é aquele que vai pra frente da batalha mesmo(autor) 

54M-CVQFF: tropa a gente fala tropa mas aq/ 

Doc1:                                               [não mas é um deles só‟ a tropa é o coletivo são vários né” 

(autor) 

54M-CVQFF: uhn hum 

-- 

Doc1: como é que você chama uma pequena grade de metal”  

55M-CVQFF: grelhador” 

Doc1: e como é que você chama aquele objeto que se usa na cozinha para passar farinha por 

exemplo” 

55M-CVQFF: a a gente chama isso de  (++) ciranda mas tem nome de (++) a não me lembro 

como vocês dizem isso dizem isso::::: (2.0) 

Doc1: tudo bem/ lembra do que eu falei‟ não precisa né” ficar preocupada (AUTOR) 

55M-CVQFF: pi::: ((risos)) 

Doc1: ((risos)) 

55M-CVQFF: é pi alguma coisa assim mas agora‟ eu num lembro ((rindo)) 

Doc1: tudo bem/ 

-- 

 

Doc1:  (++) antigamente pra passar:: (( incompreensível)) antigamente pra se passar  roupa as 

a gente usava aquele ferro  a brasa né” hoje a gente usa o ferro” 

56M-CVQFF: usa mas é o ferro ligado a a ele/a eletricidade  

Doc1: é um ferro” 

56M-CVQFF: eletrônico não sei 

-- 

Doc1:  quanto é que se paga pra viajar mais ou menos daqui pra fortaleza” você já foi pra 

Fortaleza já” 

56M-CVQFF: de carro” de ônibus” 

Doc1: sim 

56M-CVQFF: são seis reais acho 

Doc1: é” cê já foi” 

56M-CVQFF: não /mas eu vou hoje ((risos)) 

Doc1: ((risos)) 

-- 

Doc1: não sabe”/ para limpar u chão o que é preciso fazer pega uma vassoura e”  

56M-CVQFF: primeiro um balde ((rindo)) 

Doc1: não‟ não/ olha só‟ só com a vassoura é preciso” 



261 

56M-CVQFF: varrer ah tá bom” na verdade eu falei limpar mesmo 

Doc1: ((risos)) tá bom/ 

-- 

Doc1: mas é assim depois da sexta vem o” 

56M-CVQFF: o sábado 

Doc1: hum hum 

56M-CVQFF: ((risos)) ah tá bom 

Doc1: não/ eu que não me expressei direito realmente hoje é quinta (AUTOR) justifica-SE 

POR RESPONDER RESP. ERRADO A PERGUNTA ANTERIOR 

56M-CVQFF: eu tava imaginando nesse sentido 

-- 

Doc1: aquele objeto que se usa na cozinha para passar farinha” 

57M-CVQFF: é:::: é:: esqueci ((risos)) 

Doc1: certo 

57M-CVQFF:  (*MAS) eu chamu di outra coisa 

Doc1: certu/ 

-- 

 

MARCADORES DE ATENUAÇÃO (Hedges, Distanciamento, Rejeição, opinião) 

DOC. 1: entrevista com 4H+CVQFF no dia 14 de julho de 2011 (+) primeira pergunta (autor) 

“qual é o tipo de moradia mais comum aqui da região” animador 

4H+CVQFF: acho que é a apartamento mesmo (++) marcador de hedges 

-- 

DOC.1: mas existe outro tipo de moradia ((pronunciou lentamente)) que também é 

comum”/além dessa que você falou” (++)       autor/ marc. de arg. 

4H+CVQFF: e:: esse nego/saí de condomínio sei lá casa/enfim (+)  marcador de de hedges 

-- 

DOC. 1: CERto (+) aquilo onde se recosta a cabeça para dormir na cama 

4H+CVQFF: almofada 

DOC.1: CERto/ mas tem uma outra coisa também”  autor  

4H+CVQFF: travesse::ro sei lá:: marcador hedges 

DOC.1: /CERto você falou almofada mas outra possibilidade que tem na cama para recostar 

cabeça pra dormir”         autor 

4H+CVQFF: ( incompreensível) 

DOC.1: geralmente a cama tem dois se for de casal:: (+) e tem um  só de solteiro (+++) onde 

se recosta a cabeça(++)   autor 

4H+CVQFF: ((silenciou))   Insistência – objetivo.2 

DOC.2: passa e a gente volta depois autor 

4H+CVQFF:   [( incompreensível ) 

-- 

 

DOC.1: quando a água da panela tá quente e cheia de bolinhas como é que se diz que ela está”  

4H+CVQFF: a ferver 

DOC.1: existe outra forma de dizer” autor 
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4H+CVQFF: aquecida 

DOC.1: certo/aqui no Brasil a gente não diz assim como você falou(+) como é que se diz no 

Brasil (+) tem outra forma”   concord/ autor 

4H+CVQFF: silenciou 

Doc.1: ou por/okey né” 

4H+CVQFF:                        [[ ferver aquecida sei lá ((aparentando pouco interesse))  

marcador de incerteza 

DOC.: OKEY concord/ autor 

4H+CVQFF: (++) [[fervendo 

-- 

DOC.1: ((risos)) uma embarcação feita de madeira ou de tronco de árvores” utilizada para 

navegação em rio principalmente por índios por pessoas que moram nos lugares próximo a 

dos rios 

4H+CVQFF: canoa ou então barco ou sei lá(10: 56) 

-- 

DOC.1: uma doença que dá no gado em geral na boca(+ )dá UMA FEBRE (+) se não separar 

o gado doente ela pega nos outros é preciso vacinar o gado para ele não ter essa doença 

4H+CVQFF: (sei lá gripe febre) 

-- 

DOC.1: você lembra o nome desse santo” ((rindo)) 

4H+CVQFF: (acredito) que não ((rindo))   Marc. de opinião 

-- 

Doc.1: quando não se acha uma coisa ela fica” 

19H+CVQFF: não sei/ perdida” 

- 

Doc.1: tranquilo/ tem um santo que é  chamado de casamenteiro‟ em treze de junho que as 

meninas fazem até promessa pra eles‟ qual é que é o nome” desse santo” 

19H+CVQFF:  ichi isso aí não sei responder não/ é um santo” (ATENUAÇÃO- HEDGES) 

-- 

Entrevista 73H+CVQFF 

Doc.1: Quando uma galinha canta e vai pro ninho se diz que ela vai o quê” 

73H+CVQFF: não sei  

Doc.1: tudo bem‟ qual o contrário de feio” 

-- 

Doc.1: ISSO/ e como é o nome de uma doença que dá no gado em geral na boca” /é uma febre 

que dá na boca do gado” 

73H+CVQFF: eu não sei HEDGES 

-- 

Doc.1: o que as pessoas que trabalham juntas são umas das outras” (animador) 

73H+CVQFF: NÃO:: SEI  HEDGES 

-- 

Doc.1: outra” você vai pegar a água i:: (autor) 

73H+CVQFF: ++  não SEI 

-- 
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Doc.1: Quando uma galinha canta e vai pro ninho se diz que ela vai o quê” 

73H+CVQFF: não sei  

-- 

Doc.1: tem outro nome” (autor) 

73H+CVQFF: eh::: PENSO QUE NÃO  Marcadores de rejeição/duvida 

-- 

Doc.1: qual o san/ o que se comemora é::: na na data a a festa desse santo‟ casamenteiro” cê 

sabe o nome desse santo” (autor) 

73H+CVQFF: não tenho certeza 

-- 

DOC1: tem outro nome‟‟(autor) ATENUADORES? 

78H+CVQFF: (3.0)não tô lembrado agora (valorização da face positiva faz interlocutor não 

assumir que não sabe) ATENUADORES? 

-- 

79H+CVQFF 

Não encontrei 

16H-CVQFF 

Doc.1: Uma comida pode estar BO::a OU” 

16H-CVQFF: Menos boa ((risos))/má/não má:: (incompreensível)/ 

Doc1: Tem um nome” bOa OU” 

-- 

16H-CVQFF: Não/menos boa/boa ((hesitante)) bom:: bom:: 

Doc1: O que não está BOM de jeito nenhum” 

16H-CVQFF: ruim ((risos)) 

-- 

DOC. 1: é pega em pessoas (também) 

16H-CVQFF: ah é non herpes não sei não sei 

DOC. 1:  não 

-- 

DOC.1: no futebol nE" (+++) o futebol/eles NÃO JOGAM NO ATAQUE - os jogadores - 

eles jogam na”  (autor) 

16H-CVQFF: aqui eu não sei como fala  

-- 

DOC. 1: Dario (+) qual o tipo de moradia mais comum aqui da região” (+) 

16H-CVQFF: Ah/ essa eu conhe/Pra vê se eu conheço o:: tipo de moradia tipo de moradia 

mais comum acho que é: apartamento/acho que é apartamento né” 

DOC. 1: apartamentos” tem outros tipos de moradia que as pessoas tem:: 

16H-CVQFF: [usam na região” 

-- 

DOC. 1: apartamentos” tem outros tipos de moradia que as pessoas tem:: 

16H-CVQFF: [usam na região” 

DOC. 1: [utilizam  

16H-CVQFF: Oh/ah acho que mais comum mesmo é apartamento (+) MAS acho que varia 

também ((muito rápido)) porque tem o centro tem a periferi:a/na periferia as pessoas usa mais 
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o sistema familiar aí/usam tem mais casas de:: de telha né/ aí é o mais comum Mas acho que 

aqui no centro 

-- 

DOC. 2: não se preocupe (+) e o que você não souber responder também não se preocupe 

16H-CVQFF: Não/Mas a pergunta tão fácil que parece difícil né ((risos)) eu é: quando tem 

pergunta eh tão fácil/parece acho que é pegadinha né” ((risos)) 

DOC.2: Sim::: ((risos)) 

-- 

DOC. 1: tem que atÉ usar xampu::: 

16H-CVQFF: ah:: acho que é a::::::: (++) a caspa 

-- 

DOC. 1: animal gra:::nde nÉ” que serve para transportar as pessoas de um lado pra outro 

16H-CVQFF: pode ser u cavalo” 

-- 

DOC. 1: uma embarcação feita de ma madeira de tronco de árvore utilizada para navegar nos 

rios principalmente por índios” (animador) 

16H-CVQFF: a aaa gente fala bote/ma::s po:de ser lancha” lancha „ canoa ((risos)) eu sei 

mas aí: 

-- 

DOC. 1: é pega em pessoas (também) 

16H-CVQFF: ah é non herpes não sei não sei 

DOC. 1:  não 

16H-CVQFF:que dá na boca do gado não sei 

-- 

DOC. 1: do gado é 

16H-CVQFF: ente  falar afta não sei se/ AFTA 

DOC. 1: E: e o nome da doença” 

DOC.2:                            parecido 

DOC.1:                                   [parecido       

-- 

DOC. 2: tudo bem tudo bem 

16H-CVQFF: num sei num sei 

-- 

 

DOC.1: ISSO 

65H-CVQFF: pra poder ficar  melhor NE” 

-- 

DOC.1: i:: E esse móvel fixado na parede que a gente coloca livro' objetos como E o nome" 

65H-CVQFF: hum:: essas coisas aí eu não sei  

-- 

DOC.1: ISSO/ aquele objeto que se usa na cozinha pra passar farinha 

65H-CVQFF: (+++)  hum:: eu sei o que é mas não tô lembrado 

-- 

DOC.2: Isso 
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DOC.1: isso era isso  

65H-CVQFF: ah era isso” ((com desdém))  pensei que era para dizer o significa::do da 

bande::ira (elevação da própria face) 

((risos)) 

-- 

DOC.1: tem outro nome" 

65H-CVQFF: (+)  ((incompreensível)) 

DOC.1: NÃO" 

65H-CVQFF: acho que E aço” 

-- 

 

Doc.2:              [quando a pessoa tá com isso aberto você fala /fulano‟ fecha a:; 

66H-CVQFF: (++) eu acho que é um feche 

-- 

67H-CVQFF: 

Não encontrei 

-- 

Doc1: NÃO SABE” certo/  aquele objeto que se usa na cozinha para passar farinha” 

68H-CVQFF: esqueci/ eu não sei 

-- 

Doc.1: ((   )) e isso” 

02M+CVQFF: sobrancelha” ah olho/ pensei que fosse só isso aqui ((apontando para uma 

parte do rosto))  

-- 

Doc.1: como se chama isto”  

02M+CVQFF: não sei não‟  

-- 

DOC-1: uma pequena grade de metal ou de fer[ro 

03M+CVQFF:                                                                             [esqueci o nome é:: não sei 

continua ((rir)) anh:: não tá saindo pode pass[a depois né” 

-- 

DOC.1: a PARTE bran[a 

03M+CVQFF-                               [ah:( +) hum a parte branca eu não sei((rir))eu [acho eu não 

me lembro 

-- 

DOC-1: hein” 

03M+CVQFF: (++) acho que não TEM”(++) não me lembro não(( rir)) 

-- 

DOC-1 no futebol os jogadores que não  jogam no ataque onde é que eles jogam” 

03M+CVQFF(+): hum ai odeio futebol (( risos)) a:: na traseira sei lá 

-- 

DOC.1:                                                                                                                      [parte 

BRANca]” 

11M+CVQFF: acho que é CLAra 
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-- 

DOC.1:                                                                                                                      [parte 

BRANca]” 

11M+CVQFF: acho que é CLAra 

-- 

DOC.1: uhn hum / Como é o nome duma doEnça que dá no Gado em geral na booca/ aí ela dá 

uma Febre/ ih i: se Nâo não tratrar o ga:do do  gado doe:nte essa: essa doença pa:ssa pra todos 

os outros/ e aí tem que vacinar o gado contra essa doENça” 

11M+CVQFF: ah essa aí eu acho que eu não sei 

-- 

DOC.1: “tem algum outro nome assim que cê se lembre como esse aqui‟ ó (falou 

rapidamente) (autor) 

11M+CVQFF: pode ser armário” [[ não sei]] resposta em forma de pergunta 

DOC.1:                              [[uhn hum]] 

11M+CVQFF: pelo mê/ em cabo verde nós chamamos de estante‟ assim 

DOC.1: uhn hum 

11M+CVQFF: mas pra cá não sei se é diferente (+) (argumentação da entrevistada para 

justificar a resposta diferente dada em cabo verde parece mostrar preocupação com sua 

autoimagem) 

-- 

DOC.1: então faz o quê” 

11M+CVQFF: outra viia né”/ pode ser assim” ((preocupação com a resposta dada 

consequentemente com a face)) 

-- 

DOC.1: uhn hum / ceerto(+) ha::m/ o que é que se PÕE nas estradas pra indicar as direÇÕEs 

e avisa::r que que as pessoas tem que  ir pra outra direÇÃo/ por exemplo 

11M+CVQFF: siNAis/ pode ser” 

-- 

DOC.1: [ os PÀra brisas] 

11M+CVQFF: pode ser made:::ra entããu” 

-- 

DOC.1: uhn hum / quem  se elege pra dirigir uma ciDAde” 

11M+CVQFF: eh (aqui diz ) prefeiTUra/ eh pode ser/ (aqui diz) prefeiTUra né” 

-- 

DOC.1: hum/qual o nome daquele aparelho que é usado pra fazer vitamina Suco 

11M+CVQFF: eh nós/ normalmente a gente chama de varinha Màgica as vezes nós 

chamamos de:: Deus do céu/ agora esses nomes vão me desaparecer da minha memória 

((risos)) 

-- 

DOC.1: Ahn/ qual é o tipo de moradia mais comum aqui da região(+) qual o tipo de moradia 

que a gente vê mais comum aqui” 

11M+CVQFF: sei lá‟ são essas casinhas normais que eu sei ((risos)) tem prédio (( O 

FALANTE NÃO QUIS SE COMPROMETER „SEI LÁ‟)) 

-- 
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DOC.1: quê que a gente [usa] 

11M+CVQFF:                            [de engomar] não é” não‟ dê eu não sei o [nome assim]  

-- 

DOC.1: “como é o nome daquilo que sai do FOgo‟ do fogão de LENha de carVÃO que sai 

pela chaminé”: 

11M+CVQFF: é::(incompreensível) ...nós chamamos de::( fumo)‟ não sei se é aquele lá  

DOC.1: não‟ tudo bem  

11M+CVQFF: ((risos)) 

-- 

DOC.1: éh isso /certo(+) ahn “e como é o nome daquilo que ele coloca dentro dos fogos dos 

foguetes pra quê eles estourem” 

11M+CVQFF: a:h esse aí eu não sei ((risos)) 

-- 

DOC.1: ma tu tu sabe mais ou menos o que é‟ né” 

11M+CVQFF: e:::h‟ eu sei mais ou menos o que é[ agora o nome] 

DOC.1:  é: coloca/ tem dentro do foGUEte dentro [do 

11M+CVQFF:                                                                      [Nome não sei] 

-- 

DOC.1: certo/ tudo bem (+)pra limpar o chão o quê é que a gente tem que fazer” 

11M+CVQFF: ah pera aí agOra (incompreensível)(+) não sei como é que se chama aqui[lo 

-- 

DOC.1:                                                         n[ã:o SAbe cê pode falar do jeito que cê sabe não 

se preocupe(+) 

11M+CVQFF: só sei (incompreensível) não sei o nome assi:m bem(concreto) assi:m 

(incompreensível) 

-- 

DOC.1: passa farinha sacode assim(fez o som com a boca thiu thiu...) 

11M+CVQFF: eh /tem um nome(+) (é que nós usamos) essee see escoadoor não sei se vocês 

utilizam a mesma coisa 

-- 

DOC.1: :  uhn hum / pra ter flores no jardim depois que se prepara a  Terra o que é que se faz” 

11M+CVQFF: hu::m regá-las/ não sei 

-- 

DOC.1: uhn hum / pra andar a cavalo o que é que a gente tem que fazê/ quê que a gente faz no 

cavalo pra começá a andar” 

11M+CVQFF: sei LÀ tem que bater não sei((risos))em alguma [coisa] 

-- 

DOC.1: quANto” 

11M+CVQFF: seis/ seis (te juro)(+) seis ou o::ito /esqueci mais ou menos o prê[ 

DOC.1: [seis] o quê” 

-- 

DOC.1:                                 [ o contrário de pouco é::”] 

11M+CVQFF: ó/ é/ não sei [(incompreensível)] 

-- 
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DOC.1: uhn hum (+) quem nasce no RIO de jaNE::Iro é cariOca / já ouviu falar né”/ e quem 

nasce em PernamBUco (seria o quê)” 

11M+CVQFF: uhn:::m PernanBUque/Como é que cês Dizem”/ Pernambuca:no não sei 

-- 

11M+CVQFF: quí a gente começa a chamar de TROpa depois vem as outras Coisas/ não sei 

aqui é a MESma COisa 

DOC.1: Tudo bem/ Tudo bem ha::m / quando a gente quer mandar uma CARta de uma 

ciDAde pra Outra  como é que a gente faz a gente” (autor) 

-- 

DOC.1: COmo/ Como” 

11M+CVQFF: não Sei a palavra CERta assim mas prociSSÂO assim ((PREOCUPAÇÃO 

COM A RESPOSTA)) 

-- 

DOC.1: Nâo/ o nome de um sa:nto vamo lá/ a gente falou o nome de vários SANtos né” 

(autor) 

11M+CVQFF: é::: eu sei vários santos / santo André São Franci:sco São João Bati:sta(+) mas  

aqui eu não sei/ (incompreensível) de santo a: / só sei que vinte e três de Junho 

((CONCORDÂNCIA)) 

-- 

DOC.1: ele é o santo que a gente faz oração pra pra consegui casamento (autor) 

11M+CVQFF: ah/ esse aqui eu não sei 

-- 

DOC.1: a / quando alguém CAi e arranca uma parte da Pele assim (ham) / né uma pele do 

BRAço ou do joElho forma o quê/ forma” 

11M+CVQFF: eh/ péra aí(+) não sei a expressão/ sei o que é mas não sei a expressão (falou 

sorrindo) 

-- 

DOC.1: entã::o/ qual é o ti::po de moradia mais comum aqui da região” 

15M+CVQFF: acho que é apartamento ((PRESERVAÇÃO DA FACE, O FALANTE NÃO 

QUER SE COMPROMETER COM O QUE FALA)) 

-- 

DOC.1: sim/ tudo bem/ tem/ tem outro jeito de dizer jo/ jogando água/ pessoa va:::i” 

15M+CVQFF: colocar (incompreensível) eu acho que coloca Água né pra/ 

-- 

DOC.1: [não ] só:: esse aqui:: que a gente [[colo/]] 

15M+CVQFF:                                           [[uma prateleira prateleira”/ não sei se vocês 

chamam prateleira 

-- 

DOC.1: no Gado e aí tem que sacrificar 

15M+CVQFF: não sei não 

-- 

DOC.1:  tem outro nome” 

20M+CVQFF: (+) não que eu me lembre 

-- 
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DOC.1: como é qu e a gente diz pra essas feri::das”/  SAbe não/ essas feri::adinhas que dão na 

BOca” 

15M+CVQFF: normalmente:: o pessoal fica dizendo que a pessoa tá com Febre interna‟ 

alguma coisa assim por isso que dá a feridinha aí/ mas eu não sei o nome 

-- 

DOC.1: tem outro NOme” 

15M+CVQFF: +++TROpa‟ vocês não FAlam tro:pa né/ em cabo Verde falam tropa aqui eu 

não SEi [[(incompreensível))]] FACE 

-- 

DOC.2: aquele objeto que se usa na cozinha para passar eh‟ passar farinha” 

20M+CVQFF: (+++) farinha” (ai meu Deus não sei com se fala isso”) 

-- 

DOC.1: tem outro nome 

20M+CVQFF: (++) itens‟ dúvidas‟ NÃO SEI (( riso)) 

-- 

DOC.1: como é o nome disso” 

20M+CVQFF: (não sei o nome não) 

-- 

DOC.1: okey/ aquilo que se coloca nos fogos/ foguetes pra que eles estourem”/ isso aqui 

52M-CVQFF: (+) eu sei o nome dessa coisa mas 

-- 

DOC.1: a gente atE tem mas num E essa doença especificamente‟ mas umas feridinhas que si 

dA na boca  da acidez do estômago cê sabe como E" (AUTOR) 

52M-CVQFF: (+) (não sei o nome dessa doença) 

-- 

DOC.2:  que normalmente tem que usar um xampu prOprio pra tirAR essa coisinha branca da 

cabeça” 

52M-CVQFF: eu não sei falar isso em português não ((risos))  

-- 

Doc1: é” tem outro nome 

54M-CVQFF: não é LI-QUI-DI-FI-CA-DORA acho 

-- 

Doc1: aquilo que brilha no céu de dia uma estrela que brilha linda” uma estrela que a gente 

precisa pra viver” (autor) 

54M-CVQFF: é:/acho que é o sol 

-- 

Doc.1:  que é de metal que os números‟‟ tem as letras (+) no carro num tem isso aqui(autor) 

54M-CVQFF: chapa eu acho chapa 

-- 

Doc1: tem outro nome que você conheça 

54M-CVQFF: acho que somente bilhete 

-- 

Doc1: quem nasce no Rio de janeiro é carioca quem nasce em Pernambuco” 

54M-CVQFF: eu acho que é pernambucano 
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-- 

Doc1: é” i você sabe mais ou menos aqui como é que chama” 

 54M-CVQFF: tem abóbora (mas isso eu não sei) é abóbora” 

-- 

Doc1: não não tem a vela né” os índios fazem 

54M-CVQFF: esse nome eu num sei ao certo 

-- 

Doc1: ((risos)) só repete 

54M-CVQFF: assUbiu não sei se é assim que vocês falam 

-- 

Doc1: é quanto é que você paga pra viajar daqui pra fortaleza” (AUTOR) 

55M-CVQFF: daqui pra Fortaleza” seis eu num tenho certeza ((risos)) 

-- 

Doc1: não” 

55M-CVQFF: não acho que não 

-- 

Doc1: não tem outro nome” 

55M-CVQFF: um não que eu me lembre não 

-- 

Doc1: quem nasce no Rio de janeiro é carioca e quem nasce em Pernambuco” 

55M-CVQFF: pernambucano ((risos)) eu num sei 

-- 

55M-CVQFF: colegas‟ amigos 

Doc1: tem outro nome” 

55M-CVQFF: não colegas mesmo 

Doc1: não” 

55M-CVQFF: não acho que não 

-- 

Doc1: ((risos)) e cok é que cê disse ((risos)) 

55M-CVQFF: ((risos)) eu num sei eu num sei não 

-- 

Doc1: não‟ são Jorge é aquele do cavalo né” não” 

55M-CVQFF: eu num sei é::: são José” 

-- 

Doc1: não/ diz outros nomes aí de santo  

55M-CVQFF: santo ((honório)) não sei ((rindo)) 

-- 

Doc.1:  

56M-CVQFF: aqui acho difícil acho que essas casas não tem muita estrutura 

Doc1: não‟ não isso não é problema assim 

-- 

Dco1: ((risos)) então”/ e onde se constrói uma casa” 

56M-CVQFF: onde se constrói uma casa” (++) num sei acho que tem que ser num terreno 

plano 
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-- 

Doc1: sim 

56M-CVQFF: são seis reais acho 

-- 

57M-CVQFF: 

Não encontrei 

-- 

MARCADORES DE ATENUAÇÃO (Hedges, Distanciamento, Rejeição, opinião) 

DOC. 1: entrevista com 4H+CVQFF no dia 14 de julho de 2011 (+) primeira pergunta (autor) 

“qual é o tipo de moradia mais comum aqui da região” animador 

4H+CVQFF: acho que é a apartamento mesmo (++) marcador de hedges 

-- 

DOC.1: mas existe outro tipo de moradia ((pronunciou lentamente)) que também é 

comum”/além dessa que você falou” (++)       autor/ marc. de arg. 

4H+CVQFF: e:: esse nego/saí de condomínio sei lá casa/enfim (+)  marcador de de hedges 

-- 

DOC. 1: CERto (+) aquilo onde se recosta a cabeça para dormir na cama 

4H+CVQFF: almofada 

DOC.1: CERto/ mas tem uma outra coisa também”  autor  

4H+CVQFF: travesse::ro sei lá:: marcador hedges 

DOC.1: /CERto você falou almofada mas outra possibilidade que tem na cama para recostar 

cabeça pra dormir”         autor 

4H+CVQFF: ( incompreensível) 

DOC.1: geralmente a cama tem dois se for de casal:: (+) e tem um  só de solteiro (+++) onde 

se recosta a cabeça(++)   autor 

4H+CVQFF: ((silenciou))   Insistência – objetivo.2 

DOC.2: passa e a gente volta depois autor 

4H+CVQFF:   [( incompreensível ) 

-- 

 

DOC.1: quando a água da panela tá quente e cheia de bolinhas como é que se diz que ela está”  

4H+CVQFF: a ferver 

DOC.1: existe outra forma de dizer” autor 

4H+CVQFF: aquecida 

DOC.1: certo/aqui no Brasil a gente não diz assim como você falou(+) como é que se diz no 

Brasil (+) tem outra forma”   concord/ autor 

4H+CVQFF: silenciou 

Doc.1: ou por/okey né” 

4H+CVQFF:                        [[ ferver aquecida sei lá ((aparentando pouco interesse))  

marcador de incerteza 

DOC.: OKEY concord/ autor 

4H+CVQFF: (++) [[fervendo 

-- 
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DOC.1: ((risos)) uma embarcação feita de madeira ou de tronco de árvores” utilizada para 

navegação em rio principalmente por índios por pessoas que moram nos lugares próximo a 

dos rios 

4H+CVQFF: canoa ou então barco ou sei lá(10: 56) 

-- 

DOC.1: uma doença que dá no gado em geral na boca(+ )dá UMA FEBRE (+) se não separar 

o gado doente ela pega nos outros é preciso vacinar o gado para ele não ter essa doença 

4H+CVQFF: (sei lá gripe febre) 

-- 

DOC.1: você lembra o nome desse santo” ((rindo)) 

4H+CVQFF: (acredito) que não ((rindo))   Marc. de opinião 

-- 

Doc.1: quando não se acha uma coisa ela fica” 

19H+CVQFF: não sei/ perdida” 

- 

Doc.1: tranquilo/ tem um santo que é  chamado de casamenteiro‟ em treze de junho que as 

meninas fazem até promessa pra eles‟ qual é que é o nome” desse santo” 

19H+CVQFF:  ichi isso aí não sei responder não/ é um santo” (ATENUAÇÃO- HEDGES) 

-- 

Entrevista 73H+CVQFF 

Doc.1: Quando uma galinha canta e vai pro ninho se diz que ela vai o quê” 

73H+CVQFF: não sei  

Doc.1: tudo bem‟ qual o contrário de feio” 

-- 

Doc.1: ISSO/ e como é o nome de uma doença que dá no gado em geral na boca” /é uma febre 

que dá na boca do gado” 

73H+CVQFF: eu não sei HEDGES 

-- 

Doc.1: o que as pessoas que trabalham juntas são umas das outras” (animador) 

73H+CVQFF: NÃO:: SEI  HEDGES 

-- 

Doc.1: outra” você vai pegar a água i:: (autor) 

73H+CVQFF: ++  não SEI 

-- 

Doc.1: Quando uma galinha canta e vai pro ninho se diz que ela vai o quê” 

73H+CVQFF: não sei  

-- 

Doc.1: tem outro nome” (autor) 

73H+CVQFF: eh::: PENSO QUE NÃO  Marcadores de rejeição/duvida 

-- 

Doc.1: qual o san/ o que se comemora é::: na na data a a festa desse santo‟ casamenteiro” cê 

sabe o nome desse santo” (autor) 

73H+CVQFF: não tenho certeza 

-- 
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DOC1: tem outro nome‟‟(autor) ATENUADORES? 

78H+CVQFF: (3.0)não tô lembrado agora (valorização da face positiva faz interlocutor não 

assumir que não sabe) ATENUADORES? 

-- 

79H+CVQFF 

Não encontrei 

16H-CVQFF 

Doc.1: Uma comida pode estar BO::a OU” 

16H-CVQFF: Menos boa ((risos))/má/não má:: (incompreensível)/ 

Doc1: Tem um nome” bOa OU” 

-- 

16H-CVQFF: Não/menos boa/boa ((hesitante)) bom:: bom:: 

Doc1: O que não está BOM de jeito nenhum” 

16H-CVQFF: ruim ((risos)) 

-- 

DOC. 1: é pega em pessoas (também) 

16H-CVQFF: ah é non herpes não sei não sei 

DOC. 1:  não 

-- 

DOC.1: no futebol nE" (+++) o futebol/eles NÃO JOGAM NO ATAQUE - os jogadores - 

eles jogam na”  (autor) 

16H-CVQFF: aqui eu não sei como fala  

-- 

DOC. 1: Dario (+) qual o tipo de moradia mais comum aqui da região” (+) 

16H-CVQFF: Ah/ essa eu conhe/Pra vê se eu conheço o:: tipo de moradia tipo de moradia 

mais comum acho que é: apartamento/acho que é apartamento né” 

DOC. 1: apartamentos” tem outros tipos de moradia que as pessoas tem:: 

16H-CVQFF: [usam na região” 

-- 

DOC. 1: apartamentos” tem outros tipos de moradia que as pessoas tem:: 

16H-CVQFF: [usam na região” 

DOC. 1: [utilizam  

16H-CVQFF: Oh/ah acho que mais comum mesmo é apartamento (+) MAS acho que varia 

também ((muito rápido)) porque tem o centro tem a periferi:a/na periferia as pessoas usa mais 

o sistema familiar aí/usam tem mais casas de:: de telha né/ aí é o mais comum Mas acho que 

aqui no centro 

-- 

DOC. 2: não se preocupe (+) e o que você não souber responder também não se preocupe 

16H-CVQFF: Não/Mas a pergunta tão fácil que parece difícil né ((risos)) eu é: quando tem 

pergunta eh tão fácil/parece acho que é pegadinha né” ((risos)) 

DOC.2: Sim::: ((risos)) 

-- 

DOC. 1: tem que atÉ usar xampu::: 

16H-CVQFF: ah:: acho que é a::::::: (++) a caspa 
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-- 

DOC. 1: animal gra:::nde nÉ” que serve para transportar as pessoas de um lado pra outro 

16H-CVQFF: pode ser u cavalo” 

-- 

DOC. 1: uma embarcação feita de ma madeira de tronco de árvore utilizada para navegar nos 

rios principalmente por índios” (animador) 

16H-CVQFF: a aaa gente fala bote/ma::s po:de ser lancha” lancha „ canoa ((risos)) eu sei 

mas aí: 

-- 

DOC. 1: é pega em pessoas (também) 

16H-CVQFF: ah é non herpes não sei não sei 

DOC. 1:  não 

16H-CVQFF:que dá na boca do gado não sei 

-- 

DOC. 1: do gado é 

16H-CVQFF: ente  falar afta não sei se/ AFTA 

DOC. 1: E: e o nome da doença” 

DOC.2:                            parecido 

DOC.1:                                   [parecido       

-- 

DOC. 2: tudo bem tudo bem 

16H-CVQFF: num sei num sei 

-- 

 

DOC.1: ISSO 

65H-CVQFF: pra poder ficar  melhor NE” 

-- 

DOC.1: i:: E esse móvel fixado na parede que a gente coloca livro' objetos como E o nome" 

65H-CVQFF: hum:: essas coisas aí eu não sei  

-- 

DOC.1: ISSO/ aquele objeto que se usa na cozinha pra passar farinha 

65H-CVQFF: (+++)  hum:: eu sei o que é mas não tô lembrado 

-- 

DOC.2: Isso 

DOC.1: isso era isso  

65H-CVQFF: ah era isso” ((com desdém))  pensei que era para dizer o significa::do da 

bande::ira (elevação da própria face) 

((risos)) 

-- 

DOC.1: tem outro nome" 

65H-CVQFF: (+)  ((incompreensível)) 

DOC.1: NÃO" 

65H-CVQFF: acho que E aço” 

-- 
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Doc.2:              [quando a pessoa tá com isso aberto você fala /fulano‟ fecha a:; 

66H-CVQFF: (++) eu acho que é um feche 

-- 

67H-CVQFF: 

Não encontrei 

-- 

Doc1: NÃO SABE” certo/  aquele objeto que se usa na cozinha para passar farinha” 

68H-CVQFF: esqueci/ eu não sei 

-- 

Doc.1: ((   )) e isso” 

02M+CVQFF: sobrancelha” ah olho/ pensei que fosse só isso aqui ((apontando para uma 

parte do rosto))  

-- 

Doc.1: como se chama isto”  

02M+CVQFF: não sei não‟  

-- 

DOC-1: uma pequena grade de metal ou de fer[ro 

03M+CVQFF:                                                                             [esqueci o nome é:: não sei 

continua ((rir)) anh:: não tá saindo pode pass[a depois né” 

-- 

DOC.1: a PARTE bran[a 

03M+CVQFF-                               [ah:( +) hum a parte branca eu não sei((rir))eu [acho eu não 

me lembro 

-- 

DOC-1: hein” 

03M+CVQFF: (++) acho que não TEM”(++) não me lembro não(( rir)) 

-- 

DOC-1 no futebol os jogadores que não  jogam no ataque onde é que eles jogam” 

03M+CVQFF(+): hum ai odeio futebol (( risos)) a:: na traseira sei lá 

-- 

DOC.1:                                                                                                                      [parte 

BRANca]” 

11M+CVQFF: acho que é CLAra 

-- 

DOC.1:                                                                                                                      [parte 

BRANca]” 

11M+CVQFF: acho que é CLAra 

-- 

DOC.1: uhn hum / Como é o nome duma doEnça que dá no Gado em geral na booca/ aí ela dá 

uma Febre/ ih i: se Nâo não tratrar o ga:do do  gado doe:nte essa: essa doença pa:ssa pra todos 

os outros/ e aí tem que vacinar o gado contra essa doENça” 

11M+CVQFF: ah essa aí eu acho que eu não sei 

-- 
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DOC.1: “tem algum outro nome assim que cê se lembre como esse aqui‟ ó (falou 

rapidamente) (autor) 

11M+CVQFF: pode ser armário” [[ não sei]] resposta em forma de pergunta 

DOC.1:                              [[uhn hum]] 

11M+CVQFF: pelo mê/ em cabo verde nós chamamos de estante‟ assim 

DOC.1: uhn hum 

11M+CVQFF: mas pra cá não sei se é diferente (+) (argumentação da entrevistada para 

justificar a resposta diferente dada em cabo verde parece mostrar preocupação com sua 

autoimagem) 

-- 

DOC.1: então faz o quê” 

11M+CVQFF: outra viia né”/ pode ser assim” ((preocupação com a resposta dada 

consequentemente com a face)) 

-- 

DOC.1: uhn hum / ceerto(+) ha::m/ o que é que se PÕE nas estradas pra indicar as direÇÕEs 

e avisa::r que que as pessoas tem que  ir pra outra direÇÃo/ por exemplo 

11M+CVQFF: siNAis/ pode ser” 

-- 

DOC.1: [ os PÀra brisas] 

11M+CVQFF: pode ser made:::ra entããu” 

-- 

DOC.1: uhn hum / quem  se elege pra dirigir uma ciDAde” 

11M+CVQFF: eh (aqui diz ) prefeiTUra/ eh pode ser/ (aqui diz) prefeiTUra né” 

-- 

DOC.1: hum/qual o nome daquele aparelho que é usado pra fazer vitamina Suco 

11M+CVQFF: eh nós/ normalmente a gente chama de varinha Màgica as vezes nós 

chamamos de:: Deus do céu/ agora esses nomes vão me desaparecer da minha memória 

((risos)) 

-- 

DOC.1: Ahn/ qual é o tipo de moradia mais comum aqui da região(+) qual o tipo de moradia 

que a gente vê mais comum aqui” 

11M+CVQFF: sei lá‟ são essas casinhas normais que eu sei ((risos)) tem prédio (( O 

FALANTE NÃO QUIS SE COMPROMETER „SEI LÁ‟)) 

-- 

 

DOC.1: quê que a gente [usa] 

11M+CVQFF:                            [de engomar] não é” não‟ dê eu não sei o [nome assim] 

-- 

DOC.1: “como é o nome daquilo que sai do FOgo‟ do fogão de LENha de carVÃO que sai 

pela chaminé”: 

11M+CVQFF: é::(incompreensível) ...nós chamamos de::( fumo)‟ não sei se é aquele lá  

DOC.1: não‟ tudo bem  

11M+CVQFF: ((risos)) 

-- 
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DOC.1: éh isso /certo(+) ahn “e como é o nome daquilo que ele coloca dentro dos fogos dos 

foguetes pra quê eles estourem” 

11M+CVQFF: a:h esse aí eu não sei ((risos)) 

-- 

DOC.1: ma tu tu sabe mais ou menos o que é‟ né” 

11M+CVQFF: e:::h‟ eu sei mais ou menos o que é[ agora o nome] 

DOC.1:  é: coloca/ tem dentro do foGUEte dentro [do 

11M+CVQFF:                                                                      [Nome não sei] 

-- 

DOC.1: certo/ tudo bem (+)pra limpar o chão o quê é que a gente tem que fazer” 

11M+CVQFF: ah pera aí agOra (incompreensível)(+) não sei como é que se chama aqui[lo 

-- 

DOC.1:                                                         n[ã:o SAbe cê pode falar do jeito que cê sabe não 

se preocupe(+) 

11M+CVQFF: só sei (incompreensível) não sei o nome assi:m bem(concreto) assi:m 

(incompreensível) 

-- 

DOC.1: passa farinha sacode assim(fez o som com a boca thiu thiu...) 

11M+CVQFF: eh /tem um nome(+) (é que nós usamos) essee see escoadoor não sei se vocês 

utilizam a mesma coisa 

-- 

DOC.1: :  uhn hum / pra ter flores no jardim depois que se prepara a  Terra o que é que se faz” 

11M+CVQFF: hu::m regá-las/ não sei 

-- 

DOC.1: uhn hum / pra andar a cavalo o que é que a gente tem que fazê/ quê que a gente faz no 

cavalo pra começá a andar” 

11M+CVQFF: sei LÀ tem que bater não sei((risos))em alguma [coisa] 

-- 

DOC.1: quANto” 

11M+CVQFF: seis/ seis (te juro)(+) seis ou o::ito /esqueci mais ou menos o prê[ 

DOC.1: [seis] o quê” 

-- 

DOC.1:                                 [ o contrário de pouco é::”] 

11M+CVQFF: ó/ é/ não sei [(incompreensível)] 

-- 

DOC.1: uhn hum (+) quem nasce no RIO de jaNE::Iro é cariOca / já ouviu falar né”/ e quem 

nasce em PernamBUco (seria o quê)” 

11M+CVQFF: uhn:::m PernanBUque/Como é que cês Dizem”/ Pernambuca:no não sei 

-- 

11M+CVQFF: quí a gente começa a chamar de TROpa depois vem as outras Coisas/ não sei 

aqui é a MESma COisa 

DOC.1: Tudo bem/ Tudo bem ha::m / quando a gente quer mandar uma CARta de uma 

ciDAde pra Outra  como é que a gente faz a gente” (autor) 

-- 
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DOC.1: COmo/ Como” 

11M+CVQFF: não Sei a palavra CERta assim mas prociSSÂO assim ((PREOCUPAÇÃO 

COM A RESPOSTA)) 

-- 

DOC.1: Nâo/ o nome de um sa:nto vamo lá/ a gente falou o nome de vários SANtos né” 

(autor) 

11M+CVQFF: é::: eu sei vários santos / santo André São Franci:sco São João Bati:sta(+) mas  

aqui eu não sei/ (incompreensível) de santo a: / só sei que vinte e três de Junho 

((CONCORDÂNCIA)) 

-- 

DOC.1: ele é o santo que a gente faz oração pra pra consegui casamento (autor) 

11M+CVQFF: ah/ esse aqui eu não sei 

-- 

DOC.1: a / quando alguém CAi e arranca uma parte da Pele assim (ham) / né uma pele do 

BRAço ou do joElho forma o quê/ forma” 

11M+CVQFF: eh/ péra aí(+) não sei a expressão/ sei o que é mas não sei a expressão (falou 

sorrindo) 

-- 

DOC.1: entã::o/ qual é o ti::po de moradia mais comum aqui da região” 

15M+CVQFF: acho que é apartamento ((PRESERVAÇÃO DA FACE, O FALANTE NÃO 

QUER SE COMPROMETER COM O QUE FALA)) 

-- 

DOC.1: sim/ tudo bem/ tem/ tem outro jeito de dizer jo/ jogando água/ pessoa va:::i” 

15M+CVQFF: colocar (incompreensível) eu acho que coloca Água né pra/ 

-- 

DOC.1: [não ] só:: esse aqui:: que a gente [[colo/]] 

15M+CVQFF:                                           [[uma prateleira prateleira”/ não sei se vocês 

chamam prateleira 

-- 

DOC.1: no Gado e aí tem que sacrificar 

15M+CVQFF: não sei não 

-- 

DOC.1:  tem outro nome” 

20M+CVQFF: (+) não que eu me lembre 

-- 

DOC.1: como é qu e a gente diz pra essas feri::das”/  SAbe não/ essas feri::adinhas que dão na 

BOca” 

15M+CVQFF: normalmente:: o pessoal fica dizendo que a pessoa tá com Febre interna‟ 

alguma coisa assim por isso que dá a feridinha aí/ mas eu não sei o nome 

-- 

DOC.1: tem outro NOme” 

15M+CVQFF: +++TROpa‟ vocês não FAlam tro:pa né/ em cabo Verde falam tropa aqui eu 

não SEi [[(incompreensível))]] FACE 

-- 
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DOC.2: aquele objeto que se usa na cozinha para passar eh‟ passar farinha” 

20M+CVQFF: (+++) farinha” (ai meu Deus não sei com se fala isso”) 

-- 

298-DOC.1: tem outro nome 

299-20M+CVQFF: (++) itens‟ dúvidas‟ NÃO SEI (( riso)) 

-- 

324-DOC.1: como é o nome disso” 

325-20M+CVQFF: (não sei o nome não) 

-- 

DOC.1: okey/ aquilo que se coloca nos fogos/ foguetes pra que eles estourem”/ isso aqui 

52M-CVQFF: (+) eu sei o nome dessa coisa mas 

-- 

DOC.1: a gente atE tem mas num E essa doença especificamente‟ mas umas feridinhas que si 

dA na boca  da acidez do estômago cê sabe como E" (AUTOR) 

52M-CVQFF: (+) (não sei o nome dessa doença) 

-- 

-- 

DOC.2:  que normalmente tem que usar um xampu prOprio pra tirAR essa coisinha branca da 

cabeça” 

52M-CVQFF: eu não sei falar isso em português não ((risos))  

-- 

Doc1: é” tem outro nome 

54M-CVQFF: não é LI-QUI-DI-FI-CA-DORA acho 

-- 

Doc1: aquilo que brilha no céu de dia uma estrela que brilha linda” uma estrela que a gente 

precisa pra viver” (autor) 

54M-CVQFF: é:/acho que é o sol 

-- 

Doc.1:  que é de metal que os números‟‟ tem as letras (+) no carro num tem isso aqui(autor) 

54M-CVQFF: chapa eu acho chapa 

-- 

Doc1: tem outro nome que você conheça 

54M-CVQFF: acho que somente bilhete 

-- 

Doc1: quem nasce no Rio de janeiro é carioca quem nasce em Pernambuco” 

54M-CVQFF: eu acho que é pernambucano 

-- 

Doc1: é” i você sabe mais ou menos aqui como é que chama” 

 54M-CVQFF: tem abóbora (mas isso eu não sei) é abóbora” 

-- 

Doc1: não não tem a vela né” os índios fazem 

54M-CVQFF: esse nome eu num sei ao certo 

-- 

Doc1: ((risos)) só repete 
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54M-CVQFF: assUbiu não sei se é assim que vocês falam 

-- 

Doc1: é quanto é que você paga pra viajar daqui pra fortaleza” (AUTOR) 

55M-CVQFF: daqui pra Fortaleza” seis eu num tenho certeza ((risos)) 

-- 

Doc1: não” 

55M-CVQFF: não acho que não 

-- 

Doc1: não tem outro nome” 

55M-CVQFF: um não que eu me lembre não 

-- 

Doc1: quem nasce no Rio de janeiro é carioca e quem nasce em Pernambuco” 

55M-CVQFF: pernambucano ((risos)) eu num sei 

-- 

55M-CVQFF: colegas‟ amigos 

Doc1: tem outro nome” 

55M-CVQFF: não colegas mesmo 

Doc1: não” 

55M-CVQFF: não acho que não 

-- 

Doc1: ((risos)) e cok é que cê disse ((risos)) 

55M-CVQFF: ((risos)) eu num sei eu num sei não 

-- 

Doc1: não‟ são Jorge é aquele do cavalo né” não” 

55M-CVQFF: eu num sei é::: são José” 

-- 

Doc1: não/ diz outros nomes aí de santo  

55M-CVQFF: santo ((honório)) não sei ((rindo)) 

-- 

Doc.1:  

56M-CVQFF: aqui acho difícil acho que essas casas não tem muita estrutura 

Doc1: não‟ não isso não é problema assim 

-- 

Dco1: ((risos)) então”/ e onde se constrói uma casa” 

56M-CVQFF: onde se constrói uma casa” (++) num sei acho que tem que ser num terreno 

plano 

-- 

Doc1: sim 

56M-CVQFF: são seis reais acho 

-- 

57M-CVQFF: 

Não encontrei 

-- 

MARCADORES DE DISCORDÂNCIA – ENTREVISTADOS 
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Entrevista 4H+CVQFF 

DOC.1:  você tem que dizer o que você  USA”/ certo”  

4H+CVQFF: não:: é:: eu também utiliza isso só que ago:ra (lembrei na hora esse daqui. 

-- 

DOC.1: tu tá pensando que eu faço universidade não faço a (segunda) série não// 

4H+CVQFF: NÃO/ eu tou vendo que pesquisando a maneira de pronunciar as palavras... só 

que eu ri porque (      ) 

-- 

Doc.1: o órgão que fica AQUI ((mostrando para uma parte do corpo onde supõe ficar o 

fígado))” que adoece se a gente Ó beber demais” 

19H+CVQFF: é o coração 

Doc.1: NÃO‟ o coração NÃO  autor 

19H+CVQFF: se beber” – responde por meio de pergunta 

Doc.1: se você de beber bebida alcóolica   autor 

19H+CVQFF: AQUI‟ no esôfago‟       [[ah estômago” 

Doc.1:                                                   aqui bem pertinho do coração  autor 

19H+CVQFF:  

Doc.1: tem um órgão da gente que você tem cirrose /   autor 

19H+CVQFF:                                         [tem o fígado né” 

Doc.1: é fez/ apontei pro errado foi” ((gargalhadas))   autor 

19H+CVQFF: disse é aqui‟ eu eu falei o coração/ realmente complicou um pouquinho‟  mas 

realmente é o fígado e as pâncreas, né” (20:18) 

-- 

Entrevista com 73H+CVQFF 

Doc.1: você não sabe dizer ou/outra palavra pra fumo” 

 

73H+CVQFF: hum NÃU:: 

 

Doc. 1: certo/ (autor) e aquilo que se coloca nos fogos foguetes para que eles estourem” 

 

-- 

DOC1: tudo bem/e como é que é o nome desse santo chamado “santo casamenteiro”  

79H+CVQFF: (1.0) não 

DOC1: não” 

79H+CVQFF: (ri breve) 

DOC1: não conhece” diga aí o nome de um santo que você conhece 

79H+CVQFF: santo (...) (ri) sou ateu 

DOC1: ham” 

79H+CVQFF: (Sou ateu. santo..) já ouvir dizer santo expedito santo(são josé) ((rindo)) 

-- 

DOC. 1: cê chama poço” 

16H-CVQFF: nãum:: 

-- 
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DOC.1: aquilo que dA no chÃU grande com uma casca gROssa vermelha amarelada e E esse 

E::: E issu aqui ((mostra a imagem da abóbora)) 

65H-CVQFF: E::: (2.5) 

DOC.1: serve pra fazer doce 

65H-CVQFF: melan/ NÃO 

DOC.1: NÃO 

65H-CVQFF: (+) abObora 

DOC.1: isso/ no ovo frito há uma parte branca e uma parte amarela como E u nome da parte 

branca”  

65H-CVQFF: (2.5)  o silêncio 

DOC.1: num lembra" 

65H-CVQFF: hum não/ 

DOC.1: i a parte amarela” 

65H-CVQFF: E não 

DOC.2: COMO” 

65H-CVQFF: NÃO: 

DOC.1: não lembra" 

65H-CVQFF: ((conheço não:: não lembro o nome)) 

DOC.2:  Certo 

DOC.1: certo certo 

65H-CVQFF: ((risos)) 

-- 

66H-CVQFF: 

67H-CVQFF: 

-- 

Doc1: é carne/ NÃO é isso daqui a grade 

68H-CVQFF: não não sei o nome 

02M+CVQFF:          

-- 

DOC.1: certo/aquilo que sai do fogo e em fogo de lenh[a 

02M+CVQFF:                                                                                                     [gás”  

DOC.1:                                                                                                  [oi” 

03M+CVQFF:                                                                             NÃO/ deixa eu terminar 

03M+CVQFF: ai que vergonha (( rir)) 

-- 

DOC.1:  de janeiro a dezembro diz que se passou quanto tempo” 

03M+CVQFF: 12 meses 

DOC.1:           [ ou”  

03M+CVQFF: [NÃO  

DOC.1:  OU” 

03M+CVQFF: um mês 

DOC.1:  não 

03M+CVQFF: de dezembro a jane[iro 

DOC.1:                              [é 12 meses isso ai 



283 

03M+CVQFF: um ano desculpa(( rir )) 

-- 

DOC.1: não tem outro NOme” 

15M+CVQFF: n[ão] 

DOC.1: [não ] só:: esse aqui:: que a gente [[colo/]] 

15M+CVQFF:                                           [[uma prateleira prateleira”/ não sei se vocês 

chamam prateleira 

-- 

DOC.1: aquele objeto [que ]atrai 

15M+CVQFF: [eu se]i /é o Aço/ a gente chama ele de Aço ((COMPARTILHA 

TERRENO COMUM)) 

DOC.1: tudo bem/ para que a porta não fique aBERta você diz‟ fula:::no” 

15M+CVQFF: Abra pra mim por favor 

DOC. [[Não]] 

15M+CVQFF: [[NÃO]]  pra fechar [é”] 

DOC.1: [é:::] 

-- 

DOC.1: quando o feijão está SEco/ a pessoa que tá/ cozinhando faz o quÊ” 

15M+CVQFF: joga água  

DOC.1: joga água” 

15M+CVQFF: tá seco (incompreensível) secando na panela” 

DOC.1: sim/ tudo bem/ tem/ tem outro jeito de dizer jo/ jogando água/ pessoa va:::i” 

15M+CVQFF: colocar (incompreensível) eu acho que coloca Água né pra/ 

DOC.1: tem outro NOme que você conhece” 

15M+CVQFF: não 

DOC.1: tudo bem/ qual o contrário de feio” 

Obs.: A entrevistada não parece muito disposta a dar várias opções de resposta, pelo tom de 

voz se vê que ela apresenta uma leve irritação quando lhe é questionado se há outro nome 

para um mesmo objeto, mostrando-se pouco cooperativa). E a documentadora não insiste, 

evitando a ameaça a face de ambas. 

-- 

DOC.1: aquela água de CHUva que fica parada num bura::co no meio da RUa [[como é]] que 

cê chama” 

15M+CVQFF: [[uma lagoa]]/ laGOa” 

DOC.1: lago::a [[é:: um negócio bem gran]]dão né‟ 

15M+CVQFF: [[não/ não (é porque a gente FAla))]] 

DOC.1: é:: 

15M+CVQFF: é 

DOC.1: assim/  tem um bu[Raco] (AUTOR) 

15M+CVQFF: [uma po]ça d‟água” 

-- 

-- 

(( a informante 20M+CVQFF utiliza muito o marcador NÃO SEI , NÃO SEI NÃO)) 

52M-CVQFF: 
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Nenhum indício de discordância, entrevistada muito sorridente e educada 

54M-CVQFF: 

Nenhum indício de discordância, entrevistada muito sorridente e educada 

-- 

Doc1: isso / tem outro nome pra promoção” 

55M-CVQFF: não‟ é promoção mesmo 

-- 

55M-CVQFF: colegas‟ amigos 

Doc1: tem outro nome” 

55M-CVQFF: não colegas mesmo 

Doc1: não” 

55M-CVQFF: não acho que não 

-- 

Do1: é tem outro nome” que você conhece” 

56M-CVQFF: não 

Doc1: não” 

56M-CVQFF: não 

Doc1: não é almofada então a gente usa na sala mais este a gente usa pra dormir (AUTOR) 

56M-CVQFF: uhn não a gente chama de almofada mesmo 

-- 

57M-CVQFF: 

Nenhum indício de discordância, entrevistada muito sorridente e educada 

 

-- 

MARCADORES DE IDENTIDADE DE GRUPO 

Entrevista 4H+CVQFF 

Não encontrei 

Entrevista 19H+CVQFF 

Não encontrei 

Entrevista 73H+CVQFF 

Não encontrei 

Entrevista 78H+CVQFF 

Não encontrei 

Entrevista 79H+CVQFF 

Não encontrei  

DOC. 1: uma embarcação feita de ma madeira de tronco de árvore utilizada para navegar nos 

rios principalmente por índios” (animador) 

16H-CVQFF: a aaa gente fala bote/ma::s po:de ser lancha” lancha „ canoa ((risos)) eu sei 

mas aí: 

-- 

DOC. 1: aquele buraquinho que tem nu meio da barriga” 

16H-CVQFF: umbIgu (+++) a gente fala imbigo ((risos)) INCLUI-SE NO MESMO GRUPO  

- POLIDEZ  EX. 

-- 
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DOC. 1: a abertura da calça do homem nor/normalmente fecha com botões ou zíPER como é 

o nome” 

16H-CVQFF:  (+) 

Doc.2: dessa abertura” (autor) 

16H-CVQFF: tem um nome que diz aqui... que u zíper (incompreensível) /  

DOC. 1: si você for falar com alguém ai você diz fulano fecha a sua (autor) 

 

-- 

16H-CVQFF: (+++) a gente é é a gente fala o fecho da calça nE” mas eu já::: um cara já me 

disse o seu  tá::::: aberto mas eu já esqueci o quê/ 

DOC. 2: tudo bem (autor) 

16H-CVQFF:  já esqueci 

-- 

DOC.2: tudo [[bem 

65H-CVQFF: [[bora passar NE” vamos passar 

-- 

Doc.1:  você falou 

66H-CVQFF: ((incompreensível)) depois de plantar a gente rega nÉ”  

Doc1: (++) i: a fêmea do carneiro” 

66H-CVQFF: (++) ovelha 

-- 

Doc1: o nome desse buraquinho que se tem no meio da barriga 

67H-CVQFF: nós chamamos de bico 

-- 

Doc1: i:: (2.0) como é o nome desse móvel que a gente fixa na parede pra colocar objetos” 

68H-CVQFF: aqui a gente chama estante 

-- 

Doc1: isso/ para ter flores num jardim depois que se prepara a terra o que que se faz” 

68H-CVQFF: a gente coloca água pra poder crescer 

Doc1: a gente pega a semente e::     

-- 

Doc1: a gente pega a semente e::     

68H-CVQFF: a gente semeia primeiro a semente depois coloca a água pra crescer 

(O uso do a gente para mostrar identidade de grupo) 

-- 

Doc1: onde as crianças vão para aprender a ler” 

68H-CVQFF: no jardim ((de infância)) nos dizemos jardim mas 

-- 

Doc1: não é um lago é” 

68H-CVQFF: uma po/ dizemos uma poça d‟água 

-- 

Doc1: tem outro nome pra militar” (+++) você chama militar só 

68H-CVQFF: militar só/ tropa usamos tropa também 

-- 
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03M+CVQFF: 

Não encontrei 

-- 

DOC-2: uma floresta é cheia de: 

03M+CVQFF: man-guei-e:: perai ((rir))(+) cheio de não sei gente((rir)) ((PREOCUPAÇÃO 

COM A FACE PQ NÃO RESPONDEU A UMA SEQUENCIA DE PERGUNTAS)) 

-- 

DOC-1 essa parte como é que a gente diz 

03M+CVQFF EU não sei ai eu não sei((rir)) 

DOC ((rir)) 

03M+CVQFF é ziper só se que a gente falar assim a:: você ta com a:berta só escutei zíper(   ) 

-- 

DOC.1: “como é o nome daquilo que sai do FOgo‟ do fogão de LENha de carVÃO que sai 

pela chaminé”: 

11M+CVQFF: é::(incompreensível) ...nós chamamos de::( fumo)‟ não sei se é aquele lá  

-- 

DOC.1: [que tem na biblioteca (incompreensível)] (autor) 

11M+CVQFF: de estante‟ a gente chama de estante‟ assim 

-- 

DOC.1: a:h eu vou limpar esse chão [qui (autor) 

11M+CVQFF:                                               [a::h tem PÁ tem Pau qualquer coisa assim mas 

só que eu tenho uma coisa aí que nós chamamos de::(+)tipo:: eu já esqueci depois eu lembro o 

nome [tá” 

DOC.1:                                                                                                          [tudo bem] 

11M+CVQFF: (incompreensível)   

--  

DOC.1: tudo bem/então a gente volta depois 

11M+CVQFF: tá [eh] CONCORDÂNCIA 

11M+CVQFF:[ que a gente confunde entre o crioulo o português e o(friburgo) 

-- 

DOC.1: hu:um” 

11M+CVQFF: como vocês CHAmam” 

DOC.1: depois ê:i (vá) depois a gente depois que agente voltar a gente retoma a gent:e a 

gent:e vê a questão dos nomes  

11M+CVQFF:               ([que a gente viu])    [tá]  

DOC.1: vamos logo se você falar e eu ficar interrompendo né” 

11M+CVQFF: tá certo  

-- 

DOC.1: passa farinha sacode assim(fez o som com a boca thiu thiu...) 

11M+CVQFF: eh /tem um nome(+) (é que nós usamos) essee see escoadoor não sei se vocês 

utilizam a mesma coisa 

DOC.1: uhn hum / não:: é: não se preocupe com que a gente utiliza FAla o que você utiliza  

11M+CVQFF: [tá certo] ((risos)) 

-- 
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DOC.1: hum/qual o nome daquele aparelho que é usado pra fazer vitamina Suco 

11M+CVQFF: eh nós/ normalmente a gente chama de varinha Màgica as vezes nós 

chamamos de:: Deus do céu/ agora esses nomes vão me desaparecer da minha memória 

((risos)) 

DOC.1: NÃO não se preocupe a gente [vol]ta (autor) ((observação devido a preocupação do 

entrevistado com sua própria face)) 

11M+CVQFF: ((risos))lililiqidifi::cadô ((risos)) 

DOC.1: Como” 

11M+CVQFF: liquidificador((risos)) 

-- 

DOC.1: uhn hum /tem alguma algum/ outro Modo de falar que cavalo assim a gente a  

11M+CVQFF:        [gente]                                                                                                            

[monTAR] 

-- 

DOC.1: [como] é o Nome daquilo”(+) 

11M+CVQFF: como Posso dizer que a gente apreende aqui/ baCIA/ tiipo bacia u:ma:: uma:: 

bacia assim igual como dá na água né” 

DOC.1: uhn hum /(incompreensível) coomo acumulava na Rua” 

-- 

DOC.1: pra ser (nô) num quarte::l  pela primeira vez /ele nã/ e:le não  tenente logo de CAra  

[né] 

11M+CVQFF:                                                                                                                  

[[(TROPa né”)]] 

DOC.1: e:le começa SENdo” (+) 

11M+CVQFF: que a gente começa a chamar de TROpa depois vem as outras Coisas/ não sei 

aqui é a MESma COisa 

-- 

DOC.1: “tem algum outro nome assim que cê se lembre como esse aqui‟ ó (falou 

rapidamente) (autor) 

11M+CVQFF: pode ser armário” [[ não sei]] resposta em forma de pergunta 

DOC.1:                              [[uhn hum]] 

11M+CVQFF: pelo mê/ em cabo verde nós chamamos de estante‟ assim 

DOC.1: uhn hum 

-- 

DOC.1: hum  (+) quando a gente compra uma TV‟ um ventilador‟ qualquer coisa „um 

computador um rádio‟ ele vem dentro de quê” 

11M+CVQFF: dum cartão 

DOC.1: “hum” 

11M+CVQFF: nós chamamos de cartão(+) quando vem assim (incompreensível) 

DOC.1. um hum‟ certo (+) “ como é o nome daquele objeto que a gente usa para cortar” 

-- 

DOC.1: uhn hu:m‟ “e aquilo que atrai objetos pequenos de metal‟ que atrai aGUlha‟alfiNEte 

PREgo que usa na gelaDEira” 

11M+CVQFF.: é:‟ nós chamamos de Aço‟ mas tipo assim de ímã também 
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-- 

DOC.1: é: a aranha fabrica aquele negócio que quando as vezes a casa fica abandonada/ nos 

canTInhos a gente vê assim” (autor) 

11M+CVQFF: é que aqui nós chamamos de casas de aranha né” 

-- 

DOC.1: tem outro NOme” 

15M+CVQFF: +++TROpa‟ vocês não FAlam tro:pa né/ em cabo Verde falam tropa aqui eu 

não SEi [[(incompreensível))]] FACE 

DOC.1: [[tudo bem]] 

DOC.2: as patentes MAis BAIxas assim do eXERcito‟ aeronautica”  

15M+CVQFF: é a gente fala TROpa lá em Cabo Verde 

-- 

DOC.1: aquele objeto [que ]atrai 

15M+CVQFF: [eu se]i /é o Aço/ a gente chama ele de Aço 

-- 

DOC.1: aquela água de CHUva que fica parada num bura::co no meio da RUa [[como é]] que 

cê chama” 

15M+CVQFF: [[uma lagoa]]/ laGOa” 

DOC.1: lago::a [[é:: um negócio bem gran]]dão né‟ 

15M+CVQFF: [[não/ não (é porque a gente FAla))]] 

DOC.1: é:: 

DOC.1: aquela água de CHUva que fica parada num bura::co no meio da RUa [[como é]] que 

cê chama” 

15M+CVQFF: [[uma lagoa]]/ laGOa” 

DOC.1: lago::a [[é:: um negócio bem gran]]dão né‟ 

15M+CVQFF: [[não/ não (é porque a gente FAla))]] 

DOC.1: é:: 

-- 

DOC.1: a pessoa que Usa FARda‟ que vive num quarTEL É O Quê” 

15M+CVQFF: é um/ gua::rda: militar” 

DOC.1: tem outro NOme” 

15M+CVQFF: +++TROpa‟ vocês não FAlam tro:pa né/ em cabo Verde falamos tropa aqui u 

não SEi [[(incompreensível))]] FACE 

DOC.1: [[tudo bem]] 

-- 

DOC.2: as patentes MAis BAIxas assim do eXERcito‟ aeronautica”  

15M+CVQFF: é a gente fala TROpa lá em Cabo Verde 

-- 

Doc2: como E que vocE chama” 

52M-CVQFF: NOs chamamos impija 

-- 

Doc1: i::s/xatamente e qual é a doença o nome daquela doença bem famosa que dá no gado 

em geral na boca da febre dá no ser humano também se a gente comer a carne do gado” que tá 

doente (autor) 
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54M-CVQFF: lá em cabo verde a gente não come a carne de gado 

-- 

Doc1: muito bem/ e me diga uma coisa você sabe como é o nome disso daqui que a gente 

coloca na cozinha ‟no quarto‟ é de madeira  tá vendo que serve pra gente colocar as coisas” 

54M-CVQFF: a gente chama de armário ou estante 

-- 

Doc1: não‟ não que a gente acende pronto 

54M-CVQFF:                         E lâmpada a gente fala lâmpada 

Doc1: é” repete por favor 

54M-CVQFF: lâmpada 

-- 

Doc1: bom/ atrai o aço também tá aqui ó metal e um negócio assim preto ele atrai‟ qual o 

nome” 

54M-CVQFF: a gente fala aço‟ aço 

-- 

Doc1: é usado também na geladeira sabe aquilo que a gente prega” 

54M-CVQFF: sei (os bichinhos) 

Doc1: qual é o nome” 

54M-CVQFF: aço a gente chama aço 

-- 

Doc1: ((risos)) É::: aquilo que sai do FOGO olha que sai do fogo de lenha‟ de carvão isso 

aqui ((mostrando imagem)) (autor) 

54M-CVQFF: Fumo fumaça a gente fala também 

Doc1: vocês falam como” 

54M-CVQFF: fumo 

-- 

Doc1: é isso aqui serve pra peneirar 

54M-CVQFF: é peneira‟ é que em cabo verde a gente chama isso de coador  

-- 

Doc1: i o nome disso aqui ó ((mostrando)) que é grande que dá no chão” (autor) 

54M-CVQFF: em cabo verde a gente chama isso de roca 

-- 

Doc1: e lá em cabo verde como é que vocês chamam” 

54M-CVQFF: a gente chama o mesmo que aqui liquidificadora 

-- 

Doc1: isso isso/ aquele animal que serve para transportar as pessoas de um lugar para outro” é 

assim tem vários animais que servem né mas esse é o mais comum 

54M-CVQFF: olha a gente chama de burro‟ mas aqui se chama de jumento 

Doc1: certo mas ele é maior” 

-- 

Doc1: i::s/xatamente e qual é a doença o nome daquela doença bem famosa que dá no gado 

em geral na boca da febre dá no ser humano também se a gente comer a carne do gado” que tá 

doente (autor) 

54M-CVQFF: lá em cabo verde a gente não come a carne de gado 
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-- 

Doc1: ((risos)) como é o nome disso aqui ((mostra o giz))”  

54M-CVQFF: (++) GIZ‟ a gente fala GIz 

-- 

Doc1:                                        [é aquele que vai pra frente da batalha mesmo(autor) 

54M-CVQFF: tropa a gente fala tropa mas aq/ 

-- 

Doc1: como é o nome disso aqui” 

54M-CVQFF: em Cabo Verde a gente fala de ((danana)) 

Doc1: é” ((risos)) 

-- 

Doc1: tem outro nome” 

55M-CVQFF: a gente chama isso de trivessero. 

-- 

Doc1: isso/ e como é que é o nome daquele objeto que atrai pequenas coisas de metal” 

55M-CVQFF: imã a gente chama isso de aço 

Doc1: é mas o   nome  

55M-CVQFF:     é imã 

-- 

Doc1: e como é que você chama aquele objeto que se usa na cozinha para passar farinha por 

exemplo” 

55M-CVQFF: a a gente chama isso de  (++) ciranda mas tem nome de (++) a não me lembro 

como vocês dizem isso dizem isso::::: (2.0) 

-- 

Doc1: i no ovo frito tem a parte branca i a amarela, como é que chama a parte branca” 

55M-CVQFF: clara 

Doc1: i a amarela” 

55M-CVQFF: vermelha de ovo é que a gente diz 

Doc1: é” 

55M-CVQFF: clara de ovo e vermelha de ovo 

Doc1: não tem outro nome” 

55M-CVQFF: um não que eu me lembre não 

-- 

Doc1: é como é que se faz se pega a semente e  

55M-CVQFF: es es a gente diz semear 

-- 

Doc1: e isso aqui que tem nos carros ((mostra a roda)) 

55M-CVQFF: roda 

Doc1: tem outro nome 

55M-CVQFF: é a gente diz isso/quer dizer só isso é pneu 

-- 

Doc1: de vez enquando as lojas querem vender tudo muito barato as lojas fazem o que” 

55M-CVQFF: baixam o preço ou então fazem promoção 

Doc1: isso / tem outro nome pra promoção” 



291 

55M-CVQFF: não‟ é promoção mesmo 

Doc1: certo/ onde é que se vai pra ver um / 

55M-CVQFF: ah tem sim  

Doc1: diz 

55M-CVQFF: lá em cabo verde a gente diz móia ((rindo)) 

Doc1: ah tá certo/ ((rindo)) onde é que se vai para ver um  filme” 

55M-CVQFF: cinema 

-- 

Doc1: geralmente nas festas né” da igreja católica tem uma caminhada como é que é o nome 

dessa caminhada 

55M-CVQFF: a gente diz isso de precisson 

-- 

Doc1: e essa parte aqui” 

55M-CVQFF: a gente diz isso de garganta 

Doc1: não‟ garganta é uma parte isso tudo aqui 

55M-CVQFF: pescoço 

-- 

Doc1: como é o nome disso aqui” 

56M-CVQFF: a gente chama isso de estante 

-- 

Doc1: não é almofada então a gente usa na sala mais este a gente usa pra dormir (AUTOR) 

56M-CVQFF: uhn não a gente chama de almofada mesmo 

-- 

Doc1: como é o nome disso aqui pra fazer churrasco” só o nome dessa gradezinha aqui” 

56M-CVQFF: ((risos)) gra/ a gente chama de GRElha 

-- 

Doc1: muito bem/  para ter flores num jardim depois que se prepara a terra o que que se faz” a 

gente 

56M-CVQFF: a gente rega e cuida 

-- 

Doc1: mas pra a gente” 

56M-CVQFF: a gente prepara a terra 

-- 

Doc1: é” tem outro nome pra isso” 

56M-CVQFF: a gente diz bote  

-- 

Doc1: geralmente faz um remo também né” 

56M-CVQFF: a gente rema 

-- 

Doc2: dos carros 

56M-CVQFF: ahn” a gente diz roda mesmo 

-- 

Doc1: como é o nome desse rapaz aqui” Olha que está fardado pra o trabalho dele 

normalmente tem o sargento ele é o”                                 +- 13:56min 
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56M-CVQFF: tropa né” a gente diz tropa né” 

-- 

Doc1: como é o nome dessa abertura bem aqui ó‟ da calça do homem que NORMALMENTE 

é fechada ou com botão ou com zíper né” e geralmente fica/quando tá aberto a gente diz ei 

fecha sua” 

56M-CVQFF: a gente diz fecho ou zíper 

-- 

Doc1: i como E u nome desse::: de/desse objeto que a gente prega na parede pra colocAR 

outros objetos” 

57M-CVQFF: estante a gente chama de estante 

-- 

Doc1: isso assim que o homem entra no exército ele é o que” 

57M-CVQFF: pra gente E militar 

-- 

TRIAGEM DOS TIMORENSES 

MARCADORES DE BUSCA DE APROVAÇÃO - ENTREVISTADOS 

Doc.1: com a vassoura 

97H+TLQFF: +++ tem que passar né” 

Doc.1: isso 

-- 

Doc.1: dentro de quê” 

99H+TLQFF: como/ como guARda roupa assim 

Doc.1:                                                                isso/  

99H+TLQFF:                                                      um guarda roupa né”  como assim um 

armário” 

Doc.1:                                                                        [sapatos 

-- 

Doc.1:                                                                [o que é que a gente precisa comprar 

PRIMEIRO pra construir uma casa”  

99H+TLQFF: sim: mas nós moramos com eles no  apartamento né” acho que já comprei de 

tudo 

-- 

Doc.1: certo/  a gente toma o café da manhã de manhã e meio da a gente faz o quê” 

99H+TLQFF: almoçar 

Doc.1: is:::so‟ então é o:: 

99H+TLQFF: é a comida né” 

Doc.1: isso/ certo (+) ok 

-- 

Doc.1: açúcar e tem aquele outro que é salgado” 

99H+TLQFF: (( terio)) né” 

Doc.1: como é” 

99H+TLQFF: ((terilio)) 

-- 

Doc.2: por onde é que os carros passam para irem de uma cidade para outra” 
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99H+TLQFF:  

Doc.2: por uma 

99H+TLQFF:  estrada né” 

Doc.1: isso 

-- 

Doc.2: uma situação tá‟ digamos que você tenha emprestado quinhentos reais a alguém‟ e 

você ainda não pagou‟ você tá devendo a essa pessoa‟ e essa pessoa vem até você e diz 

/Antônio você me::/  

99H+TLQFF: devolvi‟ devolver né”  

-- 

Doc.2: pra ganhar dinheiro o que é preciso que fazer” 

99H+TLQFF: pra ganhar dinheiro‟ precisa de trabalhar né” 

-- 

Doc.2: quando se quer mandar uma coisa de um cidade para outra o que é preciso fazer”/ 

 Doc.1: vai aonde”  pra mandar a carta” 

99H+TLQFF: ser preciso comprar um carta né” com bilhete né” 

Doc.1: você vai até aonde pra poder  mandar a carta/ 

Doc.2:                                   [[ para enviar ]] 

-- 

Doc.2: isso/ Antônio qual o tipo de moradia mais comum aqui da região” 

99H+TLQFF:  aqui no Ceará não é” 

-- 

Doc.1: antigamente  para passar roupa as pessoas usavam ferro a brasa‟ hoje  a gente usa que  

tipo de ferro” aquele tipo de ferro ligado na tomada” como é que a gente diz” 

99H+TLQFF: (++) estrique” 

Doc.2: hein” 

Doc.1: fe::rro” 

99H+TLQFF: estrique não é” 

-- 

Doc.2:  que a gente come com o feijão 

99H+TLQFF: o macarrão 

Doc.1: tem o macarrão e tem aquele outro qué branquinho‟ que é piquinininho  

99H+TLQFF: batata” é” 

-- 

Doc.1: e quatorze é o quê” é um:: 

103H+TLQFF: é um letra né” 

Doc.1: um dois  [[ três quatro cinco 

103H+TLQFF:[[ três quatro cinco]] são as letras 

-- 

Doc.1: para ganhar dinheiro o que se tem que fazer” 

103H+TLQFF:  é preciso trabalhar né” 

-- 

Doc.1: você sabe outro nome” 

103H+TLQFF:  corredor né” 
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-- 

Doc.1: okey/ quando a gente faz assim com o papel Ó‟ 

103H+TLQFF:                                                          [[é resgatar né”  

-- 

Doc.1: não” e essa pessoa que usa farda que vive em quartel” 

103H+TLQFF:  esses são pilotos né” 

-- 

Doc.1: esse não pilota:: avião ele vai pra guerra 

103H+TLQFF:  esses são arma/ militAR né” 

-- 

Doc.1: não não quando você não acha uma COISA ela fica o quê” 

103H+TLQFF:  ficou to medo ficou desprazer porque ele não acha né” 

-- 

Doc.1: esse nome éé é  

112H+TLQFF:  e conge/congela nossa língua 

Doc.1: em português você não sabe” 

112H+TLQFF:  é que está ((falando)) paz né” 

-- 

Doc.1: muito bem‟ muito bem (+) o que é que a gente coloca na carne para temperar a carne” 

112H+TLQFF: sau‟ SALL né” 

-- 

Doc.1: do jeito que você fala‟ como você fala” 

112H+TLQFF: SAle mas na pronúncia do Brasil é sau 

Doc.1: mas fale a sua pronúncia 

112H+TLQFF: então é SALe né” 

Doc.1: do jeito que você conhece 

112H+TLQFF:  pois é:: 

-- 

Doc.1: anh ham muito bem/ DEIXAR DE OBEDECER AS LEIS  já já as mulheres as 

mulheres usam pra casar 

112H+TLQFF:  Antônio né” 

Doc.1: Anh” 

112H+TLQFF:  Antônio né” 

Doc.1: santo Antônio  

112H+TLQFF:  sim SANTO ANTÕNIO NÉ” 

-- 

Doc.1: peraí tá que eu vou mostrar aqui pra você(1.8) onde é que abre” aquiaqui” bom como é 

o nome disso daqui” /tá vendo isso aqui” que às vezes é de madeira serve pra gente colocar 

livro coisas em cima como é o nome disso”   

113H+TLQFF: é bibliote::cário né” 

-- 

 

DOC 1: no ovo frito existe essa parte amarela e essa parte branca‟ como é o nome dessa parte 

branca” 
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113H+TLQFF: ovo né” 

DOC. 1: tudo é ovo né” 

113H+TLQFF: sim 

-- 

DOC. 1: qual é o nome que gente dá a esse período que vai de janeiro a dezembro”(+) tem 

doze meses:: 

113H+TLQFF:(eh:: nomes dos meses né”) 

DOC. 1: não são os nomes dos meses  

113H+TLQFF:                        [ sim 

Doc.1: os doze meses formam o quê” 

-- 

DOC. 1: como é o nome disso daqui” que a chuva da/ tem a chuva né” 

113H+TLQFF: sim 

DOC. 1: ai forma essa essa água ai‟ com é o nome” 

113H+TLQFF: larva né” 

-- 

DOC. 1: quando uma estrada fica interrompida  a gente faz um:: 

113H+TLQFF: (incompreensivel) faz outra estrada né” 

-- 

DOC. 1: NÃO:: o nome desse material aqui oh:: que a gente faz[(assim essas coisas) 

113H+TLQFF:[sinal de trânsito né” 

-- 

DOC. 1: quando você paga pra ele  o que é que você fala” 

113H+TLQFF: eu fala orgulho né” 

-- 

DOC. 1: como é o nome daquilo bem branquinho óh que a gente u::SAva/ hoje a gente não 

usa mais‟ mas a gente usava 

113H+TLQFF: [antigamente né 

-- 

DOC. 1: [umhum:: /quando se quer mandar uma carta de uma cidade pra outra o que é que a 

gente faz”(+) a gente coloca a carta em quê” 

113H+TLQFF: (na caxa) do corre::io né” 

-- 

DOC. 1: pra vencer uma guerra é preciso ter:: o quê que é preciso ter” 

113H+TLQFF: união‟  unido né” 

-- 

DOC. 1:  quando um indivíduo é acusado mas não praticou o crime se diz que ele é:: 

113H+TLQFF: ele é:: inocente né” 

-- 

DOC. 1: quando a gente comete um pecado o que a gente pede a Deus” 

113H+TLQFF: eh:: perdão né” perdoa:: 

-- 

DOC. 1: isso::/ e esse órgão aqui ó” 

113H+TLQFF: o quê”/aqui” 
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DOC. 1: não/ não é no peito é aqui assim:: 

113H+TLQFF: fiGAdo né” 

-- 

DOC. 1: quando alguém ta conversando assim normal e fica tudo preto escuro e:: o que é 

isso” 

113H+TLQFF: é pouco desmaio né” 

-- 

DOC. 1: com uma mulher lá do timor leste‟ certo” o pai dela é teu sogro mas o quê que você é 

pra ele” 

113H+TLQFF: genro né” 

-- 

DOC. 1: /não lembra do nome:: (+) quando não se acha uma coisa é porque ela está:: (+) se eu 

não acho uma coisa ela está:: o quê” 

113H+TLQFF: está difícil né” 

HOMENS – DE 6 MESES 

-- 

 

Doc.1: Quando está escuro é porque faltou o quê” 

31H-TLQFF: [ lu lu 

Doc.1: que é isso aqui” se eu apagar fica escuro‟ 

31H-TLQFF:                                           [escuro né” 

-- 

Doc1: É. A energia acende a lâmpada que produz o quê” 

31H-TLQFF: O bico né” 

-- 

Doc 1: Não pra passar roupa‟ quando a gente passa roupa a gente usa ferro‟ antigamente‟ bem 

antigamente usava-se ferro a brasa né‟ esquentava na brasa e passava/ desculpa hoje a gente 

usa o ferro” 

31H-TLQFF: ((silenciou)) 

Doc.1: não é mais na brasa/ gente precisa da energia né” 

31H-TLQFF:                                                [ energia é”] 

-- 

Doc.1:  o que que eu faço” vou pegar a vassoura e aí o que que eu faço” pra limpar o chão‟ e 

aí” o que é isso pegar a vassoura e passar no chão 

31H-TLQFF: Limpar (...) né” 

-- 

Doc.1: o quê que a carne de porco tem que a torna gorda” 

31H-TLQFF: Mui::ta 

Doc.1: ela não é magra ela é gorda por que tem 

31H-TLQFF: Por que tem” 

Doc 1: Por que tem” 

-- 

Doc 1: Não  né‟ com que se toma então a sopa” você tem o garfo você tem a::‟ você tem‟ tem 

o garfo‟ você tem a faca e você tem uma outra coisa né” que pra formar ali os talheres né” os 
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talheres né”  mas você come com garfo cai‟ uma faca cai né” você corta carne macarrão agora 

a SOPA eu tenho que ter outra coisa pra tomar o que é” 

31H-TLQFF: colher né‟ 

-- 

Doc.1: [[eu pego o macarrão aí o que é que cê faz”  pega a água põe na panela um pouco de 

óleo não é isso” sal e tal/ quando aquela água começa a borbulhar borbulhar buuu né” é 

porque ela está” 

31H-TLQFF: Está quente né” 

-- 

Doc 1: O que é isso BRANCO” já viu uma coisa bem branquinha que a gente vai [(incomp.)] 

31H-TLQFF: ((é vermelho né”)) 

-- 

Doc.1: Unh” olha aqui ó de onde ele sai sai du um 

31H-TLQFF: Sazon né” 

-- 

Doc.1: Pron::to/ É isso‟ isso aqui‟ isso que cê falou‟ repete. 

31H-TLQFF: Sal né” 

-- 

Doc.1: OLHA aconteceu comigo agora‟ eu vinha de Fortaleza para Redenção certo‟ aí eu tava 

bem aqui OLHA na estrada ela foi interrompida‟ então eles fizeram um oooooutro lugar pra 

que eu pudesse passar‟ qual o nome desse outro lugar (+) 

31H-TLQFF: (+) 

Doc.1: eu tive que passar por um” aqui é estrada 

31H-TLQFF:                        [por outro caminho né” 

-- 

Doc1: De vez em quando as lojas querem vender TODA A MERCADORIA para acabar com 

o estoque né” quando tem promoção essas coisas/ então as vezes para pra acabar até com a 

loja porque a loja já não tá dando certo eles querem acabar eles querem vender todo o produto 

que está ali na loja então eles já/ abaixam o preç/ eles baixam os preços baixam os preços o 

quê que eles fazem eles fazem uma” 

31H-TLQFF: ((silenciou)) 

Doc.1: [[(+) eu tenho uma loja  eu quero fazer 

31H-TLQFF: [[uhn:: ... promoção né” 

-- 

Doc1: O goleiro DEFENDE então o goleiro joga na” 

31H-TLQFF: U u último/ como é” 

Doc1: Atrás ele joga atrás 

31H-TLQFF: Atrás” mas dentro é” 

-- 

Doc1: (+) a farda é a camisa e isso né” como é o nome só disso” 

31H-TLQFF: Calça  

Doc1: como” 

31H-TLQFF: Calça‟ farda‟ calça calça 

Doc1: Tem outro nome” agora‟ se ela fosse comprida aqui no Brasil‟ como é que você fala” 
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31H-TLQFF: Ó:: Calções né” 

-- 

Doc1: Não não olha só um tipo de problemática existe o médico num existe‟ médico salva 

vidas existe o professor né‟ mas existe um outro que faz direito direito ele faz  curso de direito 

e ele se torna um” 

31H-TLQFF: Juiz né” 

-- 

Doc1: Não” Olhe quando duas pessoas têm um desentendimento uma briga um problema elas 

procuram um juiz né‟ pra resolver pra resolver isso né‟ quando você é::: não quer muito uma 

coisa você diz assim eu não faço também uso o mesmo nome né” 

31H-TLQFF: Procurador é” 

-- 

DOC.1: suspeito não  Ó ele saiu correndo e a polícia foi ((imitou um som simbolizando 

pegar)) aí eu vou contar pra olha ti aí eu digo‟ olha o ladrão:: foi ... pela polícia o que é que eu 

digo” 

31H-TLQFF: Capturado né” 

-- 

Doc1: Não‟ não tá aqui a água eu:: o ladrão foi pela polícia” 

31H-TLQFF: Pegar a água 

Doc.1: Então o ladrão foi... pela polícia 

31H-TLQFF: Foi  pegado né” 

-- 

Doc.1: aquilo que é verdade está” / vamo lá uma pessoa lhe conta um fato que você acha QUE 

NÃO é verdade você diz que é o quê” 

31H-TLQFF: [(incompr.)] [verdade né”]  ((CONT.20)) 

-- 

Doc1: Como é o nome disso aqui ó (+) isso aqui” 

31H-TLQFF: Bola né‟ bola” 

Doc1: Não ((ri)) fala aí bola de olho‟ bola de olho né‟ fala só essa última palavra aí” 

31H-TLQFF: Olho né” 

-- 

Doc1: O órgão que fica aí ó” 

31H-TLQFF: Purmão né” 

-- 

Doc 1: Qual é o nome da parte do corpo que se parar / existem várias partes do corpo ((rindo)) 

que se parar a gente morre né” mas ele geralmente ele quando para um ataque né” e tal aí ele 

parar bem aqui ó fica aqui qual o nome desse órgão” 

                                        [[que as pessoas acham 

31H-TLQFF:                 [[ ((incompreensível)) 

Doc.1: Não  esse órgão que tem a ver assim o amor e‟ esse aqui ó que órgão é esse” 

31H-TLQFF: Coração né” 

-- 

Doc.1: Não / o que é que o irmão do seu pai é seu” 

31H-TLQFF: ((silenciou)) 
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Doc.1: Não na família  tem pai e a mãe 

31H-TLQFF:                             [a mãe 

Doc.1: o irmão do pai é o quê‟ pra você  ele é o quê” 

31H-TLQFF: (+) tio né” 

-- 

Doc1: Quando se está alegre se pode dar uma GAR-GA-LHA-DA né” ou se pode dar um” 

quando a gente está alegre a gente faz assim ó ((há há há há há)) o que é isso”  ((risos)) vocês 

adoram fazer isso né‟ no Timor Leste‟ o que é isso” 

31H-TLQFF: Rir né” 

-- 

Doc1: Obter é o quê‟ se ela está perdida né‟ ela não encontra eu quero fazer o quê que eu 

quero” 

31H-TLQFF: Ahn procurar né” 

-- 

Doc1: Não/eu vou te:: eu quero saber alguma coisa ((risos)) eu quero saber alguma coisa 

sobre a sua vida então eu vou te” 

31H-TLQFF: (aprender né”) 

-- 

DOC1: A pessoa que tem cabelos escuros a gente chama de morena‟ e a pessoa que tem 

cabelos claros e amarelados‟ cê chama de que” 

37H-TLQFF: ( linda né” ) 

-- 

Doc.2: Onde você assiste a novela” 

38H-TLQFF: Não na TV televisão né” ((30)) 

-- 

Doc1: Pra comer uma banana o que é que se tira” 

38H-TLQFF: É descascar né‟ casca 

-- 

Doc1: Não lembra né‟ e uma propriedade grande onde se cria gado‟ se planta café‟ cacau‟ né‟ 

uma propriedade em grande que você pode plantar milho‟ cacau‟ pode criar gado‟ o nome 

desse‟ dessa tipo de propriedade” 

40H-TLQFF: Da propriedade né” /terra de plantar 

-- 

Doc1: tem  também na placa dos carros‟ como é o nome disso aqui” 

40H-TLQFF: Placa né‟ 

-- 

Doc1: Okey‟ qual é o nome da parte do corpo que se parar a pessoa morre” acabou de falar 

40H-TLQFF: coração né” 

-- 

MULHERES COM MAIS DE 6 MESES 

Doc. 1:  muito bem‟ “onde se constrói uma casa” 

88M+TLQFF:num  terreno né” 

-- 

Doc. 1: “ como é o nome disso daqui”( mostrou algo) 
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88M+TLQFF: (+++) „ é lâmpada né” 

-- 

Doc. 1: e o nome disso daqui ó (( mostra algo) ) (++) que sai do fogo da lenha/ 

 88M+TLQFF: / é o fu::go né” 

-- 

DOC. 1: “ o que é que dá sombra nas ruas no campo “ o que é que dá sombra” ( ++) qu::e  

tem tronc::o 

88M+TLQFF: as plantas né” 

-- 

DOC. 1:  “  e o nome disso  aqui que a aranha faz” 

88M+TLQFF: se aranha faz “/ teia de  aranha né” 

-- 

DOC. 1:  (+++) “ quando a estrada fica interrompida  né  por  algum problema o que é que a 

gente faz pra passar/ por outro caminho a gente faz um” 

88M+TLQFF: faz outra estrada né‟[ outro caminho né]  ((CONT.7)) 

-- 

DOC. 1: “ como nome desse aqui‟ dessa  pesso:a (incompreensível)/ 

88M+TLQFF:/ é boneco né‟ não/ 

-- 

DOC. 1: quando uma criança ta dormindo e a pessoa não quer ela acorde‟ a pessoa diz assim  

fale baixo não faça” 

88M+TLQFF:  não faça barulho‟ silêncio  né” 

-- 

DOC. 1:pronto ((risos)) “ como é o nome disso daqui olha só Santina você ta vendo esse 

objeto que a gente colocar objetos encima/ 

89M+TLQFF: Prateleira né” 

DOC. 1: pronto// “ aquele aparelho onde a gente vê novela  “qual é o nome” 

89M+TLQFF: televisão é” 

DOC. 1:é // “ quando a gente compra uma tv ou ventilador ou um sapato ele vem dentro de 

um” 

-- 

DOC. 1: um copo pequeno a gente chama de copinho e uma cama pequena” 

89M+TLQFF: (+) caminha né” [((risos))] 

-- 

DOC. 1:  hoje a gente usa ferro” 

89M+TLQFF: de engomar  né” a gente chama/ 

DOC. 1: é não é mais a brasa é como” 

89M+TLQFF: elétrico né”  

DOC. 1: ahã // “ como é o nome daquilo que a gente abre pra lavar as mãos” 

89M+TLQFF: torneira ((risos)) 

-- 

DOC. 1: hurum // “ como é o nome daquilo  que serve pra ascender o fogo que é quadradinho 

assim” 

89M+TLQFF: é fosforo 
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DOC. 1: hurum 

89M+TLQFF: é fosforo ou isqueiro né” 

DOC. 1: é era esse que [(incompreensível)]/ 

89M+TLQFF: é fosforo  

-- 

DOC. 1: “ como é o nome daquilo que sai do fogo é é  

89M+TLQFF: do que” 

DOC. 1: de lenha de carvão nome disso aqui” 

89M+TLQFF: é:: fumo né” 

-- 

DOC. 1: não né”// pra limpa o CHÃO‟  pra limpa o chão né” a gente pega uma vassoura e é  

preciso” 

89M+TLQFF: limpa né” 

DOC. 1:é mas como é que a gente chama quando a gente pega a vassoura e faz assim”  

89M+TLQFF: varRE 

DOC. 1: isso  [((risos))] 

-- 

DOC. 1: “ qual é a refeição que se faz em geral 12:00 horas” 

89M+TLQFF: almoço 

DOC. 1: “ uma comida pode esta boa ou” (+) “ boa ou” 

89M+TLQFF: azeda né” não 

DOC. 1: OU 

89M+TLQFF: má  

DOC. 1: se não tiver boa// isso  

89M+TLQFF: ((risos)) 

-- 

DOC. 1: “ quando a agua da panela está bem quente cheia de bolinhas [se diz que ela está”] 

89M+TLQFF: [agua ta fer] fervida  

DOC. 1: ou” 

89M+TLQFF: esta fervida ta ferver né” 

-- 

DOC. 1: isso // pra comer uma banana que é que a gente tira”  “ o que é que se tirar pra comer 

uma banana” 

89M+TLQFF: tira a casca né” 

-- 

DOC. 1:  a pessoa que ta cozinhando vai agua no feijão completa essa frase pra mim 

(incompreensível)/ 

89M+TLQFF: / vai colocar agua no feijão 

-- 

DOC. 1: tem outro verbo que você gostaria de usa” 

89M+TLQFF: não::  hum:: 

DOC. 1: não né” 

89M+TLQFF: aumentar né a agua 

DOC. 1: pronto// “ qual é o contrario de feio” 
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89M+TLQFF: bonito né” 

DOC. 1: “ como é o nome dessa flor” 

89M+TLQFF: Rosas 

Doc. 1: “ o que é que dá sombra nas ruas” 

89M+TLQFF: as árvores né” 

-- 

DOC. 1: agora pra trans‟  pra anda a cavalo é preciso” “ o que é preciso fazer no cavalo pra 

anda a cavalo é preciso” 

89M+TLQFF: nós chamamos pro fre né 

DOC. 1: não olha  só aqui ta o cavalo 

89M+TLQFF: sim 

-- 

DOC. 1: mais tem outro nome dessa embarcaçãoZINHA‟ que é feita de  madeira de tronco de 

árvore  

89M+TLQFF: nós chamamos de caravela não sei [((risos))] 

DOC. 1:             [((risos))] “ quando se faz assim em uma 

embarcação dessa ó eu pego/ 

89M+TLQFF: /isso aqui é pra pescar né” 

-- 

DOC. 1: (++) uma propriedade grande  onde se cria gado se planta café‟ cacau” 

89M+TLQFF: plantação “né” 

-- 

DOC. 1: “ como é o nome daquele período de janeiro a dezembro doze meses” 

89M+TLQFF: é um ano né 

-- 

DOC. 1: “ no inverno faz frio  e no verão” 

89M+TLQFF: to faz calor né” 

-- 

DOC. 1: ((risos)) não tem problemas nenhum // “ qual o nome desse objeto” 

89M+TLQFF: bicicleta 

DOC. 1: “ desse outro” 

89M+TLQFF: pneu‟ ou ROda né” pode ser roda  

-- 

89M+TLQFF: me  emprestou‟ me pediu emprestado 

DOC. 1: usando o verbo dever completa essa frase pra mim/ 

89M+TLQFF:/ deve emprestar 

DOC. 1:ELA ME” é isso mais/ 

89M+TLQFF: é deve emprestar né [((risos))] 

-- 

DOC. 1:           [((risos))] mais agora você me pagou “ como é que eu 

agradeço eu digo o que” 

89M+TLQFF: obrigada né 

-- 

DOC. 1: “ pra vencer uma greve pra vencer né uma greve é preciso ter” 
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89M+TLQFF: unidade  

DOC. 1: ou” quase isso unidade “ tem que ter o que” 

89M+TLQFF: (+) tem que ser unido né” 

DOC. 1: então tem que ter” 

89M+TLQFF: amizade 

DOC. 1: não você falou tem que ser [unido]  

89M+TLQFF:      [unido] 

DOC. 1: então tem que ter”  

89M+TLQFF: unida/ 

DOC. 1: “o que é que tem que ter” ((risos)) 

89M+TLQFF: unidade é” (fala entre risos) 

-- 

DOC. 1: “ na escola o que as pessoas são” 

89M+TLQFF: são colegas 

DOC. 1: é 

89M+TLQFF: parceiros colegas né 

-- 

DOC. 1: uma coisinha branca que dá na cabeça de pessoas assim” 

89M+TLQFF: a gente chama por caspa né” 

DOC. 1:  ahã “ quando se esta sujo suado pra fica limpo novamente temos” 

89M+TLQFF: lavar 

-- 

DOC. 1: então “o que é que sai” “ como é o nome disso que bua::‟  se ela vomita sai o que” 

89M+TLQFF: sai comida né” 

-- 

DOC. 1: “ o que é que a gente diz de uma pessoa que mede um metro e noventa” 

89M+TLQFF: uma pessoa alta né” 

DOC. 1:  e um metro e meio” 

89M+TLQFF: anão ou baixa 

DOC. 1: (incompreensível) [[((risos))]] 

89M+TLQFF:   [[((risos))]] é baixinha  

-- 

DOC. 1: “ quando a pessoa faz aniversario o que é que a gente dá pra ela” 

89M+TLQFF: uma prenda “né” 

DOC. 1: é tem outro nome” não” 

89M+TLQFF: hum:: nós chamamos/ 

DOC. 1:dá um abraço/ 

89M+TLQFF: (incompreensível) 

-- 

DOC. 1: “ quando não se acha uma coisa ela fica” (+) se eu não acho uma coisa essa coisa 

fica” 

89M+TLQFF: perdida né” 

DOC. 1: “ quando se perde uma coisa se vai procura até” agente procura até” 

89M+TLQFF: encontrar 
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DOC. 1: “quando você não sabe uma coisa você vai” 

89M+TLQFF: procura sabe né” 

-- 

DOC. 1: aê:: ((risos) // os jogadores de futebol  usam camiseta e” 

89M+TLQFF: (+) e calção é” 

-- 

DOC.1: É quando você vai comer né‟ você pega o garfo e pega a faca né‟ pra cortar‟ mas se 

for uma sopa você vai tomar de que” 

39M-TLQFF: Com colher né” 

-- 

DOC. 1: eu só tenho essa roupa aqui é única roupa que eu tenho e você me convidou pra ir 

numa festa ta bom” ai eu vou dizer pra você olha Santina  eu posso até ir mas eu com a” (+) 

que eu estou usando por que só tenho ela então como eu posso dizer com a” 

89M+TLQFF: camisa é” 

-- 

MULHERES COM MENOS DE 6 MESES 

-- 

DOC 1: Tem outro nome” que militar é um bocado né‟ tenente‟ general‟ mas esse da quí” (+) 

esse que vai pra guerra como é o nome dele” 

32M-TLQFF: as forças né‟ hum. 

-- 

Doc 1: ta bom amor‟ Aquilo que se abre quando quer lava as mãos numa pia tem a pia né 

33M-TLQFF: É” 

-- 

Doc.1: nas festas de igreja católica‟ tem sempre uma caminhada que o povo faz 

30M-TLQFF: procissão  né” 

-- 

Marcadores argumentadores – Entrevistados 

Doc.1: (( ele atrai um negócio assim )) 

97H+TLQFF: (2.0) rapaz: +++ eu sei mas: ((muito baixo)) 

Doc.2: ( tu disseste)  

-- 

Doc.1: aqui todo almoço tem‟ é uns grãozinhos brancos‟  piquininhos‟ você come todo dia no 

RU 

97H+TLQFF: éé:: mas ((    )) arroz e feijão  

Doc.1: isso 

97H+TLQFF:  arroz 

-- 

Doc.2: isso/ Antônio qual o tipo de moradia mais comum aqui da região” 

99H+TLQFF:  aqui no Ceará não é” 

Doc.2: ISSO 

99H+TLQFF: e nOS so recebemos aqui cento e noventa mas 

-- 
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Doc.1:                                                                [o que é que a gente precisa comprar 

PRIMEIRO pra construir uma casa”  

99H+TLQFF: sim: mas nós moramos com eles no  apartamento né” acho que já comprei de 

tudo 

-- 

Doc.2: e esse aparelho que a gente usa na cozinha “ 

99H+TLQFF: ah conheço mas o nome em português ((risos)) não sei 

-- 

Doc.1: e essa grade de metal ou de ferro‟ que se coloca na churrasqueira para assar a carne 

como é que chama”    ahn::” 

103H+TLQFF: eu comprei‟ mas não sei qual o nome dele”  

-- 

Doc.1: tem o garfo a faca e a:: que é fundinha NE” 

103H+TLQFF: e:: E::: mas/ eu sei eu sei  ((7 OCORR)) 

-- 

Doc.1: sabe como chama” 

103H+TLQFF: ou ou ou o nome no meu país eu sei mas agora num/ 

Doc.1:                                                                                             

-- 

Doc.1: i a/ como é o nome daqui que os reis e as rainhas usam na cabeça” 

103H+TLQFF:   

Doc.1: que é de ouro‟ bem bonita 

103H+TLQFF:  éé eu sei mas não sei o nome dele 

-- 

Doc.1: e aquele coisinha branca que dá na cabeça das pessoas “ 

103H+TLQFF:    

Doc.1: que as vezes usa um shampoo especial 

103H+TLQFF:  éé eu sei mas não sei o nome 

-- 

Doc.1: aquele espaço‟ aquele pedaço de terra 

112H+TLQFF:  terra‟ sim eu SEI mas esqueci o nome esqueci o nome 

-- 

Doc.1: não tem problema se você não lembrar‟ sabe como é” 

112H+TLQFF:                                                      ééé        [eu sei mas esqueci o nome 

-- 

Doc.1:                                             [não lembra „tu tens esse aparelho aqui 

112H+TLQFF: eu tem sim MAS  não lembro 

-- 

Doc.1: do jeito que você fala‟ como você fala” 

112H+TLQFF: SAle mas na pronúncia do Brasil é sal  ((14 OCOR)) 

Doc.1: mas fale a sua pronúncia 

-- 

Doc.1: e o irmão e/a IRMÃ DA SUA MÃE” 
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112H+TLQFF:  eu não sei em português‟ mas irmão da minha mãe se fosse já casado eu 

posso chamar é é  ela TIA‟ ainda não casado ainda jovem solteiro eu posso/ PODE casar 

comigo é meu parceiro assim‟ parceiro 

Doc.1: AH:: pode até casar contigo” a tua tia 

112H+TLQFF:  sim sim ; É PORQUÊ é porquê é porquê é:: cultura é assim cultura ahn:: 

-- 

DOC. 1: como é o nome disso” 

113H+TLQFF: não sei 

DOC. 1: quando a gente faz assim ó:: ((som de assobio duplo)) 

113H+TLQFF: sim eu sei mas não:: 

DOC. 1: /não lembra do nome:: (+) quando não se acha uma coisa é porque ela está:: (+) se eu 

não acho uma coisa ela está:: o quê” 

-- 

Doc 1: Não conhece” de onde sai a água 

31H-TLQFF: Isso... Eu eu eu 

Doc.1:                     [Ah tu sabes o que é mas não... 

31H-TLQFF: É é isso[[ mas 

-- 

Doc.1:                     [[Mas se você souber ah não sei nome assim  em português mesmo‟ mas 

outro outro nome‟ 

31H-TLQFF:          [Ah ah ah 

Doc.1:  talvez eu esteja lembrando‟ pode tambEm”  ah porque você sabe em crioulo né” 

31H-TLQFF:  Mas ah]                                                                                  [Tá bom 

-- 

Doc.1:                     [[Mas se você souber ah não sei nome assim  em português mesmo‟ mas 

outro outro nome‟ 

31H-TLQFF:          [Ah ah ah 

Doc.1: talvez eu esteja lembrando‟ pode tambEm”  ah porque você sabe em crioulo né” 

31H-TLQFF:  

-- 

Doc.1:                 [Ah tu sabes o que é mas não”... 

31H-TLQFF: É é isso[[ mas 

Doc.1:                        [[Mas se você souber 

31H-TLQFF: ah não sei nome assim  em português mesmo‟ 

-- 

Doc.1: talvez eu esteja lembrando‟ pode tambEm”  ah porque você sabe em crioulo né” 

31H-TLQFF: Mas ah]                   [Tá bom 

Doc.1: Crioulo não perdão você sabe em tétum‟ 

31H-TLQFF:                                            Tétum 

-- 

Doc.1: Bom eu não sei mas então como é no português do Brasil como é hein” 

31H-TLQFF: Silenciou 

Doc.1: tu não tem aqui”  

Doc.2: Não 
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31H-TLQFF: Eu sei eu sei mas... 

Doc.1: AH SIM quando tu cortas é gostoso pra caramba quando a gente corta a gente corta 

assim começa a chorar tá” 

-- 

Doc1: O goleiro DEFENDE então o goleiro joga na” 

31H-TLQFF: U u último/ como é” 

Doc1: Atrás ele joga atrás 

31H-TLQFF: Atrás” mas dentro é” 

Doc1: Dentro  ele joga dentro do campo né” 

31H-TLQFF: Depois de goleiro é” 

-- 

Doc1: Que buraco é esse” não sabe o nome” 

31H-TLQFF:                                           [não 

Doc.1:                                [mas tu nem lembra assim o nome que tu chama” 

31H-TLQFF:    (língua/ na nossa língua   

Doc.1:                        [Não em português 

31H-TLQFF:  Não eu sei mas já esqueci 

-- 

DOC1: Sapato é fechado esse é aberto o dedo fica.... 

37H-TLQFF: Sandália. 

DOC1: Isso. 

37H-TLQFF: Mas coisa de mulher eu não sei (( ri )) 

DOC1: Não sabe” Tem que saber‟ 

37H-TLQFF: (( ri )) 

-- 

Doc.2: Isso(+) muito bem/ um sapato que não é novo é::  não é novo então é” 

38H-TLQFF: (+) não ... ((riu)) 

Doc.2: O contrário de novo é:: O 

Doc.1:                                         [É mesmo que um sapato usado neé” 

38H-TLQFF: Anh ham/ Eu entendo...  eu entendo mas eu... 

Doc.2: (a gente fala pras pessoas também) ele é novo tá estudando (   ) 

38H-TLQFF: (++) 

-- 

DOC.1: a gente vai pra onde pra assistir filme” eu até perguntei se você ia muito” 

81M+TLQFF: ahn‟ não sei o nome 

DOC.1: tem um telão [GRANDE  

81M+TLQFF:                                [  é mas não / é não sei o nome 

-- 

DOC. 1: não olha só‟ é uma pessoa que  usa farda‟ vive no quartel (+) não é tenente‟ não é 

sargento  é aquele (incompreensível) 

88M+TLQFF: olha eu eu  me lembro é daquele  no::mês ((risos))  lá no nosso país    que a 

gente se chama   (incompreensível)  mas eu não sei como aqui/ 

DOC. 1:/ “ como é” 

88M+TLQFF: ( o guarda) (incompreensível) 
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DOC. 1: uhn hum 

-- 

DOC. 1: “ quem se elege pra dirigir uma CIDADE‟ agora ta tendo eleição pra quem vai ser o 

nove/ 

89M+TLQFF: presidente é 

DOC. 1: não cidade 

89M+TLQFF: cidade” eu não sei‟ (mas a nossa) (incompreensível)/ 

DOC. 1: /aqui no Brasil é assim no  estado é governador no pais é presidente na cidade tem 

um nome você sabe” 

89M+TLQFF: prefeitura é 

-- 

DOC. 1:  ((risos)) “ é:: onde se vai para ver um filme” (+) que você disse que não vai muito 

aqui‟ que tem um telão::  grande que as pessoas pagam pra assistir” 

89M+TLQFF: a gente chamamos por (incompreensível)‟ mas eu não sei [((risos)] 

DOC. 1:                    [ ((risos))]  “ no futebol 

tem jogadores que não jogam no ataca que jogam na” por que o futebol são onze 

-- 

Doc.1: Um aparelho que é usado para fazer vitamina ou suco” 

30M-TLQFF: Ahn (blender mas aqui se diz planificador) 

-- 

DOC.1: Sim‟ e quando uma porta está aberta aí você não quer que ela fique aberta ai você diz 

Antônio... como é que você diz quando você quer que a porta não fique aberta o Antônio tá 

perto como é que você diz Antônio... 

39M-TLQFF:  Não pode entrar. 

DOC.1: Não‟ mas ele está dentro você quer que a porta não fique aberta ai você vai pedir pra 

ele o que” Antônio... 

39M-TLQFF:  Mas ele está em dentro 

DOC.1: Tá ele tá 

39M-TLQFF:  Antônio é vai embora ((ri)) 

DOC.1: Não‟ você quer que ele va lá né ele tá perto da porta ai você quer né‟ que a porta não 

fique aberta. 

39M-TLQFF:  ( incomp ) ele vai a aberta a porta para sair. 

DOC.1: Certo‟ mas diga pra ele que você não quer a porta aberta‟ Antônio...  Que que cê diz 

pra ele fazer com a porta” 

-- 

DOC.1: :: fazer assim no papel tiii ((simulou que rasgaria um papel)) é o que” né‟ pegar um 

papel e fazer assim tiii ((simulou que rasgaria um papel)) é o que”  

39M-TLQFF: (+) 

DOC.1: hum‟ não sabe” 

39M-TLQFF: ( incomp ) mas não sei 

DOC.1: ( + + + ) que cor é esta aqui” 

-- 

Marcadores hedges – (dúvida, incerteza, evitar comprometimento (pensar/acreditar, 

achar) 
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Doc.1:    então ele é um ferro o quê” 

97H+TLQFF: através da energia” 

Doc.1: isso 

97H+TLQFF: +++ acho que eu não sei 

-- 

Doc.1: só essas partes de madeira qui Ó  

97H+TLQFF: +++  

Doc.1: isso se chama::/ como é que cê chama” 

97H+TLQFF: eu não sei ((pacientemente)) 

-- 

Doc.1: como é que chama aquilo fofinho assim que a gente põe a cabeça” 

97H+TLQFF: almofada 

Doc.1: tem outro nome para almofada” 

97H+TLQFF: não sei +++ outro nome só (minha língua) 

-- 

Doc.1: e:: aquilo que se usa / aquilo que se usa pra acender o fogo” 

97H+TLQFF: isqueiro não” 

Doc.1: aquilo que vem de uma caixinha” 6:11 

97H+TLQFF:  ahn:::: eu sei/ com o nome da língua portuguesa eu não sei 

Doc.1: que sai do fogo que é branco  

97H+TLQFF: fumo 

-- 

Doc.1: não é pra que eles estourem/ e por/ se tacar fogo aqui eles estouram 

97H+TLQFF:   ++ 

Doc.1: fica dentro da bala 

97H+TLQFF:  o resto da bala ++ não sei qual é o nome 

-- 

Doc.1:  /como é que cê chama essa grade”/ ela é de ferro  

97H+TLQFF: ( é relha ) 

Doc.1:  ok/e aquele objeto que se usa na cozinha pra passar farinha” 

97H+TLQFF: (0.5) não sei o nome 

-- 

Doc.1: não é pimenta‟ é um mais comum/ é aquilo que põe na comida/ põe na car::ne quando 

a comida está sem sabor aí a gente põe pra não ficar sem gosto 

97H+TLQFF:  +++ silenciou 

Doc.1: não lembra não 

97H+TLQFF:  não sei 

-- 

Doc.1: também tem mas não só isso ++ uma doença que dá no gado em geral na boca‟ fica 

cheia de ferida aí dá uma Febre tem que vacinar para o gado não ter essa doença‟ 

97H+TLQFF: não sei 

-- 

Doc.1: como é que chama esse buraco”  

97H+TLQFF: não sei 
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-- 

Doc.2: isso/ o que é preciso ter para construir uma casa” 

99H+TLQFF: não precisa ((rapidamente)) porque 

Doc.1:                                                                [o que é que a gente precisa comprar 

PRIMEIRO pra construir uma casa”  

99H+TLQFF: sim: mas nós moramos com eles no  apartamento né” acho que já comprei de 

tudo 

-- 

Doc.2: é isso aqui que a gente coloca na parede‟ prega na parede (++) pra colocar objeto‟ 

como é que você chama” essas partes 

99H+TLQFF: na língua portuguesa” 

Doc.1: isso 

99H+TLQFF:  acho que é difícil pra nós‟ porque nós aprende a língua portuguesa aqui   

((justifica-se por não saber resposta por desconhecer a língua portuguesa)) 

-- 

Doc.2:  

Doc.1: que a gente põe na geladeira” 

99H+TLQFF: silenciou 

Doc.1: que atrai objetos pequenos de metal” 

99H+TLQFF: não sei 

Doc.1: okey ((voz muito baixa)) 

Doc.2: certo/para que a porta não fique aberta se diz fula::no‟ 

99H+TLQFF: feche a porta 

Doc.1: [[isso 

Doc.2: [[isso / o que é que se usa para acender o fogo 

99H+TLQFF: isqueiro 

Doc.2: não/ vem dentro de uma caixinha NE” 

Doc.1: com uns palitinhos/DENTRO 

VERIFICAR ESTRUTURA DE PARTICIPAÇÃO 

-- 

Doc.2:  que a gente come com o feijão 

99H+TLQFF: o macarrão 

Doc.1: tem o macarrão e tem aquele outro qué branquinho‟ que é piquinininho  

99H+TLQFF: batata” é” 

Doc.1: não:: 

Doc.2: o carne de porco não é magra porque tem” 

99H+TLQFF: não sei  que esse((breves risos)) 

Doc.2:   [[não‟ não tem problema viu” 

-- 

Doc.1:    [[ e essa pequena grade que a gente coloca no fogo pra ASSAR frango 

99H+TLQFF: eu também não sei 

Doc.2: e esse objeto que a gente usa na cozinha [[ pra passar farinha” 

Doc.1:                                                                   [[pra passar farinha 

-- 
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Doc.1:                                                                                               [deixa farinha mais fina 

99H+TLQFF: não sei‟ porque lá nosso país não existe isso  

Doc.1:                                                       não não existe/ okey 

-- 

Doc.2: tá/ tudo bem a carne a gente toma de garfo e faca e a sopa 

99H+TLQFF: não sei 

-- 

Doc.2: e esse aparelho que a gente usa na cozinha “ 

99H+TLQFF: ah conheço mas o nome em português ((risos)) não sei 

-- 

Doc.2: para comer uma banana o que é que preciso tirar” a 

99H+TLQFF: eu não sei tirar 

Doc.2: não” 

99H+TLQFF: silenciou 

-- 

Doc.2: o que não é feio é::: 

99H+TLQFF: (++) não sei 

Doc.2: e essa flor bonita  vermelha que tem talo com espinhos” cê sabe”  

99H+TLQFF: (++) não sei 

-- 

Doc.2: e esse inseto que carrega o pólen das abelhas ((bem baixinho))  

99H+TLQFF: não sei 

-- 

Doc.2: olha/ quando chove  pode acontecer de na estrada ficar uma água parada num buraco 

no meio da estrada‟ como é que chama ria i  isso/ esse buraco no meio da estrada com  água 

dentro”  

99H+TLQFF: não sei 

-- 

Doc.2: okey‟ o que é que se põe nas estradas para sinalizar” 

99H+TLQFF: ((não sei)) 

-- 

Doc.2:  tem o presidente‟ aí tem o governador „ aí na cidade tem o quê” 

99H+TLQFF: o administrador:: eu não sei aqui‟ lá tem o administrador 

Doc.1: iss/ administrar né” 

-- 

Doc.2: o que é que fazer isso aqui no papel” (( rasgando um pedaço de papel)) 

99H+TLQFF: não sei 

-- 

Doc.1: tem verde‟ né” tem amarelo‟ que cor é essa” 

99H+TLQFF: não sei 

-- 

Doc.1: aquilo alí ó 

Doc.2: aquilo  ((mostrando)) nome daquilo” 

99H+TLQFF: não sei esse nome 
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-- 

Doc.2: is::so/ ólh/de vez enquanto as lojas baixam os preços de todas as mercadorias pra 

acabar com o estoque‟ como é o nome dessa baixa de preço” 

99H+TLQFF:  não sei 

-- 

Doc.2: olha‟ o/um indivíduo foi acusado de alguma coisa‟ só que ele NÃO PRATICOU o 

crime „ aquele crime‟ aí então esse individuo que não praticou o crime é:: 

99H+TLQFF: não sei (( voz muito baixa - sussurro)) 

-- 

Doc.2:  o nome da caminhada como é que você chama” cê sabe” 

99H+TLQFF: não sei ((sussurrando)) 

-- 

Doc.2: nome do santo CA-AS-MEN-TEI-RO que se festeja no dia treze de junho” 

99H+TLQFF:  

Doc.2: (( como aqui))  

99H+TLQFF: não sei 

-- 

Doc.2: onde é que as crianças mama na mãe  

99H+TLQFF:não sei 

Doc.2: essa parte do home aqui” é o:: 

99H+TLQFF:                                                   [não sei 

-- 

Doc.2: essa parte do home aqui” é o:: 

99H+TLQFF:                                                   [não sei 

-- 

Doc.2: quando uma pessoa se sente MAL NE” aí fica com a vista turva aí cai‟ se diz que essa 

pessoa teve um:: 

99H+TLQFF: não sei 

Doc.2:  o que é que a pessoa faz sair pela boca‟ quando a pessoa comeu e a comida NÃO- 

FEZ- BEM” ela vai ter/ ela tem um:: 

99H+TLQFF: eu não sei 

-- 

Doc.2: uma pessoa que tem os cabelos escuros a gente chama de morena‟  

99H+TLQFF: sim 

e a pessoa que tem cabelos claros‟ a gente chama de quê” 

99H+TLQFF: não sei                                     25:27 

-- 

Doc.2:  as mulheres sempre usam‟ como é o nome desse calçado” 

99H+TLQFF: não sei 

-- 

Doc.2: como é que se chama  isso ” (( assobiando)) 

99H+TLQFF: não sei (( voz muito baixa como um sussurro)) 

-- 

Doc.2: pois é‟ só que é igual então é a a:: 
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99H+TLQFF:  não sei (( muito baixo)) 

-- 

Doc.2: em uma pensão em um hotel o as pessoas que vão pra lá são do hotel” 

99H+TLQFF: silenciou 

Doc.2:  não:: 

99H+TLQFF: silenciou 

Doc.2: esse é meu lado direito‟ e ESSE” 

99H+TLQFF: não sei (( muito baixo)) 

-- 

Doc.1: como é que chama aquilo que a gente usa para acender o fogo” 

103H+TLQFF: 

Doc.1: que vem dentro da caixinha” 

103H+TLQFF: não sei ((rindo)) 

-- 

Doc.1: isso aqui que a gente coloca nos fogos nas balas para que elas estourem” 

103H+TLQFF: ah‟ eu não sei 

-- 

Doc.1: e essa grade de metal ou de ferro‟ que se coloca na churrasqueira para assar a carne 

como é que chama”    ahn::” 

103H+TLQFF: eu comprei‟ mas não sei qual o nome dele”  

Doc.1: e esse objeto aqui que a gente usa na cozinha pra passar farinha” 

103H+TLQFF: não sei ((rindo)) 

-- 

Doc.1: okey/ e pra se comer uma banana o que é que se tira” 

103H+TLQFF: é tirar:: o /esse nome eu não sei (( rindo)) 

-- 

Doc.1: e esse aqui que é grande dá no chão tem uma casca grossa vermelho amarelada‟ como 

é o nome”  

103H+TLQFF:  ele:: não sei  olha 

-- 

Doc.1: tem um monte por aqui 

103H+TLQFF:  

Doc.1: não:: 

103H+TLQFF:  não sei 

-- 

Doc.1: e esse bichinho aqui que tem asas bonitas e coloridas” 

103H+TLQFF: é:: ++ borboleta 

Doc.1: e isso aqui que a aranha faz nas paredes” 

103H+TLQFF: não sei  

-- 

Doc.1: okey + e isso aqui que colocam nas estradas para indicar direções” 

103H+TLQFF: ahn:: 

Doc.1: como é que chama” 

103H+TLQFF: não sei 
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-- 

Doc.1: okey/ quem é que se elege para dirigir uma cidade” 

103H+TLQFF:  elege o quê” 

Doc.1: quem é que se elege/ que a gente vota pra dirigir a cidade” 

103H+TLQFF:  a palavra ((    )) eu não sei 

-- 

Doc.1: i a/ como é o nome daqui que os reis e as rainhas usam na cabeça” 

103H+TLQFF:   

Doc.1: que é de ouro‟ bem bonita 

103H+TLQFF:  éé eu sei mas não sei o nome dele 

-- 

Doc.1: isso aqui” 

103H+TLQFF:  ORELHA 

Doc.1: e esse dentro aqui” 

103H+TLQFF:  orelha só eu sei orelha  

Doc.1:é dentro 

103H+TLQFF:  ((não sei) 

-- 

Doc.1: okey/e esse órgão aqui que se a pessoa beber demais fica doente” 

103H+TLQFF:  é::: não sei ((muito baixo)) 

-- 

Doc.1: não” quando alguém cai né” e arranca uma parte do braço‟ da pele do braço” né forma 

o quê”  quer dizer sangra e quando tá sarando fica/cria uma casqui::nha „ é o que que chama” 

103H+TLQFF:  não sei 

-- 

Doc.1: e aquele coisinha branca que dá na cabeça das pessoas “ 

103H+TLQFF:    

Doc.1: que as vezes usa um shampoo especial 

103H+TLQFF:  éé eu sei mas não sei o nome 

-- 

Doc.2: o pai da sua esposa é seu sogro‟ e você o que é dele” 

103H+TLQFF:  ((riu)) 

Doc.2: sabe” 

103H+TLQFF:  não sei não 

-- 

Doc.2: a pessoa que tem cabelos escuros se diz que é morena‟ e a pessoa que tem cabelos 

claros e amarelados” 

103H+TLQFF:  claro claro e a-ma-re-la-do” não sei 

-- 

Doc.1: e o que é que  põe no corpo pra ficar cheiroso” 

103H+TLQFF:  é::    ((     )) +++não sei 

-- 

Doc.1: como se chama isso aqui” ((assobiando)) 

103H+TLQFF:  não sei ((rindo)) 
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-- 

Doc.1: como é o nome desse daqui Ó” 

112H+TLQFF:  tropas/ militares 

Doc.1:                  [certo / mas cada um deles... é o o quê” um:: “ a menor patente‟ 

112H+TLQFF:   

Doc.1: tem o tene::nte tem o sarge::nto 

112H+TLQFF:   

Doc.1: mas também tem u” 

112H+TLQFF:  (++) membro 

Doc.1: mas qual é a menor patente do militar assim”  „ aquele que vai logo/ vai pra batalha 

que fica na frente” 

112H+TLQFF:   

Doc.1: aquele que ganha menos” (( rio)) 

112H+TLQFF:  anh 

Doc.1: não sabe” porque tem o tenente... tem os oficiais né” 

112H+TLQFF:                                                    [ sim tem os oficiais  (incompreensível) 

Doc.1: mas o que não é oficial 

112H+TLQFF:  soldado ((pronto))  

Doc.1: pronto 

112H+TLQFF:   aí eu acho que é soldado pronto mesmo 

-- 

Doc.1: passando só um minutinho‟ como é o nome disso aqui de madeira que serve para gente 

colocar livro:: 

112H+TLQFF: eu não sei nome dele 

-- 

Doc.1: como é o nome disso aqui” tá vendo”  só isso aqui de ferro que a gente/serve pra fazer 

churrasco” 

112H+TLQFF:  (+++) 

Doc.1: não sabe” 

112H+TLQFF:  não sei 

-- 

Doc.1:  tem/ ma/ tem outro nome tem outro nome” 

112H+TLQFF:  

Doc.1:                                                                       tem outro nome/ no Brasil a gente usa 

outro nome  

112H+TLQFF:     

Doc.1: pra isso e pra isso (( mostrando a imagem)) entendeu” 

112H+TLQFF:   [[não sei 

Doc.1:                  [[não sabe não né” 

-- 

Doc.1: não sabe também o nome da parte amarela  ((Estratégia - SEJA PESSIMISTA)) 

112H+TLQFF: sim sim sim 

Doc.1:                                    sabe” 

112H+TLQFF: não sei 
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-- 

Doc.1: como é que a gente diz” a gente preci::sa” 

112H+TLQFF:   

Doc.1: não sabe” ((Estratégia - SEJA PESSIMISTA)) 

112H+TLQFF:  não sabe/ não sei ((risos)) 

-- 

Doc.1: o nome disso aqui” 

112H+TLQFF:  lava lava 

Doc.1: isso aqui” 

112H+TLQFF:  não sei‟ 

Doc.1: como você chamou” 

112H+TLQFF:  lava lava 

Doc.1: é:: é” 

112H+TLQFF:  língua indonésia 

Doc.1: interessante /okey o bichinho que o gato caça” 

-- 

Doc.1: rua geralmente é na cidade e quando não é na cidade‟ é de uma cidade para outra” 

112H+TLQFF:  sim sim 

Doc.1: gente chama de  

112H+TLQFF:  ++ não sei 

Doc.1: não sabe” quando chove né” na rua fica isso aqui de água” como é o nome disso” 

112H+TLQFF:  não sei 

-- 

Doc.1: tem nome pra isso” 

112H+TLQFF:   

Doc.1: não sabe” 

112H+TLQFF:  não sei 

-- 

Doc.1: ele ele ele foi acusado injustamente‟ então o que é que ele é 

112H+TLQFF:  não sei 

-- 

Doc.1: ISSO/ o nome disso aqui Ó só isso aqui 

112H+TLQFF:  isso aqui” não sei 

-- 

Doc.1: garganta é dentro‟ fora é o quê” 

112H+TLQFF:  piscoço  

Doc.1: e aqui” 

112H+TLQFF:  orelha 

Doc.1: e dentro” 

112H+TLQFF:  não sei 

Doc.1: não sabe”  

112H+TLQFF:  sim 

-- 

Doc.1: todinha (+) aqui Ó‟ que a gente dá até um tapinha assim Ó   



317 

112H+TLQFF:  (+) 

Doc.1: nas do amigo 

112H+TLQFF: não sei ((voz baixa)) (++)  a costa ((rapidamente)) 

Doc.1: esse aqui Ó no meio da barriga bem aqui assim‟ (+) não SABE” 

112H+TLQFF:  sim 

Doc.1: buraquinho assim‟ 

112H+TLQFF:  não sei 

Doc.1: no meio da barriga das pessoas que a gente corda o cordão umbilical 

112H+TLQFF:  eu não sei 

-- 

Doc.1; o que o irmão do seu pai é pra você” 

112H+TLQFF:  é meu pai também 

Doc.1: tá mais tem um nome não” 

112H+TLQFF:  não mas nós chamamos só de pai porque o irmão do meu pai é meu pai 

Doc.1: é” 

112H+TLQFF:  uhn hum/ não sei aqui é TIo é se fosse irmão da minha mãe... se fosse tio era 

irmão da minha mãe 

-- 

Doc.1: mas se for da sua mãe o IRMÃO da sua MÃE você chama de quê” 

112H+TLQFF:  tio 

Doc.1: e o irmão e/a IRMÃ DA SUA MÃE” 

112H+TLQFF:  eu não sei em português‟ mas irmão da minha mãe se fosse já casado eu 

posso chamar é é  ela TIA‟ ainda não casado ainda jovem solteiro eu posso/ PODE casar 

comigo é meu parceiro assim‟ parceiro 

Doc.1: AH:: pode até casar contigo” a tua tia 

-- 

Doc.1: mas se for da sua mãe o IRMÃO da sua MÃE você chama de quê” 

112H+TLQFF:  tio 

Doc.1: e o irmão e/a IRMÃ DA SUA MÃE” 

112H+TLQFF:  eu não sei em português‟ mas irmão da minha mãe se fosse já casado eu 

posso chamar é é  ela TIA‟ ainda não casado ainda jovem solteiro eu posso/ PODE casar 

comigo é meu parceiro assim‟ parceiro 

Doc.1: AH:: pode até casar contigo” a tua tia 

-- 

Doc.1: que tem problemas mentais” como é que chama” 

112H+TLQFF:  ah 

Doc.1: louca” 

112H+TLQFF:  louco 

Doc.1: tem outro nome” sabe” 

112H+TLQFF:  não sei 

-- 

Doc.1: como é o nome disso aqui ((assobiando))” 

112H+TLQFF:   

Doc.1: não” 
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112H+TLQFF:  eu não sei ((rapidamente)) 

Doc.1: mas já viu” 

112H+TLQFF:  nunca 

Doc.1: isso aqui Ó  não sabe o que é” 

112H+TLQFF:  não sei 

-- 

DOC. 1: como é o nome daquela propriedade GRANDE que a gente cria gado que a gente 

cria é:: que/ a gente planta café::  sabe” 

113H+TLQFF: sim 

DOC. 1: como é o nome” 

113H+TLQFF: ah:: 

DOC. 1: aquela propriedade assim:: (que a gente precisa ter”) 

113H+TLQFF: acho que projeto ter::ra nom” 

-- 

Doc. 1: um hum::  como é nome daquilo que a gente usa que vem com uma caixinha pra 

acender assim((som)) o fogo ele vem numa caixinha 

113H+TLQFF: xinha ah:: eu não sei o nome em português  

DOC. 1: hum::(incompreensível) 

113H+TLQFF:o meu ééé língua é:: (dialeto) minha lingua é:: a coça 

DOC. 1: ela coça né:: 

113H+TLQFF: sim 

-- 

DOC. 1: um hum:: quando se se está nesta embarcação a gente tem um negócio que a gente 

chama remo ai o que é fazer isso aqui” é está:: 

113H+TLQFF: ele está::(proteger) 

DOC. 1: no gerúndio está:: 

113H+TLQFF: no gerúndio” 

DOC. 1: remar:: re:: 

113H+TLQFF:(incompreensível) não-não-não eu não sei como falar em português [ 

DOC. 1: eu sei/ tá certo 

-- 

Doc.1: o quê é que precisa ter” pra poder trabalhar:: tem que ter um:: 

113H+TLQFF: ter um:::um:: 

DOC. 1: sabe” 

113H+TLQFF: não sei (++) não sei 

-- 

Doc1: NÃO é novo é antigo ou é” ele não é novo ele é” às vezes a gente fala até pras pessoas‟ 

ah ele tem tant/ de idade ele é” (+) ou você é novo ou você é” 

31H-TLQFF: Acho que é antigo sapato‟ 

-- 

Doc 1: Não conhece” de onde sai a água 

31H-TLQFF: Isso... Eu eu eu 

Doc.1:                           [Ah tu sabes o que é mas não"... 

31H-TLQFF: É é isso[[ mas 
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Doc.1:                         [[Mas se você souber 

31H-TLQFF: ah não sei nome assim  em português mesmo‟ 

Doc.1: mas outro outro nome‟ 

31H-TLQFF:                   [Ah ah ah 

-- 

Doc.1: o que é que os reis colocam na cabeça” pra dizer assim que ele é rei” 

31H-TLQFF: (+) 

Doc.1: é uma coisa que assim que tem cinco‟ né”  

31H-TLQFF: espinhos 

Doc.1: Pronto/ Jesus colocou uma de espinhos‟ colocaram nele‟ claro não foi Jesus que 

colocou eles colocaram porque ele não era o rei‟ não é o rei dos judeus e tudo mais só que 

colocaram na cabaça dele de espinhos‟ o que qu colocaram na cabeça de Jesus” 

31H-TLQFF: Pela::: pela culpa da... 

Doc1: Não‟ não‟ o que é que colocaram não é porque colocaram‟ o que é que colocaram‟ eu 

quero torna-la uma rainha 

31H-TLQFF: Eu não sei eu não sei 

Doc.1: ó olhe vamos supor/ preste atenção preste atenção/ ela é uma rainha certo” 

31H-TLQFF: Anh hã 

Doc.1: eu quero colocar alguma coisa aqui na  cabeça dela pra ela se tornar uma rainha o quê 

que eu coloco na cabeça dela” 

31H-TLQFF: (+) 

Doc.1: uma” tem cinco pontas assim‟ ela é assim ó mais ou menos assim‟ pronto‟ isso aqui eu 

coloco na cabeça (+) tá a pessoa (+) eu coloquei isso aqui na cabeça da pessoa porque a 

pessoa é um rei‟ um rei usa isso como é o nome” ((VER A ESTRUTURA DE 

PARTICIPAÇÃO)) 

31H-TLQFF: Eu não sei 

-- 

Doc.1: Bom vou só falar mais uma vez só no caso de Jesus ele era considerado o rei aí quem 

matou Jesus né‟ com raiva dele e tudo de propósito pegou fez uma de espinhos pa cortar isso 

aqui dele e simbolizar que ele era rei‟ pegou e colocou na cabeça dele PUUM:: colocou uma 

de espinho‟ a diferença que a de Jesus era de espinho e a dos reis é de ouro o que é o rei todo 

rei tem isso na cabeça não sabe o que é” 

31H-TLQFF: Não‟ não eu não sei isso 

-- 

Doc 1: Isso/ a fêmea do carneiro” 

36H-TLQFF: (++) 

Doc.1: a fêmea do carneiro 

36H-TLQFF: não sei 

Doc.1: o nome dela” (+) não lembra” 

36H-TLQFF: (incompreensível) ((ri)) 

 

-- 

DOC1: Tudo bem‟ aquilo que você abre quando você vai lavar as mãos numa pia que você 

abre pra sair agua é o que” uhn” 
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37H-TLQFF: Não sei. 

DOC1: Você vai na pia né‟ ai você abre né‟ você abre ai vai sair agua‟ como é que é o nome” 

37H-TLQFF: (( ri )) não sei. 

-- 

DOC1: Tudo bem‟ aquilo que se coloca no foguete pra explodir‟ um pozinho né‟ como é que 

chama esse pó” Coloca na bala pra estourar” 

37H-TLQFF: ( pimenta ) não”      

DOC1:  

37H-TLQFF: não sei. 

-- 

Doc 2: Pois é como é o nome dessa comida” que fez mal que saiu pela boca a pessoa vai 

vomitar ou não vai vomitar pela boca” 

36H-TLQFF: Não sei 

-- 

DOC1: Isso‟ como é que cê chama uma pequena grade de metal que a gente faz churrasco” 

37H-TLQFF: Hum não sei. 

-- 

DOC1: Isso‟ no ovo frito tem uma parte branca e outra amarela‟ como é que chama a branca” 

Essa partezinha branca” 

37H-TLQFF: Ovo blanca (( ri )) 

DOC1: Dentro não” 

37H-TLQFF: Não sei ((rindo)) 

-- 

DOC1: E a parte amarela” 

37H-TLQFF: Não sei também ((rindo)) 

-- 

DOC1: Hum‟ como é que é o nome dessa flor” Ela tem espinhos‟ fura os dedos né‟ você dá 

pra moça 

37H-TLQFF: Hum... o nome desta flor” 

DOC1: É. 

37H-TLQFF: Não sei. 

-- 

DOC1: Isso‟ e: como é que você chama a fêmea do carneiro” A fêmea do carneiro” 

37H-TLQFF: Não sei. 

-- 

DOC1: Tem outro nome” como é que é o nome” Que ela faz tem que tirar pra não ficar suja.  

37H-TLQFF: Hum não sei. 

-- 

DOC1: Tem outro nome bem mais simples. 

37H-TLQFF: (++) ( incomp ) 

DOC1: Tudo bem‟ você tá nessa embarcação ai você quer andar ai no rio certo” pra fazer ela 

andar ai você pega né‟ ai vai fazendo assim‟ isso que você tá fazendo é o que” 

37H-TLQFF: (( ri )) não sei. 

DOC1: Você está...” hum‟ você está...” 
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37H-TLQFF: Não sei. 

-- 

DOC1: E quando uma pessoa compra um carro né‟ e:: tem medo de que aconteça alguma 

coisa com o carro ela faz o que” Ela vai no banco procura um corretor e ela faz o que” 

37H-TLQFF: Dinheiro. 

DOC1: Hum” 

37H-TLQFF: Não sei. 

-- 

DOC1: Tudo bem‟ quando né‟ você veio para o Brasil pra entrar no avião você comprou o 

que” 

37H-TLQFF: O bilhete. 

DOC1: Bilhete de que” Tem outro nome” 

37H-TLQFF: Bilhete de viagem‟ bilhetinho ( incomp ) 

DOC1: Hum‟ não tem outro nome pra bilhete” 

37H-TLQFF: Só bilhete mesmo/ ticket 

DOC1: Tem outro nome” Cê diz a eu vou comprar minha...” 

37H-TLQFF: Não sei. 

-- 

DOC1: É mas ele né‟ ele quer lhe lembrar‟ como é que a gente diz pra uma pessoa pra 

lembrar ela que ela tá tem que nos pagar” Chega e diz né‟ você me...” 

37H-TLQFF: Não sei. 

-- 

DOC1: Tem outro nome pra serviço” Cê diz a eu arranjei um...” 

37H-TLQFF: Não sei (( ri )) 

-- 

DOC1: Unh” pra dirigir uma cidade” esse ano vai ter eleição aqui pra que” 

37H-TLQFF: Pro governo. 

DOC1: CERTO‟ mas não é governador quem é que que dirige uma cidade” 

37H-TLQFF: Ministro‟ administrador aqui eu não sei (no meu pais pelos é assim) 

-- 

DOC1: Hum‟ um local bem grande‟ um monte de cadeira‟ no escuro (( ri )) 

37H-TLQFF: (( ri )) não sei 

-- 

DOC1: Certo‟ eles tem que tá bem né‟ juntos‟ tá eles tem que tá bem ligados pra que tudo dê 

certo‟ então tem até um ditado que diz assim onde há força há...” 

37H-TLQFF: Não sei. 

-- 

DOC1: Hum‟ que os reis colocam na cabeça cheio de pedras hum‟ 

37H-TLQFF: (++) 

DOC1: colocam na cabeça né‟ cheio de pedras” 

37H-TLQFF: Chapéu não” 

DOC1: ( tosse ) não mas chapéu tem nome‟ como é que é o nome” Feito de OU::RO né‟ tudo 

cheio de pedras preciosas” 

37H-TLQFF: Não sei 
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-- 

DOC1: Não‟ aqui é o ÓRGÃO que se a pessoa bebe demais ela adoece” também quem tem 

malária né‟ adoece‟ logo essa parte aqui fica doente. 

37H-TLQFF: Coração não” não sei. 

-- 

DOC1: Que nome se dá a uma pessoa que fica incontro:lável né‟ e ela precisa ir/ ser internada 

num hospício ela é o que” Ela não tá bem do juízo. 

37H-TLQFF: Não sei. 

-- 

DOC1: Cê diz o que” Olha a Engracia comprou uma...” 

37H-TLQFF: Sapato 

DOC1: Sapato é fechado esse é aberto o dedo fica.... 

37H-TLQFF: Sandália. 

DOC1: Isso. 

37H-TLQFF: Mas coisa de mulher eu não sei (( ri )) 

DOC1: Não sabe” Tem que saber‟ 

37H-TLQFF: (( ri ))   ENQUADRE DE BRINCADEIRA 

-- 

DOC1: Certo‟ mas fazer isso aqui ( thoc ) é o que” Ó dá um abraço é abraçar e fazer isso ( 

thoc ) é o que” 

37H-TLQFF: Beijinho. 

DOC1: Hum‟ hum‟ fazer isso é” 

37H-TLQFF: ( + ) não sei. 

-- 

DOC1: A pessoa que não está acordada ela está o que” Ó. 

37H-TLQFF: Dormir. 

DOC1: Né‟ como se chama isto” ( (assobio) ) 

37H-TLQFF: a vi (( ri ))  não sei. 

-- 

DOC1: olhe  você pegou a borracha certo” e colocou num lugar‟ mas você não acha então ela 

está o que” 

37H-TLQFF: ( incomp ) 

DOC1: Hum‟ se você não acha uma coisa‟ essa coisa está o que” 

37H-TLQFF: Não sei 

-- 

DOC1: Certo‟ se você for pra uma pensão‟ pra um hotel o que que você é” Você chega e fica 

lá no hotel‟ você é o que” 

37H-TLQFF: ahn não sei. 

-- 

Doc.2: Febriano‟ qual o tipo de moradia mais comum aqui da região” 

38H-TLQFF: Tipo de moradia‟ eu não entendo 

Doc.2: Moradia e onde as pessoas moram‟ por exemplo‟ apartamento... 

38H-TLQFF: A::::h 

Doc.2: [qual o mais comum aqui”] 
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38H-TLQFF: eu acho que aqui tem o apartamento e as casas privadas que algum‟ algum‟ 

algum momento o dono da casa não tá morando lá e deu/dá esse casas pra   pros alunos eu 

acho 

-- 

Doc.1: Pra ter uma casa tem que ter um lugar‟ uma área 

38H-TLQFF: É uma área vazia é isso      ((00:59)) 

Doc.2: Uma área‟ como é o nome dessa área vazia” 

38H-TLQFF: Eu não sei ((ri)) 

 

-- 

Doc.2: Num sabe” Tudo bem. (incompr.)o lugar onde se coloca objetos em casa por exemplo 

na cozinha gente coloca madeira ou de vidro pra colocar objeto‟ como é o nome daquilo” 

38H-TLQFF: Ah‟ aqui eu não sei ((rindo muito)) 

 

-- 

Doc.2: pra desamassar / desamassar ((rindo)) a roupa né” antigamente era a brasa hoje é” 

38H-TLQFF:                                 [Tá bom ]    

Doc.2: hoje em dia 

38H-TLQFF: É escova 

Doc.2: É” Não! É um FERRO de ENGOMAR‟ sabe o que é ferro de engomar” 

38H-TLQFF: Não 

Doc.2:  um aparelho (  ) 

Doc.1: [[que esquenta 

Doc.2: [[que esquenta quando a gente passa em cima da roupa ela desamassa 

38H-TLQFF: Ah é ferro é” 

Doc.2: Hoje em dia é ferro o quê” 

38H-TLQFF: Ah:: isso eu não sei 

-- 

Doc.2: aquilo que se coloca nos fogos‟ foguetes para que eles estourem” 

38H-TLQFF: o quê [(incompr.)]‟                                              [ eu não sei 

-- 

Doc.2: NÃO” para limpar o chão‟ o que é que é preciso fazer‟ pra LIMPAR O CHÃO pega 

uma vassoura... 

38H-TLQFF: Ah‟ ah eu num sei 

Doc.2: Num sabe‟ 

38H-TLQFF: [não sei]. 

-- 

Doc.2: a carne de porco não é magra porque tem‟ ela não é magra‟ ela tem” 

38H-TLQFF: Não sei  

-- 

Doc1: ((ri)) um aparelho que é usado pra fazer vitamina‟ suco esse  aparelho aqui‟ como é 

nome dele” 

38H-TLQFF: Não sei 
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Doc1: Não‟ quando a água da panela está bem quente‟ bem quente‟ cheia de bolinhas como é 

que a gente diz que ela está” 

38H-TLQFF: Não sei também 

-- 

Doc1: aquilo que dá no chão GRANDE com uma casca GROSSA vermelho e amarelado‟ 

como é o nome disso aqui” 

38H-TLQFF: OOU:: Não sei 

-- 

Doc1: Para andar a cavalo‟ tá qui o cavalo para andar eu preciso” 

38H-TLQFF: (comprar) 

Doc.1: Não‟ o cavalo tá aqui‟ eu vou montar((risos)) (incompr.). 

38H-TLQFF: Não sei 

Doc.1: o inseto que carrega o pólen das flores‟ ó essa aqui‟ como é o nome” 

38H-TLQFF: Não sei 

Doc.2: Ele dá um líquido 

Doc.1:                           [amarelo 

-- 

Doc.2: Ele dá um líquido 

Doc.1:                             [amarelo 

38H-TLQFF: Sei o o que é 

Doc.2: É” 

38H-TLQFF: Sim eu sei‟ não sei o nome 

Doc.2: O que é que esse inseto fabrica” 

38H-TLQFF: Mel 

Doc.1: Um bichinh que voa‟ que tem as asas bonitas e coloridas e sofre metamorfose né‟ 

38H-TLQFF: Borboleta 

Doc.2: Muito bem/aquilo que a aranha faz nas paredes‟ isso aqui Ó que o homem-aranha  

(lança) 

38H-TLQFF: Spiderman‟ eu não sei porque... 

 

-- 

Doc1: Sabe outro nome” 

38H-TLQFF: Não 

Doc1: Agora‟ quando a gente navega nesse barquinho que você falou a gente usa um tronco 

assim de madeira né” (incompreensível) 

38H-TLQFF:                                 [eu não sei    eu não sei 

-- 

Doc.2: / NÃO‟ é um lugar grande bem grande assim MUITO GRANDE que se pode cria gado 

né” você pode plantar cacau 

38H-TLQFF: Ahn eu não sei 

-- 

Doc.2: cê num sabe” tudo bem/ BOM‟ uma doença pode ser (  ) também ( ) que dá no gado 

em geral na boca‟ dá uma febre se não separar o gado doente dos outros‟ olha só‟ pode até 

pegar o ser humano também 
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Doc.1:                   peguei 

Doc.2: Já” / como é o nome da doença” 

38H-TLQFF: Não sei 

-- 

Doc1: aquela água de chuva que fica parada no buraco‟ na rua‟ no meio da estrada‟ sabe a 

estrada né‟ chove fica aquela água‟ como é o nome daquilo” 

38H-TLQFF: Ah não sei 

-- 

Doc.1: Muito bem ((voz muito baixa)) Quando uma pessoa compra um carro né‟ eu comprei 

um carro certo” aí eu quero me prevenir se eu sofrer um acidente eu preciso é: que alguém 

pague é acidente o que é que eu tenho que fazer pra (me prevenir)” pra não ter um prejuízo 

grande eu procuro o corretor pra fazer o quê” pra fazer um:: 

38H-TLQFF: Eu não sei 

-- 

Doc.2: Quanto é que se paga mais ou menos  pra viajar de Fortaleza pra Redenção” 

38H-TLQFF: Não sei se é três ou seis reais/  eu nunca viajei 

 

-- 

Doc.2: Quem se elege pra dirigir uma cidade” 

38H-TLQFF: O quê” 

Doc.2: Quem é que se elege para dirigir uma cidade” 

38H-TLQFF: Prefeitura 

Doc.2: Tudo bem‟ Mas quem é que dirige a prefeitura” 

38H-TLQFF: Eu não sei 

Doc.2: Quem é que dirige a cidade é o” estado é o governador né‟ e aqui na cidade é o” 

38H-TLQFF: Não sei 

-- 

Doc.2: Apagador é o que a gente usa no quadro né‟ e no papel‟ escrevi errado então eu vou ... 

apagar  ... você lembrou para aquela roda lá preta é uma” (lembra”) 

38H-TLQFF: Uhn‟ não sei não ‟ la no ((Timor)) normalmente chamamos de borracha não sei 

aqui 

Doc.1: Ahn ham ((entusiasmada)) 

Doc.2: É isso mesmo está certíssimo/ fazer assim 

38H-TLQFF: Não sei 

Doc.2: (incompr.) o que é” 

38H-TLQFF: Eu não sei 

-- 

Doc1: Quem nasce no Rio de Janeiro é carioca‟ mas quem nasce em Pernambuco é” 

38H-TLQFF: Oh:: não sei 

Doc.2: Não” (incompr.) 

38H-TLQFF: Pernambucano 

-- 

Doc1: no futebol‟ tem jogadores que não jogam no ataque‟ jogam na” 

38H-TLQFF: defesa 
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Doc1: me diz uma coisa‟ os jogadores de futebol aqui‟ usam camiseta e usa isso aqui como é 

o nome” 

38H-TLQFF: Calça 

Doc1: É‟ calça a gente diz quando ela é comprida né‟ quando é curta é um” 

38H-TLQFF: Não sei 

-- 

Doc1: (incompr.) que profissional se pode contratar pra defender os interesses na justiça” 

38H-TLQFF: Juiz 

Doc1: Tudo bem‟ mas olha só‟ pra se formar em juiz  tem que fazer direito né‟ quando você 

se forma em direito‟ você se forma em quê” 

38H-TLQFF: Não sei 

 

-- 

Doc.2: Olha só‟ nós estamos dizendo que este rapaz cometeu um crime‟ por exemplo que 

roubou uma loja‟ mas ele não roubou‟ então ele é” ele não fez (ele não é) ele é o quê” 

38H-TLQFF: Não sei  

Doc.2: Não sabe” tudo bem‟ qual é o contrário de errado” 

-- 

Doc.2: O Santo casamenteiro que se festeja dia treze de Junho” esse santo aqui qual é o nome 

dele” 

38H-TLQFF: Ahn:: eu não sei 

Doc.2: Num sabe”  Olha‟ quando você deixa de obedecer as leis de Deus‟ você está 

cometendo um::” 

 

-- 

Doc.2: (   ) Jesus cristo era o rei dos judeus‟ E O REI DOS JUDEUS quando Jesus estava 

sofrendo‟ fizeram uma de espinho‟ colocaram na cabeça dele 

38H-TLQFF: Não sei 

Doc.2: Num sabe‟ o que é isso aqui” 

-- 

Doc.2: DENTRO DA ORELHA (eu até uso cotonete pra limpar) como é nome” que a gente 

escuta” 

38H-TLQFF: Eu não sei 

Doc.2: Ahn” (incompr.) 

-- 

Doc.2: Este órgão aqui ó‟ quando a gente bebe muito dá cir-ro-se 

Doc.1: Fique doente 

Doc.2: Fica doente‟ (incompr.) hepatite é uma doença (que atinge esse órgão também.) 

38H-TLQFF: não sei 

Doc.2: num sabe‟  qual é o nome da parte do corpo da gente (incompr.) 

-- 

Doc.2: aqui é a frente né‟ 

38H-TLQFF: [é] 

Doc.2: e aqui são as” 
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38H-TLQFF: pernas‟ costas 

Doc.2: muito bem ((ri)) (incompr.) 

38H-TLQFF: Não sei 

 

-- 

Doc.2: Quando alguém cai‟ jogando bolo né” aí eu caí eu cortei aqui como é o nome  

38H-TLQFF: Aaaaaah (+)     eu esqueci 

Doc.2: Uma coisinha branca parece casca assim que as vezes as pessoas tem gente [[ faz 

assim cai (incompr.) preciso usar um shampoo 

38H-TLQFF:                                                                         [[eu não sei]]    (++) [eu não sei] 

-- 

Doc.2: Quando se está sujo ou suado pra ficar limpo novamente o quê que a gente faz‟ a gente 

toma” 

38H-TLQFF: Limpeza 

Doc.2: Não‟ por exemplo‟ eu estou sujo... 

38H-TLQFF: Ah‟ toma banho 

Doc.2: Muito bem‟ quando uma pessoa se sente mal (incompr.) 

38H-TLQFF: Não sei 

Doc.2: O que é que a pessoa faz quando faz a comida sair pela boca‟ a comida não tava boa‟ 

que passa mal ( bó::::a:) 

38H-TLQFF: Ahn::  (++)   eu não sei 

Doc.2: É‟ 

38H-TLQFF: [não sei] 

Doc.2: cê num sabe o que é que a gente põe pra fora (incompr.). 

Adão foi o primeiro” 

38H-TLQFF: Homem 

 

-- 

Doc1: O que é que o irmão do pai ou de sua mãe é seu” 

38H-TLQFF: É o quê” 

Doc1: O que é que o irmão do pai é pra você” 

38H-TLQFF: Tio  

Doc1: Agora diz o pai né‟ o pai da minha esposa a gente chama de sogro né‟ pois é‟ eu sou 

casado com a Camila‟ um exemplo‟ eu sou casado com a Camila‟ o pai da Camila é meu 

sogro ne‟ agora o que é que eu sou pra ele 

 

38H-TLQFF: Neto‟ não 

Doc.2: Não‟ eu sou avô‟ então o filho do meu filho é meu neto‟ (incompr.) agora o pai da 

camila se ela for casada comigo ela é nora da minha mãe‟ eu o que é que eu sou do pai dela” 

38H-TLQFF: não sei 

-- 

Doc.2: Pronto/aquele sapato éé/calçado aberto trançadinho que tem uma tira que prende no 

calcanhar 

38H-TLQFF: Ah‟ eu não sei ((rindo)) 
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Doc.2: Num sabe‟ as pessoas usam também havaianas‟ sabe qual é a havaiana” 

38H-TLQFF: Não sei 

-- 

Doc.2: Olha‟ a abertura da calça de homem normalmente fechada com botões ou zíper né‟ 

(incompr.) tem alguma coisa coisa que cê olha assim‟ está aberta‟ o que é que cê diz pra ele” 

ei” 

38H-TLQFF: (incompr.) 

Doc.1: Feche a” 

38H-TLQFF: (feche cler) né” 

 

-- 

Doc.2: A pessoa que não está acordada está” 

38H-TLQFF: Dormindo 

Doc.2: Como se chama isto (fiuuu)” 

38H-TLQFF: (+) não sei 

Doc.2: Quando você acha uma coisa ela fica” 

38H-TLQFF: O quê” 

Doc.2: Quando você acha uma coisa ela fica” (+) por exemplo você está procurando uma 

carteira não está‟ 

38H-TLQFF: (+) não sei 

-- 

Doc.2: Quando uma criança está dormindo‟ ele não quer que ela acorde‟ ele diz‟ fale baixo 

não faça” 

38H-TLQFF: Não faça barulho 

Doc.2: E a pessoa que não quer ser incomodada‟ a pessoa diz me deixe em” 

38H-TLQFF: O quê” 

Doc.2: Se uma pessoa não quer ser incomodada ela diz me deixe em 

38H-TLQFF: Não sei 

-- 

Doc.2: vou usar esta roupa novamente‟ eu vou usar a” complete‟ vou usar a” 

38H-TLQFF: A roupa de ontem 

Doc.2: Então é a” 

38H-TLQFF: Não sei ((ri)) 

-- 

Doc1: Isso‟ antigamente para passar roupa usava-se ferro a brasa‟ hoje qual o tipo de rou/ de 

ferro que se usa” Sabe o que é ferro‟ 

40H-TLQFF: [sabe] 

Doc1: pra passar roupa né” 

40H-TLQFF: Não sei o nome 

 

-- 

Doc1: ISSO ((entusiasmada)) e aquilo que atrai objetos pequenos de metal como agulha‟ 

prego e alfinete” 

40H-TLQFF: [é] 
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Doc1: a gente coloca até na geladeira também pra enfeitar geladeira” 

40H-TLQFF: Não sei em português‟ não nós chamamos (incompr.) 

-- 

Doc1: EXATAMENTE‟ aquilo que se coloca nos fogos‟ foguetes para que eles estourem” (+) 

isso aqui” 

40H-TLQFF: ´(é estourem... estourem) É::: ... 

Doc1: Tem dentro da bala‟ dentro de foguete 

40H-TLQFF: Não sei 

-- 

Doc1: certo‟ tem dentro do futebol‟ tem o ataque e tem a” quem não está no ataque está o 

quê” em uma luta de boxe 

40H-TLQFF: [é] 

Doc1: tem o ataque e tem a” 

40H-TLQFF: (+) ataque‟ não sei 

 

-- 

Doc: Como é o nome” 

40H-TLQFF: Orelha 

Doc1: Certo‟ e dentro” 

40H-TLQFF: Não sei não 

 

-- 

64-DOC.1: como é o nome dessa grade de metal ou de ferro olha que se coloca em cima da 

churrasqueira tá vendo 

65-81M+TLQFF: eh‟não sei 

66-DOC.1: não sabe” 

81M+TLQFF: não sei ++ 

-- 

DOC.1: aquilo que a aranha faz nas paredes” 

81M+TLQFF: ah‟ eu não sei 

DOC: não sabe não 

81M+TLQFF: não sei 

-- 

DOC.1: quando a estrada né eh‟ chove ai a estrada tá danificada bem aqui aí ficou um pouco 

de água ali ó naquela né / né naquele buraco como é o nome daquilo” 

81M+TLQFF: hum:: não sei 

DOC.1: formou o quê” u::ma” 

81M+TLQFF: ++ 

-- 

DOC.1: como é o nome disso aqui” 

81M+TLQFF: bi-ci-cleta 

DOC.1: e desse objeto” 

81M+TLQFF: (+) RO-da  

DOC.1: tem outro nome que você conheça ” 
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81M+TLQFF: não sei 

-- 

DOC.1: um um:: muito bem/ quando uma pessoa compra um carro e quer se prevenir de um 

prejuízo grande ela vai até um corretor e faz o quê um? 

81M+TLQFF: (não que não) não (+) não sei 

-- 

DOC.1: quando se pega um transporte de uma cidade para outra como é o nome daquele que a 

gente paga pra poder viajar” 

81M+TLQFF: é (+)  

DOC.1: não sabe” 

81M+TLQFF: não sei 

-- 

Doc.1: [ mas tem um nome pra uma pessoa que governa a prefeitura quem é”/  

81M+TLQFF: (+) 

Doc.1: é o” 

81M+TLQFF: ++ 

Doc.1: / não sabe né” 

81M+TLQFF: não sei 

-- 

DOC.1: é/ como é”/ o quê que represente um país” (+) de pano 

81M+TLQFF: uhn‟ não sei / o signi::ficado 

-- 

DOC.1: a gente vai pra onde pra assistir filme” eu até perguntei se você ia muito” 

81M+TLQFF: ahn‟ não sei o nome 

DOC.1: tem um telão [GRANDE  

81M+TLQFF:                                [  é mas não / é não sei o nome 

-- 

DOC.1: a gente vai pra onde pra assistir filme” eu até perguntei se você ia muito” 

81M+TLQFF: ahn‟ não sei o nome 

DOC.1: tem um telão [GRANDE  

81M+TLQFF:                                [  é mas não / é não sei o nome 

-- 

DOC.1: (+) uma coisinha branca que dá na cabeça da pessoa que agente precisa de shampoo 

pra aca[bar” 

81M+TLQFF:               [ ahn‟ num sei 

DOC.1: não sabe” 

81M+TLQFF: não sei / aham‟  

-- 

DOC. 1: “  uma doença que dá no gado em geral  na boca‟ da febre e se não separa o gado 

doente do outro gado todos  morrem”  

88M+TLQFF: ((silêncio)) 

DOC. 1:  não‟ não /  você não sabe né” 

88M+TLQFF: não‟ não sei 

-- 
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DOC.1: “ quando uma pessoa compra um carro né e quer se prevenir de um prejuízo grande 

ela  vai lá no corretor e faz o que” faz um” (+++) ela PAGA porque se o carro dela/ /acontecer 

algum acidente ess::a// esse corretor né trabalha no lugar   vai pagar todo prejuízo do carro‟ 

como é nome disso” 

88M+TLQFF: não sei 

-- 

DOC.1: cê pega o dinheiro pra  PAGAR   o  que”  uma” (+)   como é o nome daquilo que a 

gente PAGA que te dá o direito de sai de entrar no ônibus  e ir pra algum lugar” 

88M+TLQFF: ( não sei) ( pronunciou muito baixo) 

-- 

DOC. 1: não olha só‟ é uma pessoa que  usa farda‟ vive no quartel (+) não é tenente‟ não é 

sargento  é aquele (incompreensível) 

88M+TLQFF: olha eu eu  me lembro é daquele  no::mês ((risos))  lá no nosso país    que a 

gente se chama   (incompreensível)  mas eu não sei como aqui/ 

DOC. 1:/ “ como é” 

-- 

DOC. 1: i::sso  “ que profissional se pode contratar para defender os interesses na justiça” “ 

qual  fã  clube profissional que a gente contrata para defender  nossos interesses na  

justiça‟(+) ele faz direito “ não sabe” 

88M+TLQFF: (++) não sei ((fala baixinho)) 

DOC. 1:  “ não sabe” (( fala muito baixo)) 

-- 

DOC. 1: não olha só‟ é uma pessoa que  usa farda‟ vive no quartel (+) não é tenente‟ não é 

sargento  é aquele (incompreensível) 

88M+TLQFF: olha eu eu  me lembro é daquele  no::mês ((risos))  lá no nosso país    que a 

gente se chama   (incompreensível)  mas eu não sei como aqui/ 

DOC. 1:/ “ como é” 

88M+TLQFF: ( o guarda) (incompreensível) 

DOC. 1: uhn hum 

88M+TLQFF: (++) (incompreensível) 

-- 

DOC. 1: i::sso  “ que profissional se pode contratar para defender os interesses na justiça” “ 

qual  fã  clube profissional que a gente contrata para defender  nossos interesses na  

justiça‟(+) ele faz direito “ não sabe” 

88M+TLQFF: (++) não sei ((fala baixinho)) 

-- 

DOC. 1: de lenha de carvão nome disso aqui” 

89M+TLQFF: é:: fumo né” 

DOC. 1: hurum é::: aquilo que se coloca nos fogos‟ foguetes para que eles estourem  ó eu 

ascendo fogo  e shi:: (imita o som dos foguetes) pra estourar “sabe o nome” 

89M+TLQFF: esta eu não sei ((risos)) 

-- 

DOC. 1: “ o nome dessa embarcação” 

89M+TLQFF: o barco 
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DOC. 1: mais tem outro nome dessa embarcaçãoZINHA‟ que é feita de  madeira de tronco de 

árvore  

89M+TLQFF: nós chamamos de caravela não sei [((risos))] 

DOC. 1:             [((risos))] “ quando se faz assim em uma 

embarcação dessa ó eu pego/ ((MARC. REJEIÇÃO/EVITA COMPROMETIMENTO)) 

89M+TLQFF: /isso aqui é pra pescar né” 

-- 

DOC. 1: hurum “ quando uma estrada fica interrompida‟ com algum problema a gente faz 

um” pra poder passar os carros ela ficou interrompida  então eu tenho que fazer um” não” 

89M+TLQFF: não sei (fala entre risos) 

DOC. 1: ((risos)) “ como é o nome disso aqui que nós botamos nas estradas‟ sinalizar e tudo 

89M+TLQFF: eu não sei dizer (fala novamente entre risos) 

DOC. 1: ((risos)) não tem problemas nenhum // “ qual o nome desse objeto” ((DÊ 

PRESENTES AO OUVINTE)) 

-- 

DOC. 1: “ quem se elege pra dirigir uma CIDADE‟ agora ta tendo eleição pra quem vai ser o 

nove/ 

89M+TLQFF: presidente é 

DOC. 1: não cidade 

89M+TLQFF: cidade” eu não sei‟ (mas a nossa) (incompreensível)/ 

DOC. 1: /aqui no Brasil é assim no  estado é governador no pais é presidente na cidade tem 

um nome você sabe” 

89M+TLQFF: prefeitura é 

DOC. 1: é quem é que comanda a prefeitura que governa a prefeitura é o” 

89M+TLQFF: é:: eu não sei não é administrador (fala entre risos) 

-- 

DOC. 1:  ((risos)) “ é:: onde se vai para ver um filme” (+) que você disse que não vai muito 

aqui‟ que tem um telão::  grande que as pessoas pagam pra assistir” 

89M+TLQFF: a gente chamamos por (incompreensível)‟ mas eu não sei [((risos)] 

-- 

DOC. 1:                    [ ((risos))]  “ no futebol 

tem jogadores que não jogam no atacaque jogam na” por que o futebol são onze 

89M+TLQFF: sim 

DOC. 1: ai tem alguns que jogam atacando pra fazer o gol 

89M+TLQFF: é:: 

DOC. 1:  tem uns que jogam na” 

89M+TLQFF: ah não sei (incompreensível) [((risos))] 

DOC. 1:      [((risos))] pra defender  eles jogam na” no/ 

89M+TLQFF:/ defesa (fala entre risos) 

DOC. 1: aê:: ((risos) // os jogadores de futebol  usam camiseta e” 

-- 

DOC. 1: então “o que é que sai” “ como é o nome disso que bua::‟  se ela vomita sai o que” 

89M+TLQFF: sai comida né” 

DOC. 1: mais como é o nome” 
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89M+TLQFF: eu não sei [[((risos))]] 

-- 

DOC. 1: “ aquilo que usa no pé antes de calçar os sapatos” 

89M+TLQFF: meias  

DOC. 1: “ abertura da calça do homem no é do seu marido por exemplo/ 

89M+TLQFF: feixo nós chamamos por feixe-clé não sei é ((risos)) ((MARC. DE 

REJEIÇÃO)) 

-- 

DOC.: não::” tudo bem:(+)aquilo que você abre que sai água pra lavar as mãos como é que é 

o nome” (+) não lembra cê vai no banheiro né::/[com a escova” 

101M+TLQFF:: ([incompreensível) 

DOC. 1:[você abre:: 

101M+TLQFF:: /[eu sei:: mas por::tuguês não sei 

-- 

Doc.1: O mais comum‟ (+) que as pessoas moram no TIMOR LESTE” 

30M-TLQFF: Casa (terrena) 

Doc.1: Ca-sa. E onde é que se constrói casa” (++) 

30M-TLQFF: (+) não sei 

Doc.1: O local”  (++) 

30M-TLQFF: Ah ah (silêncio) 

-- 

Doc.1: Óh: um copo né” PEQUENO(+) é um copinho‟ e uma cama pequena é o quê” 

30M-TLQFF: Mesinha 

Doc.1: NÂO‟ uma cama”/ pequena” (+) 

30M-TLQFF: (+) NÃO SEI 

-- 

DOC 1: mas a maioria das pessoas mora em que” 

32M-TLQFF: maioria das pessoas alguns que mora em casa. 

DOC 1: Isso isso mesmo‟ E onde é que se constrói uma casa” 

32M-TLQFF: (  + ) 

DOC.1: não uma casa‟ onde é que você constrói uma casa” você precisa compra uma parte de 

terra‟ como é que a gente chama essa isso que você compra” 

32M-TLQFF: (+) eu não sei 

DOC.1: não‟ uma 

32M-TLQFF: não sei 

DOC 1: Não” tudo bem‟ E isso aqui que a gente coloca né‟ objeto em casa‟ nós colocamos na 

parede como é que cê chama isso aqui” 

32M-TLQFF: Hum... Não sei. 

-- 

DOC 1: Como é que cê chama aquilo que atrai objetos de metal‟ fica atraindo objetos‟ como é 

que cê chama‟ é um material que atrai objetos de metal” 

32M-TLQFF: Não sei 

-- 
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DOC 1: Tem né‟ uma coisa que sai do fogo né‟‟ fica saindo do fogão de lenha‟ como é que 

você chama isso” isso aqui” 

32M-TLQFF: Suor. 

DOC 1: Como” 

32M-TLQFF: Suor. 

DOC 1: Não isso aqui‟ aqui ó‟ o fogo né‟ ai fica queimando e fica saindo isso aqui a gente 

fica vendo‟ 

-- 

DOC 1: Como é que você chama essa pequena grade de metal ou de ferro que você coloca pra 

assar a carne” 

32M-TLQFF: Não sei 

-- 

DOC 1: quando a agua a agua tá bem quente que você não pode colocar a mão lá dentro que 

vai ficar queimada certo”  

32M-TLQFF: 

-- 

DOC 1: quando a agua a agua tá bem quente que você não pode colocar a mão lá dentro que 

vai ficar queimada certo”  

32M-TLQFF: ( + ) 

DOC 1: como é que a agua está” 

32M-TLQFF: Hum... não sei. 

-- 

DOC 1: Para comer uma banana o que é que se tira” 

32M-TLQFF: ( + ) 

DOC 1: cê vai comer banana o que é que cê tira” Hum” 

32M-TLQFF: Hum... não sei o nome (( ri)) 

DOC 1: Certo‟ aquilo que se dá que no chão‟ é grande com a casca grossa‟ vermelho‟ 

amarelado” 

32M-TLQFF: Hum... ah meu Deus‟ não se. ((ri )) não sei o nome. 

DOC 1: Não lembra” não fiquei nervosa. 

32M-TLQFF: Não:: 

DOC 1: Ó no ovo frito há uma parte branca e outra amarela‟ que nome tem a parte branca” 

32M-TLQFF: Não sei. 

DOC 1: E a amarela” 

32M-TLQFF: Não sei também. 

-- 

DOC 1: Serve pra fazer tecido‟ não sabe” Tudo bem! como é que cê chama aquele animal que 

serve pra transportar pessoas de um lugar pro outro” 

32M-TLQFF: Cavalo  12:40 

DOC .1: Para andar a cavalo o que é que se tem que fazer” 

32M-TLQFF: Hum... não sei. 

-- 

DOC 1: Como é que que é o nome desse bichinho que voa e que tem as asas bonita e 

colorida” 
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32M-TLQFF: Borboleta. 

DOC 1: Como é que chama aquilo que a aranha faz nas paredes” 

32M-TLQFF: ( + ) hum... espera‟ Hum... não sei 

-- 

DOC 1: Como você chama uma embarcação feito de madeira” ( + ) anda nos rios hum” 

32M-TLQFF: Hum... não sei o nome. 

DOC 1: Certo‟ Pra pessoa andar aqui né‟ nessa embarcação ela pega um pau e fica fazendo 

assim‟ ela tá fazendo o que” 

32M-TLQFF: Hum... não sei. 

DOC 1: Certo‟ como é que se chama uma propriedade grande onde se cria gado” 

-- 

DOC 1: 

32M-TLQFF: Hum... não sei o nome. 

DOC 1: Certo‟ Pra pessoa andar aqui né‟ nessa embarcação ela pega um pau e fica fazendo 

assim‟ ela tá fazendo o que” 

32M-TLQFF: Hum... não sei. 

DOC 1: Certo‟ como é que se chama uma propriedade grande onde se cria gado” 

32M-TLQFF: silenciou 

DOC 1: Onde se cria gado” 

32M-TLQFF: silenciou 

 

DOC 1: É uma propriedade bem grande onde se cria gado” 

32M-TLQFF: Hum... não sei 

DOC 1: Certo‟ como é que se chama uma doença que se dá no gado em geral na boca” ( + ) 

não” 

32M-TLQFF: Não sei. 

-- 

DOC 1: Certo‟ quando fica tudo escuro e as pessoas vão dormir é a....”   

32M-TLQFF: (+) 

DOC 1: hum‟... quando escurece é o que” 

32M-TLQFF: (+) 

DOC 1: hum”   

32M-TLQFF: O quê” 

DOC 1: quando fica tudo escuro e as pessoas vão dormir é a....” hum‟ 

32M-TLQFF: não sei. 

DOC 1: Não” você fica aqui até que horas” 

32M-TLQFF: Te:: sete horas 

DOC 1: Hum... é‟ a:: e essa hora ai é sete horas de que” 

32M-TLQFF: Da noite. 

DOC 1: A:: (( risos )) então olha quando fica tudo escuro e as pessoas vão dormir é a...” 

32M-TLQFF: Noite (( risos )) 

-- 

DOC 1: aquele buraco cheio d‟agua‟ quando chove ai você não pode passar como é que 

chama” 
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32M-TLQFF: Hum... não sei. 

-- 

DOC 1: O que” ( + ) hum” 

32M-TLQFF: Não sei o nome. 

 

-- 

DOC 1: Hum‟ um litro de leite custa quanto” 

32M-TLQFF: Não sei por que ainda não comprei 

-- 

DOC 1: quando você quer trabalhar‟ você vai procurar o que” 

32M-TLQFF: ( + ) 

DOC 1: Hum” 

32M-TLQFF: Não sei. 

-- 

DOC 1: Mas como é o nome dele” hum‟ tem o vereador e tem o....” 

32M-TLQFF: Não sei‟ 

 

-- 

DOC 1: Não‟ no papel‟ pegar o papel e ( siiii ) é o que” 

32M-TLQFF: Não sei. 

-- 

DOC 1: É ( + ) cê tem que hastear ( + ) ela fica lá ao vento‟ é o que” ( + ) quando tem corrida 

de automóvel quem ganha segura‟ fica mostrando ( + ) não” tudo bem! quem nasce no Rio de 

Janeiro é carioca e quem nasce em Pernambuco é o que” 

32M-TLQFF: Não sei (( risos )) 

-- 

 DOC 1: Um filme‟ onde é que você vai pra assistir um filme” 

32M-TLQFF: Não sei isso. 

-- 

DOC 1: no futebol os jogadores que não jogam no ataque jogam na...” 

32M-TLQFF: ( + ) 

DOC 1: ó no futebol cê gosta de futebol né‟ /você é atacante” 

32M-TLQFF: Não. 

DOC 1: Não” quem não joga no ataque joga na...” 

32M-TLQFF: ( incomp ) Isso eu não sei. 

-- 

DOC 1: Certo‟ pra vencer uma guerra né‟ pra fazer uma greve‟ ganhar um jogo é preciso que 

todos fiquem juntos‟ é preciso que haja o que” 

32M-TLQFF: Que” 

DOC 1: Hum” todo mundo juntos né‟ se segurando isso é o que” 

32M-TLQFF: Não sei. 

-- 
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DOC 1: Tudo bem!  Uma pessoa lhe conta um fato que você acha que não é verdade ai você 

diz que é uma...” ( + ) uma coisa que não é verdade é uma...( + ) quando alguém chega e lhe 

conta uma fofoca‟ fofoca não é verdade‟ a fofoca é uma...” 

32M-TLQFF: Hum... Não sei. 

 

-- 

DOC 1: Aquilo que os reis colocam na cabeça” ( + ) hum” o que que uma rainha tem na 

cabeça” 

32M-TLQFF: Espera... não sei 

-- 

DOC 1: Aquele buraquinho que se tem no meio da barriga” 

32M-TLQFF: ( + + ) Espera. 

DOC 1: Esse buraquinho né‟ aqui‟ como é que é o nome” 

32M-TLQFF: Hum... não sei. 

-- 

DOC 1: Quando uma pessoa se sente mal né‟ e cai desacordado você diz que ela teve um...” 

(+ + ) o que é que a pessoa faz sair pela boca quando come alguma coisa que lhe faz mal” ( + 

) como é que é o nome” 

32M-TLQFF: Não sei. 

-- 

DOC 1: Isso‟ o pai da esposa é o sogro e o marido o que é que ele é do sogro” 

32M-TLQFF: O que” (( risos )) não sei. 

DOC 1: Ó o pai da esposa é o sogro não é isso” então o pai da esposa‟ quando você tiver um 

marido né‟ [ é: ] o seu pai vai ser sogro do seu marido né‟ e o marido o que que ele é do 

sogro” 

32M-TLQFF: Hum não sei ((ri)) 

 

-- 

DOC 1: É mas ela tem uma boa o que” uma pessoa que canta bem se diz que ela tem uma 

boa...” 

32M-TLQFF: Uhn‟ não sei. 

DOC 1: Que nome se dá a uma pessoa que as vezes fica furiosa‟ agressiva que precisa até ser 

internado num hospício” ( + ) hum” pessoa sabe” é:: uma pessoa que você não pode ficar 

perto dela‟ ela é ó:  como é que cê diz ela tem que ser amarrada senão ela bate nas pessoas 

como é que cê diz que essa pessoa é” Tudo bem! um sapato que não é novo é....” Qual o 

contrário de novo” ( + ) hum” o contrário de novo” 

32M-TLQFF: Não sei. 

DOC 1: Não” É como é que chama se chama o calcado assim aberto como esse” 

32M-TLQFF: Hum não. 

DOC 1: Não” tudo bem! aquilo que se usa no pé antes de calçar o sapato” 

32M-TLQFF: Meias. 

DOC 1: Como é que chama a abertura da calça do homem” essa aberturazinha aqui‟ é fechada 

com botões ou com zíper ( ++ ) não” 

32M-TLQFF: É:: não sei. 



338 

-- 

DOC 1: A pessoa que não está acordada‟ está” ( + ) a pessoa que não está acordada ela está” 

32M-TLQFF: Dormir. 

DOC 1: Como se chama isto” (Assobio) 

32M-TLQFF: (( ri )) hum não sei 

-- 

Doc 1: Assim o existem vários tipos de moradia 

33M-TLQFF: [é] 

Doc 1: apartamento‟ casa não tem 

33M-TLQFF: [tem] 

Doc 1: vários tipos qual é um que você acha mais comum aqui em REdenção tem mais 

33M-TLQFF: Não sei 

Doc 1: O que você ver mais” 

33M-TLQFF: É casa 

-- 

Doc 1: Um que é que como é um nome disso” 

33M-TLQFF: Não sei  

 

-- 

Doc 1: Quando você compra uma televisão [hum] 

33M-TLQFF:                                 sim 

Doc 1:    ele vem dentro da loja dentro/ do dentro de quê” 

33M-TLQFF: Não sei  

 

-- 

Doc 1: Aquilo que atrai objetos pequenos de metal como agulha‟ prego‟ alfinete material que 

atrai isso aqui por exemplo atrai como é que é um nome” 

33M-TLQFF: Não sei nome  

 

-- 

Doc 1: Aquilo que sai do fogo de lenha de carvão é que uma fabrica sai pela chaminé isso 

aqui como é um nome disso aqui um fogo faz isso aqui e tem gente que diz isso aqui‟ onde... 

há fogo‟ onde existe isso... existe fogo não sabe” 

33M-TLQFF: Não sei o nome 

Doc 1: Aquilo que se coloca nos fogos foguetes pra que eles estourem “ 

33M-TLQFF: Não sei  

Doc 1: Não‟ Para limpar o chão um que é preciso fazer” 

33M-TLQFF: Pra limpar o chão” é:: preciso pano e água  

Doc 1: (só um minuto) ((desfolhando o guia)) é:: como é (+) 

33M-TLQFF: é 

Doc 1: para limpar um chão um que é preciso fazer se pega uma vassoura faço assim 

33M-TLQFF: [varre] 

Doc 1: isso ((riu)) qual a refeição que se faz em geral as doze horas 

33M-TLQFF: arroz 
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 Doc.1: hoje você fez onze e meia um que foi que você fez onze e meia” 

33M-TLQFF: armoço 

Doc 1: Isso‟ Uma comida pode está boa ou” 

33M-TLQFF: Mar ((mal)) 

Doc 1: O  que se come no almoço uns grãozinhos brancos que se acompanhar um feijão a 

carne” 

33M-TLQFF: Arroz 

Doc 1: A carne de porco não é magra porque tem” 

33M-TLQFF: Uma pequena grade de metal ou de ferro que se coloca em cima da 

churrasqueira ou brasa isso aqui a gente pão em cima da churrasqueira pra assar isso aqui 

frango‟ carne como é o nome disso aqui”   

33M-TLQFF:  Não sei  

Doc 1: Não‟ Aquele objeto que se usa na cozinha pra passar farinha ficar com uma farinha 

mais fina ai pego esse objeto aqui é passa farinha como é um nome disso aqui” 

 

33M-TLQFF: Passadeira 

Doc 1: A carne se come de garfo e faca né‟ garfo e faca e a sopa” 

33M-TLQFF: Sim...    De colher  

Doc 1: Um aparelho que é usado pra fazer vitamina esse aparelho como é o nome desse 

aparelho aqui que faz suco vitamina” 

33M-TLQFF: Em português eu não sei 

Doc 1: Não‟ quando a água da panela está bem quente cheio de bolinha como e que se diz ela 

está” 

33M-TLQFF: Fervendo  

Doc 1: O  que e preciso colocar na carne pra tempera um nome disso aqui” 

33M-TLQFF: Sal 

Doc 1: Um tempero de comida que quando esta cortando se chora é um na realidade e uma 

verdura a gente corta assim a gente chora” 

33M-TLQFF: Cebola 

Doc 1: ((ri))‟ Aquilo vermelho que se vende na fera pra tempera um molho de macarrão 

também é parece uma verdura mas não é é um fruto mas a gente usa pra temperar comida é 

vermelho” Não sabe 

33M-TLQFF:                                                                                 [não] 

Doc 1: Não” só tem verde e vermelho‟ / Bom para come uma banana um que é que se tira” 

33M-TLQFF: abre  a casca  

Doc 1: Hum‟ „ Aquilo que da no chão OLHA GRANDE com uma casca grossa vermelha é 

amarelada por dentro é que se cozinha para comer para fazer doce”   

33M-TLQFF: O nome” /abóbora  

 

-- 

Doc 1: Num ovo frito‟ há uma parte branca é outra amarela como é um nome da parte branca”  

33M-TLQFF: Não entendo 

Doc 1: Não” é a parte amarela como é o nome” 

33M-TLQFF: Não sei 
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-- 

Doc 1: Aquilo que sai do fogo de lenha de carvão é que uma fabrica sai pela chaminé isso 

aqui como é um nome disso aqui um fogo faz isso aqui e tem gente que diz isso aqui‟ onde... 

há fogo‟ onde existe isso... existe fogo não sabe” 

33M-TLQFF: Não sei o nome 

Doc 1: Aquilo que se coloca nos fogos foguetes pra que eles estourem “ 

33M-TLQFF: Não sei  

 

-- 

Doc 1: Uma pequena grade de metal ou de ferro que se coloca em cima da churrasqueira ou 

brasa isso aqui a gente pão em cima da churrasqueira pra assar isso aqui frango‟ carne como é 

o nome disso aqui”   

33M-TLQFF: Não sei  

 

-- 

Doc 1: Um aparelho que é usado pra fazer vitamina esse aparelho como é o nome desse 

aparelho aqui que faz suco vitamina” 

33M-TLQFF: Em português eu não sei 

 

-- 

Doc 1: Num ovo frito‟ há uma parte branca é outra amarela como é um nome da parte branca”  

33M-TLQFF: Não entendo 

Doc 1: Não” é a parte amarela como é o nome” 

33M-TLQFF: Não sei 

 

-- 

Doc 1: Quando a galinha canta e vai para o ninho se diz que ela vai... ovo um quer que ela 

va::i” 

33M-TLQFF: Não sei 

 

-- 

Doc 1: Para andar a cavalo um que é que tem que fazer tem que”um cavalo um que é que eu 

tenho que fazer eu tenho que” 

33M-TLQFF:  Ver  

Doc 1: É como é que eu chamo isso” 

33M-TLQFF: Não sei ((voz baixa)) 

 

-- 

Doc 1: Aquilo que A ARANHA faz nas paredes como é o nome disso” 

33M-TLQFF: Não sei  

 

-- 

Doc 1: Quando se faz assim essa bar esse barquinho que você falou pego um remo 
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33M-TLQFF:      [sim 

Doc 1: e faço esse movimento aqui um que é eu estou fazendo” 

33M-TLQFF: Não sei  

 

-- 

Doc 1: Catorze não e uma letra é um” A e um letra b é uma letra catorze é um” É a mesma 

coisa que um três um dois eles são um” A e letra b é letra catorze não é letra catorze é o quê” 

33M-TLQFF: Não sei   

 

-- 

Doc 1: Quanto é que se paga por exemplo de Redenção pra Fortaleza” 

33M-TLQFF: Quanto tempo” 

Doc 1: Quanto se paga” 

33M-TLQFF: Não sei  

 

-- 

Doc 1: Isso‟ Para vencer uma guerra para vencer uma greve e preciso que todos fiquem juntos 

então e preciso que haja‟ haja o quê” 

33M-TLQFF: Não sei  

Doc 1: não‟ que você coloca  na parede pra colocar livro pode ser na cozinha você coloca as 

coisas 

-- 

Doc 1: Uma pessoa lhe conta um fato que você acha que não é verdade então você diz que é 

uma não é verdade e uma” 

33M-TLQFF: não sei ((voz muito baixa)) 

 

-- 

Doc 1: contrário de verdade um que é o contrario da verdade sabe o que é verdade” 

33M-TLQFF: Sim 

Doc 1: Então o que é” que não é verdade como é que a gente chama é uma” 

33M-TLQFF: Não sei ((sussurrando)) 

-- 

Doc 1: O  quê que a pessoa faz sair pela quando comeu e a comida fez mal” Que sai da boca 

assim (AU )fez mal (brau) o quê que saiu da minha boca” 

33M-TLQFF: Eu não sei  

 

-- 

Doc 1: aquilo que se acenda pra clarear a casa” 

33M-TLQFF: não sei  

-- 

Doc 1: Que nome se dá  uma pessoa que fica furiosa agressiva é as vezes até internada num 

hospício” que até a gente quando tá fazendo uma brincadeira a gente diz ei você é:: tal como é 

o nome”  

33M-TLQFF: não sei  
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-- 

Doc 1: uma CAMA PEQUENA o ô copo e um copinho e uma cama pequena e o que” 

33M-TLQFF: não sei  

-- 

Doc 1: abertura na calça do homem normalmente fechada com botões ou com zíper certo” 

enquanto o‟ é: conhecido é:: se você encontra um conhecido com a calça aberto cê vai dizer o 

quê‟ fulano fecha o‟ fecha o‟ como é o nome disso aqui”  

33M-TLQFF: Não sei 

 

-- 

Doc 1: a pessoa que não está acordada esta 

33M-TLQFF: dormindo ((ri)) 

Doc 1: como se chama isso (som do assovio)  

33M-TLQFF: não sei ((ri))  

 

-- 

Doc 1: Como é que você chama aquele objeto de metal que atrai outros objetos de metais. 

Aquele objetos que atrai outros objetos de metal” 

35M-TLQFF:  Não sei 

-- 

 

Doc 1: No ovo frito há uma parte branca e outra amarela como e o nome da parte branca 

((riu)) 

35M-TLQFF: Não sei 

Doc.1: E da parte amarela? 

35M-TLQFF: Não sei 

-- 

Doc 1: Como e que se chama essa pequena grade de metal de ferro que se coloca em cima da 

churrasqueira” 

35M-TLQFF: não sei ((riu)) 

-- 

Doc 1: Não‟ que é VERDE DÁ SOMBRA você fica EMBAIXO‟ verde o que e que tem ai na 

frente” 

35M-TLQFF: Hum” não sei 

Doc.1: Hum” Vem da natureza cresce 

35M-TLQFF: Arvore 

-- 

 

Doc 1: Certo/ Como e que você se chama isso que a aranha faz nas paredes” 

35M-TLQFF: Não sei 

-- 

Doc.1: você tem esse aparelho em sua casa” ((mostrando um liquidificador)) como e o nome 

dele” 

35M-TLQFF: não sei  
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-- 

Doc 1: Não:: primeiro Cê só colhe depois que você” 

35M-TLQFF: não sei  

 

-- 

Doc 1: [[cobre isso é o quê” 

Não‟ não‟ arde esse e redondo vermelhinho se pode fazer salada e também faz molho de 

macarrão  pra ficar vermelhinho você faz um molho vermelho Doc 1: Tudo bem/ É:: como e 

que você chama a fêmea do carneiro” 

 

35M-TLQFF: Não sei 

-- 

Doc 1: Não‟ não‟ arde esse e redondo vermelhinho se pode fazer salada e também faz molho 

de macarrão  pra ficar vermelhinho você faz um molho vermelho 

 

-- 

Doc 1: Tudo bem/ Pra comer uma banana você tem que tira o quÊ” 

35M-TLQFF: (+)  

Doc 1: pra comer a banana o que que você tira 

35M-TLQFF Não sei     

-- 

35M-TLQFF: (+) 

Doc 1: né” 

35M-TLQFF: Não sei 

Doc 1: Não/ sabe e que ele fabrica” 

35M-TLQFF: Mel 

 

Doc 1: Certo/ Como e que você se chama isso que a aranha faz nas paredes” 

35M-TLQFF: Não sei 

-- 

Doc 1: Certo/ Tem outro nome pra trabalho” 

35M-TLQFF: Não sei 

Doc 1: Olha você pode dizer eu arranjei um 

35M-TLQFF: Não sei 

 

Doc 1: E  me diga uma coisa quando uma pessoa compra um carro né‟ ai ela tá com medo que 

o carro/ aconteça alguma coisa com carro seja roubado‟ um acidente ai ela vai no banco e faz 

o quê” 

35M-TLQFF: Não sei 

-- 

Doc 1: Catorze não e uma letra e um quê” 

35M-TLQFF: (+) Não sei 

Doc 1:  Certo/ tem outro nome pra amiga” Pessoa que sempre está junto do outro” 
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-- 

35M-TLQFF: Não sei 

Doc 1: quando é que você vê as estrelas no céu” [[uhn:: 

35M-TLQFF: [[Olho ou olho 

Doc 1: Eu SEI/ Mas você vê as estrelas no céu quando tem sol” 

35M-TLQFF: Não sei 

-- 

Doc 1: Como e que se chama aquilo que os reis colocam na cabeça” 

35M-TLQFF: (+) Não sei 

-- 

Doc. 1: Hum” 

35M-TLQFF: (+) 

-- 

Doc 1: Tem outro nome”  

35M-TLQFF: (+) 

Doc 1: Não” Tudo bem‟ quando você tá aqui e você quer se deslocar você pega um PAU né‟ e 

fica fazendo assim você está o quê” 

Doc 1: ISSO/ tudo bem quando um individo/indivíduo‟ é acusado de uma coisa que ele não 

fez‟ ne ele não praticou nada‟ ele diz que é o que olha eu sou...” Quando você diz que não 

praticou nada não fez nem um crime você é” 

 

-- 

Doc 1: Como e que você chama  aquela água que fica né‟ água de chuva que chove ficar 

parada no buraco ficar o buraco cheio d‟água como e que você chama 

35M-TLQFF:  

-- 

 

 

Doc 1: tem outro nome” essa parte aqui” 

 

35M-TLQFF: Eu não sei ((ri)) 

Doc 1: Quando um homem tá sem camisa né‟ ele ta mostrando o quê” mostrando o” 

35M-TLQFF: Não sei 

Doc 1: Ah como e que você chama aquela carne branca NE” que gente compra do frango  faz 

um file o bife só a parte branca como e que você chama”37:50 

35M-TLQFF: Não sei 

Doc 1: tem outro nome” essa parte aqui” 

35M-TLQFF: Eu não sei ((ri)) 

Doc 1: Quando um homem tá sem camisa né‟ ele ta mostrando o quê” mostrando o” 

35M-TLQFF: Não sei   

Doc 1: Ah como e que você chama aquela carne branca NE” que gente compra do frango  faz 

um file o bife só a parte branca como e que você chama”37:50 

35M-TLQFF: Não sei 

-- 
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Doc 1: Como ela é” 

35M-TLQFF: (+) Não sei 

Doc 1: Como e que você chama esse buraquinho que você tem no meio da barriga” 

 

35M-TLQFF: Não sei 

Doc 1: Certo/ Como e que você chama essa parte aqui” 

  

35M-TLQFF: Perna 

-- 

Doc 1: Como se chama isso ((assobiando)) 

35M-TLQFF: Não sei 

 

Doc 1: Não essa aqui”que dobra 

35M-TLQFF: [Não sei] 

Doc 1: hum” 

-- 

 

Doc 1: Certo/ Ai ela diz O olha ela teve um” E isso ai que se falou (incompr.)só que um” 

35M-TLQFF: Não sei -- 

-- 

Doc 1: O pai da esposa é o sogro e o marido o que é que ele do sogro” hum” não 

35M-TLQFF: Não sei 

-- 

 

Doc 1: É uma doença que da na cabeça da pessoa” 

35M-TLQFF: (Cango) 

Doc 1: Como 

Doc 1: Certo/ Mas a aliança e o que aliança e isso aqui mas se tiver florzinha foi enfeitadinha 

é o que” 

35M-TLQFF: Cango 

Doc.1: o quê” 

35M-TLQFF: Não sei 

 

-- 

 

Doc 1: Não primeiro você desobedeceu a Deus quando você desobedece a Deus você comete 

o que”   

35M-TLQFF: Não sei 

 

 -- 

 

 

 

-- 
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Entr. Marcadores de concordância – Tl 

DOC.1: Esse objeto aqui que é furadinho” 

39M-TLQFF: É: 

DOC.1:  Tem na sua casa” 

39M-TLQFF: Tem mais não sei o nome. 

 

Doc.: NÃO/ eu sei mas onde é que elas vivem” você mora em apartamento é isso” 

97H+TLQFF: certo 

-- 

Doc.1: como é que chama o objeto que a gente usa pra cortar paPEL” 

97H+TLQFF: AH:: tá certo ((riso)) tesoura  

DOC.1: Não é uma letra é o que” 

97H+TLQFF: ( + ) não sei (( ri )) 

DOC.1: Como se chama isso” (Assobio) 

39M-TLQFF: Não sei (( ri )) 

 

-- 

Doc.1:  a gente vai esquentar a água‟ certo”  

97H+TLQFF:  certo 

-- 

Doc.1: como é que chama o objeto que a gente usa pra cortar paPEL” 

97H+TLQFF: AH:: tá certo ((riso)) tesoura  

-- 

Doc.2: NÃO/ qual o tipo de moradia mais comum NE” 

99H+TLQFF: ((silenciou)) 

Doc.2: tem que mora em apartamento‟ em que mais” 

99H+TLQFF: silenciou 

Doc.1:  onde é que as pessoas geralmente moram” 

99H+TLQFF: sim:: apartamento 

Doc.1: apartamento ou” 

99H+TLQFF: apartamento mesmo 

-- 

Doc.1:                                                                [o que é que a gente precisa comprar 

PRIMEIRO pra construir uma casa”  

99H+TLQFF: sim: mas nós moramos com eles no  apartamento né” acho que já comprei de 

tudo 

-- 

Doc.2: uma televisão/quando você compra uma televisão né” ela vem dentro de uma:: /  

99H+TLQFF:  (( incompreensível)) 

Doc.2:  hum” de uma o quê” 

Doc.1: a televisão é nova‟ 

99H+TLQFF:  é nova a televison 

Doc.1:  aí ela vem dentro de UMA::: 

99H+TLQFF: sim/sim 
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-- 

Doc.2: uma televisão/quando você compra uma televisão né” ela vem dentro de uma:: /  

99H+TLQFF:  (( incompreensível)) 

Doc.2:  hum” de uma o quê” 

Doc.1: a televisão é nova‟ 

99H+TLQFF:  é nova a televison 

Doc.1:  aí ela vem dentro de UMA::: 

99H+TLQFF: sim/sim 

-- 

Doc.2:  no futebol os jogadores usam em cima camiseta‟  

99H+TLQFF: sim 

Doc.2: e embaixo eles usam um 

99H+TLQFF: calças  

Doc.2: isso/ pra vencer uma guerra‟ pra fazer uma greve‟ pra ganhar um jogo‟ é preciso que 

todos fiquem JUNTOS né” 

99H+TLQFF: sim 

Doc.2: unidos‟ então é preciso que haja” 

99H+TLQFF: sim preciso haja 

-- 

Doc.2: a gente não/ a gente contrata um profissional pra defender a gente né” 

99H+TLQFF: sim:/um  juiz 

-- 

Doc.2: quando uma pessoa tem só um filho se diz que ele é 

99H+TLQFF:sim isso é” 

Doc.2: o quê” 

99H+TLQFF: sozinho 

-- 

Doc.2: uma pessoa que tem os cabelos escuros a gente chama de morena‟  

99H+TLQFF: sim 

-- 

Doc.1: dar um abraço é abraçar‟ 

99H+TLQFF: sim:: 

-- 

Doc.2: a pessoa não quer ser incomodada‟ 

99H+TLQFF:sim 

-- 

Doc.1: bom‟ nós estamos aqui na Unilab e vamos iniciar uma nova entrevista com o aluno 

Januário... „tá okey” 

112H+TLQFF:  tá certo ++  

-- 

Doc.1:                                           [[esqueceu‟ então combinado‟ quando não lembrar a gente 

vai passando okey” 

112H+TLQFF:  certo 

-- 
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Doc.1:                                    sabe” 

112H+TLQFF: não sei 

Doc.1: depois então eu te falo‟ tá bom” 

112H+TLQFF:                      tá certo 

-- 

Doc.1:                                                    [porque o pai tem uma significação diferente 

112H+TLQFF:  sim sim 

Doc.1: bom‟ vamos continuar então a entrevista 

112H+TLQFF:  tá certo 

-- 

Doc.1: por exemplo‟ você é casado tá BOM”/ você é casado  certo” e a sua esposa tem um:: 

pai né” 

112H+TLQFF:  sim 

-- 

 

Doc.1: muito bem/ é::: um copo pequeno é um copinho NE” não é ISSO” 

112H+TLQFF:  sim 

-- 

Doc.1: tem o ferro a brasa tu lembra/sabe o que é ferro a brasa” hum” 

112H+TLQFF:  sim 

-- 

Doc.1: a a: /não existia eletricidade então as pessoas colocavam brasa quente e depois 

passava‟ agora que existe eletricidade NE” 

112H+TLQFF: sim sim  

Doc.1: usa o ferro” qual é o tipo de ferro que a gente usa‟ que a gente liga na tomada” ++não 

sabe” 

112H+TLQFF:  sim sim 

-- 

Doc.1: usa o ferro” qual é o tipo de ferro que a gente usa‟ que a gente liga na tomada” ++não 

sabe” 

112H+TLQFF:  sim sim 

Doc.1: não lembra” 

-- 

Doc.1: que vem numa caixinha assim‟ que a gente tira  

112H+TLQFF:                        [ sim sim             écochi 

-- 

Doc.1: não lembra” 

112H+TLQFF:  sim sim 

Doc.1:  não há problema” a carne de come de GARFO E FACA e a SOPA como é que a gente 

TOMA” hum” Ó a fa/a gente usa garfo e faca pra cortar a carne pra comer né” 

112H+TLQFF:  sim sim sim 

-- 

Doc.1: pra isso e pra isso (( mostrando a imagem)) entendeu” 

112H+TLQFF:   [[não sei 
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Doc.1:                  [[não sabe não né” 

112H+TLQFF:  sim sim 

Doc.1: não sabe também o nome da parte amarela 

112H+TLQFF: sim sim sim 

Doc.1:                                    sabe” 

112H+TLQFF: não sei 

-- 

Doc.1: é:: pra gente poder andar a cavalo a gente precisa/ tá qui o cavalo né” a gente 

preci::sa" 

112H+TLQFF:   

Doc.1: subir nele 

112H+TLQFF:  sim sim sim  

-- 

Doc.1: não tem problema/ quando se faz assim olha pra andar nessa embarcação gente  

precisa de um REMO  

112H+TLQFF:  sim 

-- 

Doc.1: rua geralmente é na cidade e quando não é na cidade‟ é de uma cidade para outra” 

112H+TLQFF:  sim sim 

-- 

Doc.1: OLHA se se você pediu emprestado você‟ você pediu emprestado quinhentos reais 

PRA ALGUÉM e não PAGOU tá BOM” 

112H+TLQFF:  sim sim 

-- 

Doc.1: não sabe” porque tem o tenente... tem os oficiais né” 

112H+TLQFF:                                                    [ sim tem os oficiais  (incompreensível) 

Doc.1: mas o que não é oficial 

112H+TLQFF:  soldado ((pronto))  

-- 

Doc.1: no jor/no futebol tem os jogadores né”  

112H+TLQFF:  sim 

-- 

Doc.1: anh ham muito bem/ DEIXAR DE OBEDECER AS LEIS  já já as mulheres as 

mulheres usam pra casar 

112H+TLQFF:  Antônio né” 

Doc.1: Anh” 

112H+TLQFF:  Antônio né” 

Doc.1: santo Antônio  

112H+TLQFF:  sim SANTO ANTÕNIO NÉ” 

-- 

Doc.1: esse aqui Ó no meio da barriga bem aqui assim‟ (+) não SABE” 

112H+TLQFF:  sim 

-- 

Doc.1: então o irmão da sua mãe é seu tio” 
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112H+TLQFF:  sim 

-- 

Doc.1: não NÃO tu não entendeu olha só te explicar bem direitinho‟ o pai e a mãe da 

gente‟ né” teve uma família „ o pai da gente pode ter irmãos 

112H+TLQFF:                                                            [sim sim sim 

-- 

Doc.1: agora no Timor Leste pelo que você está me dizendo‟ o IRMÃO do seu ´pai você 

chama de   [pai 

112H+TLQFF: [pai  sim 

-- 

Doc.1: AH:: pode até casar contigo” a tua tia 

112H+TLQFF:  sim sim ; É PORQUÊ é porquê é porquê é:: cultura é assim cultura ahn:: 

-- 

Doc.1:                                                    [porque o pai tem uma significação diferente 

112H+TLQFF:  sim sim 

-- 

Doc.1: por exemplo‟ você é casado tá BOM”/ você é casado  certo” e a sua esposa tem um:: 

pai né” 

112H+TLQFF:  sim 

-- 

Doc.1: o nome disso aqui ((mostrando imagem)) 

112H+TLQFF:  piscadero 

Doc.1: é ((piscadeiro)) é”  

112H+TLQFF:  sim sim piscadeiro 

-- 

Doc.1: isso aqui Ó  não sabe o que é” 

112H+TLQFF:  não sei 

Doc.1: não tem problema 

112H+TLQFF:  sim sim eu nunca ouvi isso 

-- 

DOC. 1: se ele for uma cama como é que a gente diz” uma CAMA peque::na:: 

113H+TLQFF: camazinha 

DOC. 1: pronto fale mais Alto 

113H+TLQFF: CÃMAZINHA 

DOC. 1: ((sorriu)) /muito bem tá cer::to sabe porque” se não grava  

113H+TLQFF: [tá tá tá bom 

-- 

DOC. 1: BOM ele é timorense e vamos começar agora então dá inicio a nossa gravação 

113H+TLQFF: tá vamos 

-- 

DOC. 1: um hum:: eu quero que você complete essa frase tá bom” 

113H+TLQFF:   tá bom 

-- 



351 

DOC. 1: muito bem:: para ter flores num jardim né” aliás eu vou pidir pra você completa essa 

frase 

113H+TLQFF: tá 

-- 

DOC. 1: nem na televisão” 

113H+TLQFF: nada 

DOC. 1: hum:: tá certo(+) é o elefante já ouviu falar” 

113H+TLQFF: TÁ já /ouvi /ouvi o nome dele não conheço 

-- 

DOC. 1: se:: eu queria que você completasse essa frase pra mim tá” imagina que uma pessoa 

tá te devem::do né/ aliás você está devendo pra alguém:: ta” 

113H+TLQFF: /tá 

-- 

Doc.1: O que as pessoas que trabalham juntas são umas das outras  por exemplo o que é que 

eu sou dessa moça bonita aqui” 

31H-TLQFF: (++) profissão ouou não” 

Doc.1: NÃO‟  nós trabalhamos 

31H-TLQFF: certo 

-- 

Doc.1: talvez eu esteja lembrando‟ pode tambEm”  ah porque você sabe em crioulo  

31H-TLQFF:                  Mas ah] tá bom 

-- 

Doc.1: Então como é o nome dele”/NÃO então um ovo] / tu sabe fritar um ovo o que é que tu 

coloca no ovo” tu come só ovo ou tu coloca alguma coisa pra ficar mais gostoso” 

31H-TLQFF:                  ah tá 

-- 

Doc.1: Aquilo que se dá no CHÃO é grande olha vem ver aqui como é é grande tem uma 

CASCA GROSSA vermelho amarelada. 

31H-TLQFF:                  ah tá‟ casca ca banana casca((ri)) 

-- 

Doc.1: O que as pessoas que trabalham juntas são umas das outras  por exemplo o que é que 

eu sou dessa moça bonita aqui” 

31H-TLQFF: (++) profissão ouou não 

Doc.1: NÃO‟  nós trabalhamos juntos 

31H-TLQFF:         [certo 

-- 

Doc1: Quando fica tudo escuro e as pessoas vão dormir é a” (+) por exemplo, agora nós 

estamos de manhã não é isso” 

31H-TLQFF: É 

 

 

MULHERES 

305-81M+TLQFF:  

-- 
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Doc. 1: uma cama / cama lugar que a gente dormi  (++)  “como é que a gente „como é que a 

gente chama uma cama quando ela é pequena” (+)  quando um COPO‟ UM COPO  é pequeno 

a gente diz assim um COPINHO né” 

88M+TLQFF: sim 

-- 

DOC. 1:                                                   [(risos)]   ((retornando  á fala)) bom antigamente pra 

passar roupa nós usamos o ferro a bras::a  né” hoje/ 

88M+TLQFF: /sim 

-- 

DOC. 1: ela começa a ferver‟ ela está” ( ++) 

 88M+TLQFF: hu::mm 

 DOC. 1: olha só‟ ela começou a ferver/ 

 88M+TLQFF: / sim 

-- 

DOC. 1:  “ o ovo frita duas partes né” parte branca/ 

88M+TLQFF: / sim 

DOC. 1:e a parte  amarela “ como é o nome/ ( incompreensível)/ 

88M+TLQFF: / sim tem a gema tem a clara 

-- 

DOC. 1: então vamo continuar   ta   bo::m 

88M+TLQFF: tá 

-- 

DOC. 1: isso // quando se faz assim numa canoa ó (( demonstra como se faz)) “ quando se faz 

assim numa canoa se diz que está” 

88M+TLQFF: rio 

DOC. 1: eu pego um [remo] 

88M+TLQFF:                               [sim] 

-- 

DOC. 1:   isso  aqui   e dentro é o” (incompreensível)/ 

88M+TLQFF:/  ([a membrana]) ( incompreensível)/ 

DOC. 1:  /[aqui é a orelha né” ] 

88M+TLQFF:/ [sim é a membrana] 

-- 

DOC. 1: (++)  tenta‟ tent::a  e::h completa essa frase pra mim ta”   para ter flores no jardim 

depois que se prepara a terra o que é que a gente faz” tenta responder  essa pra mim/ 

88M+TLQFF:/ coloca os (incompreensível) 

DOC. 1: então vamo continuar   ta   bo::m 

88M+TLQFF: tá 

-- 

DOC. 1:  não “como você chama não tem (incompreensível) 

89M+TLQFF: nós chamamos de curaço ((risos)) 

DOC. 1: pronto  

89M+TLQFF: é [((risos))] 

DOC. 1:       [((risos))] (incompreensível) certo é como você usa ta legal”  
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89M+TLQFF: hurum 

-- 

DOC. 1: hum:: // “ quando uma pessoa compra um carro e quer se  prevenir de um prejuízo 

grande ela procura um corretor né”   pra fazer o que hein” eu comprei um carro né” ai eu 

tenho medo que meu carro quebre e e eu sofra um acidente/ 

89M+TLQFF: seguro [((risos))] 

DOC. 1:                [ ahe: ((risos))]  ta certo // “ quando  se pega um transporte de uma cidade 

para outra “como é que chama aquilo que tem que pagar” pra poder anda” 

89M+TLQFF: ônibus é” 

-- 

DOC. 1:  então é são (+) exatamente dezesseis horas  

89M+TLQFF:: sim  

-- 

DOC. 1: não olha  só aqui ta o cavalo 

89M+TLQFF: sim 

-- 

DOC. 1:                    [ ((risos))]  “ no futebol 

tem jogadores que não jogam no atacaque jogam na” por que o futebol são onze 

89M+TLQFF: sim 

-- 

100M+TLQFF: (incompreensível) 

Nenhuma ocorrência 

Doc.1: Certo/ Mas o local‟ não é o local né” (+) a cidade/ Você mora em quê” 

30M-TLQFF: Município. 

Doc.1: Certo/ Olha as pessoas moram em apartamento 

30M-TLQFF:                                          [Ah sim 

-- 

Doc.1: o que é que você precisa comprar para construir uma casa” (+) não tem que ter um 

local” /um pedaço de terra 

30M-TLQFF:                                                                   [sim] 

-- 

Doc.1: Certo pra limpar o chão‟ o que que é preciso fazer‟ pra limpar  chão o que é que você 

faz‟ o que é preciso fazer” 

30M-TLQFF: O chão é:: pá 

Doc.1: Hum” quando você quer limpar  uma casa 

30M-TLQFF: [sim] 

-- 

Doc.1: pra comer uma banana o que é que se tira” 

30M-TLQFF: banana” 

Doc.1: é” já comeu banana” o que é que você tira pra comer a banana 

30M-TLQFF: [sim sim                       a  Pele 

-- 

Doc.1: Sabe o nome desse inseto” ele fabrica um líquido grosso amarelado docinho. 

30M-TLQFF: (+) não 
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Doc.1: Não” e o que ele fabrica sabe o nome” esse líquido grosso amarelado” 

30M-TLQFF: Ah sim (  ass  ) muita:: quê” 

-- 

Doc.1: Ah:: não pagou não”  [nada‟ 

30M-TLQFF:                        [não 

Doc.1: nunca foi pagando” 

30M-TLQFF: Nunca 

Doc.1: não” 

30M-TLQFF: Sim 

-- 

Doc.1: no futebol os jogadores que não jogam no ataque onde é que eles jogam” 

30M-TLQFF: (mais uma vez repete”) 

Doc.1: Ó não tem o time de futebol” 

30M-TLQFF: Sim 

-- 

Doc.1: Pra vencer uma guerra né‟ aí os países se juntam pra vencer a guerra tem que ter o 

quê” 

30M-TLQFF: (+)                                    sim 

Doc.1: Tem até um ditado que diz assim‟ onde há força há” 

30M-TLQFF: (+)silenciou 

 

-- 

Doc.1: Na prova‟ como é que cê chama aquilo que tem o número né‟ que você vai mostrar 

pro professor aí você não vai mostrar o número‟ você diz assim‟ professor eu não entendi 

essa” 

30M-TLQFF: Número‟ essa formulário papel. 

Doc.1: Não/ Você tá com a prova 

30M-TLQFF: [sim] 

-- 

Doc.1: Oh‟ PAI DA ESPOSA É O SOGRO (+) NÉ‟ e o quê que o MARIDO é do sogro” 

30M-TLQFF:                                                        Sim         sogra‟ não não sogro não (2.0) pai 

do marido” ((rapidamente)) 

 

-- 

DOC.1: Como” 

39M-TLQFF: ABObora. 

DOC.1: Certo‟ e no ovo frito‟ gosta de ovo frito” 

39M-TLQFF: Sim 

-- 

DOC 1: é tipo de moradia você mora em apartamento” 

32M-TLQFF: agora aqui” 

DOC 1: sim é” 

32M-TLQFF: em apartamento. 

DOC 1: é apartamento” 
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32M-TLQFF: Sim. 

-- 

DOC.1: [ sei ] 

39M-TLQFF: casa de aluguel. 

DOC.1: Há: casa de aluguel é isso” 

39M-TLQFF: Sim 

DOC.1: Tudo bem/ e onde é que se constrói uma casa” pra você construir uma casa né” 

construir uma casa‟ ai você tem que ter um pedaço de terra né” 

-- 

 

DOC.1: Mas você comprou o que” 

39M-TLQFF: Bilhete 

DOC.1: Bilhete de que” 

39M-TLQFF: Bilhete de viagem. 

 

-- 

 

DOC.1: O pai da esposa é o sogro certo” 

39M-TLQFF: Sim 

-- 

DOC.1:                                                                                         [ sei ] 

 39M-TLQFF: casa de aluguel. 

DOC.1: Há: casa de aluguel é isso” 

-- 

 

Entr. Marc. de discordância -  TL 

HOMENS COM + DE 6 MESES DE PERMANÊNCIA NO BRASIL 

 

Doc.2: quando a água está quente cheia de bolinhas como é que se diz que ela está” 

99H+TLQFF: não-- 

Doc.2: o que é isso aqui que as crianças gostam de  

99H+TLQFF: piscaleira 

Doc.2: e isso” 

99H+TLQFF: é roda 

Doc.2: tem outro nome” 

99H+TLQFF:            [[não 

-- 

Doc.1: antigamente usava-se ferro a brasa colocava a brasa dentro‟ o ferro esquentava hoje a 

gente liga ele na tomada „ como é que chama é ferro o quê” 

103H+TLQFF: um:: 

Doc.1: não” 

103H+TLQFF: não 

-- 

Doc.1: sabe outro nome pra barco” menor” 
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103H+TLQFF:  

Doc.1: não” 

103H+TLQFF: não 

-- 

Doc.1: aqui/ isso aqui O como é o nome disso branquinho que a gente us 

112H+TLQFF:                                                                                      [giz 

Doc.1: usava‟ a gente não usa mais nè” 

112H+TLQFF:  si m ai não (( no meu país se usa)) 

Doc.1: ãhn hãm/ i isso aqui” 

112H+TLQFF:  murais 

-- 

Doc.1: a irmã da sua mãe‟ você chama de mãe ou de tia” 

112H+TLQFF:  não/ não é neces/quando ela já casado então tia‟ se fosse ainda não ainda 

jovem pode casar comigo‟ através da cultura‟ eu entendi assim 

Doc.1: não NÃO tu não entendeu olha só te explicar bem direitinho‟ o pai e a mãe da 

gente‟ né” teve uma família „ o pai da gente pode ter irmãos 

112H+TLQFF:                                                            [sim sim sim 

-- 

Doc.1: entendi‟ mas a irmã do teu pai pode casar contigo” 

112H+TLQFF:  não não não 

Doc.1: com o pai é diferente 

112H+TLQFF:  com o pai é diferente porque 

Doc.1:                                                    [porque o pai tem uma significação diferente 

112H+TLQFF:  sim sim 

 

HOMENS COM - DE 6 MESES 

 

Doc.1: Pela polícia 

112H+TLQFF:  

Doc.1: Uhn A:::: quando o indivíduo é acusado / tá com frio” 

112H+TLQFF: Não 

Doc.1: quer água” 

112H+TLQFF: Não nõ 

-- 

Doc1: uma pessoa branca dos olhos claros do cabelo amarelado é o quê” ela é morena” 

31H-TLQFF: Não 

Doc1: Não‟ então olha aqui ela é” 

 

-- 

Doc1: Aquele calçado aberto TRANÇADINHO usado no verão que tem uma tira que é preso 

no calcanhar sabe o que é” o que a gente usasapato né‟ o outro usa outra coisa assim olhe o 

que é isso” o quê” 

31H-TLQFF: (chinelo) 
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Doc1: NÃO o nome dessa/ desse calçado que ela tá usando” que não é um sapato‟ qual é o 

nome disso que ela tá usando no pé” 

31H-TLQFF: Não é chineilo” 

-- 

Doc.1: certo/ mas  você mora em apartamento” 

36H-TLQFF: não‟ numa casa 

Doc 1: Ok. Onde se constrói uma casa (+) a primeira coisa que a gente tem que comprar pra 

construir uma casa” 

36H-TLQFF: ahn:: 

-- 

Doc.1: Que eu ponho a carne em cima pra poder sair o churrasco que é pra poder assar a 

carne‟ pra poder assar o frango pra poder assar o porco não sabe como é que disso”   

31H-TLQFF: Não‟ não 

Doc.1: Mas não quer arriscar em português‟ assim um nome pra isso” 

31H-TLQFF: arriscar em português‟ ((ri)) português 

-- 

Doc.1: ela é vermelha ela é roxa né‟ ela é... não vermelho é o tomate né‟ ela é roxa ou é 

branca ela vem gomos assim sabe o que é” 

31H-TLQFF: Piripiri né” 

Doc.1: piripiri mas em tétum não” 

31H-TLQFF: não‟ não o português/português de Portugal 

-- 

Doc.1: ele é vermelho‟ redondinho assim às vezes tem verde quando não está maduro é uma 

verdura‟ é um fruto” 

Doc.2: é um fruto 

31H-TLQFF: Fruto 

Doc.1: é fruto mas na verdade é um fruto‟ mas que a gente ... mais como se fosse 

Doc.2: É:: 

Doc.1: Né” uma verdura porque a gente usa pra temperar comida e geralmente a fruta né‟/ 

mas ele é um fruto‟ verdade‟ ele é um fruto 

31H-TLQFF: Não‟ não‟ não conheço 

-- 

 

Doc.1: Quando tu vai comer a banana tu come com tudo” 

31H-TLQFF: Não não não ti-ra 

Doc.1: Como é que tu faz tu tira o quê” (+) 

31H-TLQFF: ((silenciou)) 

-- 

01-DOC.1: Então hoje são 16 de agosto de 2012 estamos na (unilab) e vamos começar mais 

uma gravação né mais uma entrevista com a Brígida de Timor Leste‟ EI‟ vamos começar”(+) 

/Brígida qual é o tipo de moradia mais comum aqui dessa região aqui” você vê aqui” 

MULHERES COM + DE 6 MESES 

 

Doc.1:  ahm‟ o tipo de moradi:a aqui[ é:: / a:: não‟ não‟ não é::[  apartamento/ 
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81M+TLQFF:  [é:: casa be:m simples  

03- DOC.1:                                                [ é/ é apartamento”          [/é o quê               [ é” 

-- 

201-DOC.1: um um:: muito bem/ quando uma pessoa compra um carro e quer se prevenir de 

um prejuízo grande ela vai até um corretor e faz o quê um? 

201-81M+TLQFF: (não que não) não (+) não sei 

 

-- MULHERES COM - DE 6 MESES 

 

DOC. 1:  a pessoa que ta cozinhando vai agua no feijão completa essa frase pra mim 

(incompreensível)/ 

89M+TLQFF: / vai colocar agua no feijão 

DOC. 1: tem outro verbo que você gostaria de usa” 

89M+TLQFF: não::  hum:: 

DOC. 1: não né 

-- 

Doc.1: Tem outro nome” cê conhece” 

30M-TLQFF: Não. 

 

-- 

Doc.1: Tem outro nome” 

30M-TLQFF: Ahn não 

 

-- 

Entrevistados - Marc. de identidade – 

Doc.1: pra passar‟ antigamente o ferro era a brasa e hoje em dia o ferro é o quê” 

97H+TLQFF: primeiro a gente usava pedra 

-- 

Doc.1:                                                                [o que é que a gente precisa comprar 

PRIMEIRO pra construir uma casa”  

99H+TLQFF: sim: mas nós moramos com eles no  apartamento né” acho que já comprei de 

tudo 

-- 

Doc.1: isso 

99H+TLQFF:  acho que é difícil pra nós‟ porque nós aprende a língua portuguesa aqui   

((justifica-se por não saber resposta por desconhecer a língua 

-- 

Doc.2:  e esse tempero que a gente usa” 

99H+TLQFF: silenciou 

Doc.2: na CARne pra dá sabor 

Doc.1: esse pozinho branco 

99H+TLQFF: lá nós também não tem 

-- 

Doc.2: ISSO 
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99H+TLQFF: e nOS so recebemos aqui cento e noventa mas 

-- 

Doc.1:                                                                [o que é que a gente precisa comprar 

PRIMEIRO pra construir uma casa”  

99H+TLQFF: sim: mas nós moramos com eles no  apartamento né” acho que já comprei de 

tudo 

-- 

Doc.1: como é que chama essa propriedade de terra quando a gente quer construir cê sabe” cê 

lembra/tudo bem/ e esse isso aqui onde a gente coloca objetos é: em casa coloca la:ta 

mantimentos‟ que a gente prega na parede‟ como é que chama” 

103H+TLQFF:  é: LA no TIMOR A GENTE É A AR MÁRIO DE para guardar os pratos 

-- 

Doc.1: e no carro como é que chama” no carro a gente não chama de roda a gente chama de 

quê” 

103H+TLQFF: a gente chama roda de carro” 

-- 

Doc.1: e para trabalhar e ganhar dinheiro a gente precisa procurar o quê” 

103H+TLQFF:  procurar procurar a sustentar a nossa vida 

-- 

Doc.1: isso/na escola „no time de futebol qo que é que as pessoas são umas das outras” 

103H+TLQFF:  somos/são amigos 

-- 

Doc.1: que vem numa caixinha assim‟ que a gente tira  

112H+TLQFF:                        [ sim sim             écochi 

Doc.1: esse nome éé é  

112H+TLQFF:  e conge/congela nossa língua 

-- 

Doc.1: tá mais tem um nome não” 

112H+TLQFF:  não mas nós chamamos só de pai porque o irmão do meu pai é meu pai 

Doc.1: é” 

-- 

DOC. 1: BOM ele é timorense e vamos começar agora então dá inicio a nossa gravação 

113H+TLQFF: tá vamos 

-- 

Doc1: Proooooonto ((risos)) tá vendo aquilo bran-qui-nho que serve pra escrever no quadro 

agora não né” que hoje em dia é moderno a gente usa um pincel mas antigamente OLHA o 

que a gente usava/como é o nome  disso aqui branquinho que a gente usa na lousa” 

31H-TLQFF: Nós falamos CAPO 

Doc1: Capo” mas em português”/ 

31H-TLQFF: Em português (  ) 

-- 

Doc1: No ovo frito há uma PARTE BRANCA não é” e outra amarela não é isso” que nome 

tem a parte branca” qual é o nome dessa parte aqui”  

31H-TLQFF: (+) 
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Doc.1: no ovo essa aqui é a parte... o que é isso aqui do ovo” (+). É” 

31H-TLQFF: Dentro é::  lá no nosso país não tem nome... é só nós chamamos  

-- 

Doc1: Mas aqui‟ aqui já viu ovo aqui em Redenção” aí o pessoal fala‟ ah eu quero tal coisa 

31H-TLQFF:: nós só compramos lá [[... e depois 

-- 

Doc1: Aquela flor bonita‟ cheirosa que é presa num talo com espinho essa flor aqui não é 

linda” Como é o nome dela” o que é isso aqui”  

31H-TLQFF: (+) 

Doc.1: é uma” Ó isso é espinho NÉ”  um talo com espinho 

31H-TLQFF:                                                     com espinho” 

Doc.1: a flor que eu mais gosto/ qual é o nome dela” 

31H-TLQFF: Nós chamamos de (bundamala ) 

 

-- 

Doc.1: utilizada para navegação em rios né‟ nos rios principalmente por índios por pessoas 

que moram... 

31H-TLQFF: Pero 

Doc1:           Ahn? 

31H-TLQFF: [Pero nós falamos pero 

Doc1: pode falar um pouquinho mais alto. 

31H-TLQFF: PEro PEro 

Doc1: Pero/ Mas isso em português é uma:: 

31H-TLQFF: (++) (incompr.) 

-- 

Doc1: Eu se quiser pegar um ônibus, pra ir pra Fortaleza vou pagar uma? 

31H-TLQFF: Frete carro no, no (incompr.) quando fomos no Baturité foi pago o frete car 

-- 

Doc.1: Você e o Saturlino são o que” 

37H-TLQFF: amigos 

DOC1: Outro nome‟ hum‟ o que que vocês dois são‟ são amigos são mais o que” 

37H-TLQFF: (+) Somos irmãos  

-- 

 

DOC1: Isso‟ cê pode chegar e dizer a eu e Saturlino somos. 

37H-TLQFF:  Somos timorenses somos irmãos 

-- 

Doc.2: Apagador é o que a gente usa no quadro né‟ e no papel‟ escrevi errado então eu vou ... 

apagar  ... você lembrou para aquela roda lá preta é uma” (lembra”) 

38H-TLQFF: Uhn‟ não sei não ‟ la no ((Timor)) normalmente chamamos de borracha não sei 

aqui 

Doc.1: Ahn ham ((entusiasmada)) 

Doc.2: É isso mesmo está certíssimo/ fazer assim 

38H-TLQFF: Não sei 
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-- 

Doc1: a gente coloca até na geladeira também pra enfeitar geladeira” 

40H-TLQFF: Não sei em português‟ não nós chamamos (incompr.) 

 

-- 

82-DOC.1: como é o nome disso aqui oh‟ que dá no chão tem uma casca grossa‟ verme / 

83-81M+TLQFF:                                                                                                                                     

/nós chamamos de abó-bo-ra 

-- 

308-DOC.1: nas festas de igreja né que tem caminhada  que o povo faz levando uma imagem 

né Ó tá vendo como é o nome disso” 

309-81M+TLQFF: se chamamos de PRO-CIS-SÃO  

-- 

DOC. 1:      [((risos))]   // “ quando é((risos))  (( fala entre risos))  que se paga 

mais ou menos pra você viajar daqui pra Fortaleza” 

88M+TLQFF: daqui pra  Fortaleza a gente paga cento reai::s e dez  

-- 

DOC. 1: não olha só‟ é uma pessoa que  usa farda‟ vive no quartel (+) não é tenente‟ não é 

sargento  é aquele (incompreensível) 

88M+TLQFF: olha eu eu  me lembro é daquele  no::mês ((risos))  lá no nosso país    que a 

gente se chama   (incompreensível)  mas eu não sei como aqui/ 

-- 

DOC. 1: “a gente não obedece as leis Deus  a gente comete um” 

88M+TLQFF: (+) a gente comete:r (+)  um[ erro] 

DOC. 1:     um [erro]   

88M+TLQFF: um pecado uma coisa disso 

-- 

DOC. 1:  hoje a gente usa ferro” 

89M+TLQFF: de engomar  né a gente chama/ 

-- 

DOC. 1:  ((risos)) “ é:: onde se vai para ver um filme” (+) que você disse que não vai muito 

aqui‟ que tem um telão::  grande que as pessoas pagam pra assistir” 

89M+TLQFF: a gente chamamos por (incompreensível)‟ mas eu não sei [((risos)] 

-- 

DOC. 1: uma coisinha branca que dá na cabeça de pessoas assim” 

89M+TLQFF: a gente chama por caspa né” 

-- 

DOC. 1: “ que moradia'  que tem aqui mais‟ tem apartamento “qual que você/ 

89M+TLQFF: / nós chamamos por hã‟ moradia assim:: 

DOC. 1:  não “como você chama não tem (incompreensível) 

89M+TLQFF: nós chamamos de curaço ((risos)) 

-- 

DOC. 1: uma pequena grade de metal de ferro essa grade de metal de ferro que a gente usa 

pra/ [(incompreensível)] 
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89M+TLQFF:    / [nós chamamos] de (incompreensível)  

DOC. 1: hurum ok// (++) “ aquele objeto que  se usa na cozinha pra passar farinha” 

-- 

DOC. 1: “ o nome disso aqui que dá no chão é grande” 

89M+TLQFF: nós chamamos de abóbora  

-- 

DOC. 1: agora pra trans‟  pra anda a cavalo é preciso” “ o que é preciso fazer no cavalo pra 

anda a cavalo é preciso” 

89M+TLQFF: nós chamamos pro fre né 

-- 

DOC. 1: “ o nome dessa embarcação” 

89M+TLQFF: o barco 

DOC. 1: mais tem outro nome dessa embarcaçãoZINHA‟ que é feita de  madeira de tronco de 

árvore  

89M+TLQFF: nós chamamos de caravela não sei [((risos))] 

-- 

DOC. 1: “ quem se elege pra dirigir uma CIDADE‟ agora ta tendo eleição pra quem vai ser o 

nove/ 

89M+TLQFF: presidente é 

DOC. 1: não cidade 

89M+TLQFF: cidade” eu não sei‟ (mas a nossa) (incompreensível)/ 

-- 

DOC. 1:hurum “ quanto é que você paga pra viajar daqui mais menos até  fortaleza” 

89M+TLQFF: é nós‟ eu costumo paga::  ( incompreensível ) cinco e sessenta reais 

 

-- 

DOC. 1: “ quando a pessoa faz aniversario o que é que a gente dá pra ela” 

89M+TLQFF: uma prenda “né” 

DOC. 1: é tem outro nome” não” 

89M+TLQFF: hum:: nós chamamos/ 

DOC. 1:dá um abraço/ 

-- 

DOC. 1: então você mora em quê” 

100M+TLQFF: moro/ eu moro com a minha família 

DOC. 1: CERto/ mas aqui você mora em apartamento” 

100M+TLQFF: em casa 

DOC. 1: e:: pra você construir uma casa você precisa ter o quê” 

100M+TLQFF: hum:: muitas precisamos eh:: geladeira 

-- 

DOC. 1: o irmão do seu pai é o que seu” 

101M+TLQFF: meu pai 

DOC. 1: uhm”  

-- 

Doc 1: certo/Tem outro jeito de dizer a água está soltando as bolinhas a se diz a água já está” 
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35M-TLQFF: não sei 

 

101M+TLQFF: meu pai 

DOC. 1: é::”o irmão do seu pai é pai também” 

101M+TLQFF: lá no timor leste nós chamamos pai 

DOC. CERto (1.8) e:: se você fosse casada‟ o seu marido era o quê de seu pai” 

101M+TLQFF: noivo 

-- 

Doc.1: Isso/ quando você compra uma televisão ela vem dentro de quê”   

35M-TLQFF:Não nos moramos em já tinha televisão. 

-- 

Doc 1: Não‟ mas não e água aconteceu um acidente na estrada ai tem que fazer alguma coisa 

do lado da estrada pro carros passarem o quê que é feito 

35M-TLQFF: Não sei 

Doc 1: Não tudo bem/ E o que é que se põe nas estradas pra sinalizar as coisas” 

35M-TLQFF: (+)  

Doc 1: Hum” tem nos carros a numeração de carros” sabe”  21:51 

35M-TLQFF: Não sei 

Doc 1: Não‟ mas não e água aconteceu um acidente na estrada ai tem que fazer alguma coisa 

do lado da estrada pro carros passarem o quê que é feito 

35M-TLQFF: Não sei 

Doc 1: Não tudo bem/ E o que é que se põe nas estradas pra sinalizar as coisas” 

35M-TLQFF: (+)  

Doc 1: Hum” tem nos carros a numeração de carros” sabe”  21:51 

35M-TLQFF: Não sei 

-- 

Doc 1: Tudo bem/ Quando se quer mandar uma carta de uma cidade pra outra como e que se 

faz” onde é que se coloca a carta” 

35M-TLQFF: Não sei 

Doc 1: Hum‟ quando você vai mandar uma carta você coloca a carta a onde” onde E que se 

vai pra mandar a carta” 

35M-TLQFF: Não sei 

-- 

Doc 1: Tem outro nome” 

35M-TLQFF: Não 

Doc 1:                    [se chama] 

35M-TLQFF: não sei. 

Doc 1: Não sabe‟ tudo bem/de que material são feitas as janelas” cê sabe” 

35M-TLQFF: Curtinha 

Doc 1: Não‟ os matérias que são feitas as janelas” 

35M-TLQFF: Não sei 

-- 

35M-TLQFF: Não sei 
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Doc 1: Certo/ Como e que você chama uma propriedade de terra BEM GRANDE onde você 

cria gado” 

35M-TLQFF: Não sei 

Doc 1: Como e que você chama UMA DOENÇA que dá no GADO da na BOCA DO GADO 

e é uma febre” né‟ se não separar o gado doente‟ ele pega nos outros” 

35M-TLQFF: Não sei 

-- 

Doc 1: Certo/ Como e que você chama uma propriedade de terra BEM GRANDE onde você 

cria gado” 

35M-TLQFF: Não sei 

Doc 1: Como e que você chama UMA DOENÇA que dá no GADO da na BOCA DO GADO 

e é uma febre” né‟ se não separar o gado doente‟ ele pega nos outros” 

-- 

Doc 1: Não que tem cabelos claros a pessoa que tem os cabelos escuros a gente chama de 

MORENA NE e uma pessoa que tem os CABELOS CLAROS” como é que a gente chama” 

35M-TLQFF: Não sei 

-- 

Doc 1: Qual e o nome da parte do corpo se PARAR a pessoa morre” é aqui a ir fica 

35M-TLQFF: Fígado 

Doc 1: Não‟ fígado e aquilo ali como é o nome da parte do nosso corpo fica batendo” (tu‟ ton‟ 

tu‟ ton 

35M-TLQFF: Não sei 

-- 

Doc 1: Isso/ Nu futebol se gosta de futebol NE os jogadores tem uns que jogam no ataque‟ 

são os atacantes não é tem outros que jogam NA... qual o contrario de ataque” 

35M-TLQFF: Não sei ((ri)) 

Doc 1: Hum” não tudo bem os jogadores de futebol aqui eles usam camiseta e aqui em baixo 

eles usam o que” 

35M-TLQFF: Calção 

-- 

Doc 1: tem outro nome pra apagador” Cê diz pega a” pra apagar 

35M-TLQFF: Não sei 

Doc 1: Certo/ Fazer assim no papel e fazer o quê” 

35M-TLQFF: Não sei 

Doc 1: hum” pega um papel e um o que você fez” 

35M-TLQFF: Não sei 

-- 

Doc 1: aquilo que sai né‟ do:: fogo quando‟ quando é uma lamparina que sai da CHAMINÉ‟ 

isso aqui como e que você chama” 

35M-TLQFF:  

-- 

Doc.1: Quem nasce no Rio de Janeiro é carioca é quem nasce em Pernambuco é o quê” 

35M-TLQFF: Não sei 

-- 
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Doc 1: Pra vencer uma guerra‟ pra fazer uma greve‟ ganhar um jogo e preciso que todos 

fiquem juntos e preciso que haja o quê” 

35M-TLQFF: Não sei 

Doc 1: Todo mundo juntinho né‟ os professores estão em greve não estão” 

35M-TLQFF: Sim estão em greve 

Doc 1: Ne‟ TODOS ELES ESTÃO EM GREVE então tem o que” eles tem que fica junto pra 

poder a  greve ganhar FORÇA então eles tem que ter o que” 

35M-TLQFF: Não sei 

Doc 1: Não pra ganhar uma guerra‟ pra vencer um jogo tem que tá entrosados‟ não pode ter 

briga eles tem que ter o quê” 

35M-TLQFF: Não sei 

Doc 1: TUDO BEM/ Na escola e um time de futebol no trabalho o que as pessoas são umas 

das outras” hum. 

35M-TLQFF: Não sei 

-- 

Doc 1: quando tem estrelas no céu é o quê”  

35M-TLQFF: (+) silenciou 

Doc 1: hum” 

35M-TLQFF: Não sei 


