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RESUMO 

 

 
A presente pesquisa tem como escopo central investigar os estudos que concernem à interlíngua 
pragmática (ILP). Este fenômeno nos oferece a explicação da transferência pragmática (TRP), 
que ocorre quando um aprendiz transfere regras e normas comunicativas de sua língua materna 
(LM) para aquisição de novas línguas. Tem como objetivo geral, analisar a TRP em 
hispanofalantes na aquisição do português brasileiro (PB) como segunda língua (L2).  
Incluímos como objetivos específicos: a) comparar o uso dos atos de fala “pedir” e “agradecer” 
em enunciados diretos e indiretos utilizados pelos informantes hispanofalantes e brasileiros; b) 
descrever as transferências pragmalinguística e sociopragmática presentes na ILP e encontradas 
nos textos escritos e orais dos hispanofalantes; c) verificar como a LM influencia nas ações 
comunicativas da L2. Com isso, tentamos responder à seguinte pergunta-problema: de que 
modo a TRP atua na aquisição da segunda língua (ASL)? Partimos da hipótese que os falantes 
em ASL tendem a transferir padrões comunicativos (pragmáticos) da sua LM na aquisição de 
outras línguas, ou seja, realizam estrategicamente atos de fala e regras de cortesia da LM na 
ASL. Conscientes da relevância da temática, nosso aporte teórico embasa o estudo em autores 
como: Kasper e Blum-Kulka (1993) e Kasper e Rose (1999) que tratam da definição e estudos 
da ILP.  Visto que se torna evidente a união de dois âmbitos de investigação da Linguística: a 
Interlíngua (IL) e a pragmática, essa investigação fundamenta-se, ainda, em teóricos que tratam 
dos estudos da IL, são eles: Selinker (1972), Baralo (2004), Santos Gargallo (1993/2004), e 
Durão (2007). No que se refere as investigações da pragmática, teóricos como: Austin (1990), 
Searle (1994), Escandell Vidal (2003), Levinson (2007) e Hernández Sacristán (1999) na 
Pragmática Intercultural (PI). Do ponto de vista metodológico, nos enquadramos em uma 
pesquisa descritiva, de abordagem quali-quantitativa e de base interpretativa. Optamos pela 
metodologia de corte transversal e com corpus de análise, questionários e gravações de 
hispanofalantes residentes na cidade de Mossoró/RN. Por se tratar de uma pesquisa que 
compara e analisa LM e L2, verificamos a importância de se realizar os mesmos procedimentos 
investigativos com falantes nativos do PB. Os resultados indicaram que os hispanofalantes 
transferem comportamentos e regras linguísticas da L1 para a aquisição da L2, isto é, a LM 
influencia nas ações comunicativas da L2. Sobre a TRP, constatamos que a comunicação direta 
é uma estratégia comunicativa na realização dos atos de fala, e que permanece em 
hispanofalantes e brasileiros do gênero masculino e feminino, de faixas etária diferentes, e nos 
hispanofalantes com menor e maior tempo de aquisição do PB como L2. No que tange a 
transferência pragmalinguística, observamos que exerce de forma positiva, por causa da 
proximidade das ações linguística dos atos de fala pedir e agradecer nas línguas investigadas. 
No entanto, constatamos que as significações dadas a conduta apropriada nos atos de fala 
variam em cada interação verbal, o que pode gerar problemas na comunicação dos 
hispanofalantes e brasileiros, ou seja, uma transferência sociopragmática de caráter negativo. 
 
Palavras-chave: Interlíngua pragmática. Transferência pragmática. Hispanofalantes e 
brasileiros. 
 
 
 
 
 

 
 



  

RESUMEN 
 

 
La presente investigación tiene como escopo central investigar los estudios que conciernen a la 
interlengua de la pragmática (ILP). Este fenómeno nos ofrece la explicación de la transferencia 
pragmática (TRP), que ocurre cuando un aprendiz transfiere reglas y normas comunicativas de 
su lengua materna (LM) para adquisición de nuevas lenguas. Tiene como objetivo general 
analizar la TRP de hispanohablantes en adquisición del portugués brasileño (PB) como segunda 
lengua (L2). Incluimos como objetivos específicos: a) comparar el uso de los actos de habla 
“pedir” y “agradecer” en enunciados directos e indirectos utilizados por los informantes 
hispanohablantes y brasileños; b) describir las transferencias pragmalinguística y 
sociopragmática presentes en la ILP y encontradas en los textos escritos y orales de los 
hispanohablantes; c) verificar como la LM influencia en las acciones comunicativas da L2. Con 
eso, intentamos contestar a la siguiente pregunta: ¿De qué modo la TRP actúa en la adquisición 
de la segunda lengua (ASL)?  Partimos desde la hipótesis de que los hablantes en ASL tienden 
a transferir normas comunicativas (pragmáticas) de su LM en la adquisición de otras lenguas, 
o sea, realizan estratégicamente actos de habla y reglas de cortesía de la LM en la ASL. 
Conscientes de la relevancia y pertinencia de la temática, nuestro aporte teórico se basa en el 
estudio de autores como: Kasper y Blum-Kulka (1993) y Kasper y Rose (1999) que tratan de la 
definición y los estudios de la ILP. Visto que es evidente la unión de dos ámbitos de la 
Lingüística: la Interlengua (IL) y la pragmática, ese estudio se fundamenta también en teóricos 
que tratan de los estudios de la IL, son ellos: Selinker (1972), Baralo (2004), Santos Gargallo 
(1993/2004), y Durão (2007). En lo que concierne a las investigaciones de la pragmática, 
teóricos como: Austin (1990), Searle (1994), Escandell Vidal (2003), Levinson (2007) y 
Hernández Sacristán (1999) en la Pragmática Intercultural (PI). Desde el punto de vista 
metodológico, nos encuadramos en una investigación descriptiva, de abordaje cuanti-
cualitativo y de base interpretativa. Optamos por una metodología de corte transversal y como 
corpus de análisis, cuestionarios y grabaciones de hispanohablantes residentes en la ciudad de 
Mossoró/RN. Por tratar de una investigación que compara y analiza la LM y la L2, verificamos 
la importancia de realizar los mismos procedimientos investigativos con hablantes nativos del 
PB. Los resultados indicaron que los hispanohablantes transfieren comportamientos y reglas de 
acciones lingüísticas de la L1 para la adquisición de la nueva lengua, esto es, la LM influencia 
en las acciones comunicativas da L2. Sobre la TRP, constatamos que la comunicación directa 
es una estrategia comunicativa para la realización de los actos de habla y que permanece en los 
hispanohablantes y brasileños del género masculino y femenino, de clase etaria diferentes, y en 
los hispanohablantes, con menor y mayor tiempo de adquisición del PB como L2. En el que 
corresponde a la transferencia pragmalinguística, observamos que ejerce de forma positiva, por 
causa de la proximidad de las acciones lingüística de los actos de habla pedir y agradecer en las 
lenguas investigadas. Pero, constatamos que las significaciones dadas a la conducta apropiada 
en los actos de habla varían en cada interacción verbal, lo que puede generar problemas en la 
comunicación de los hispanohablantes y brasileños, o sea, una transferencia sociopragmática 
de carácter negativo. 
 
Palabras clave: Interlengua de la pragmática. Transferencia pragmática. Hispanohablantes y 
brasileños. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como propósito investigar os estudos que concernem à 

interlíngua pragmática (ILP). Esse fenômeno nos oferece a explicação da transferência 

pragmática (TRP), que ocorre quando um aprendiz transfere regras e normas comunicativas de 

sua língua materna (LM) para aquisição de novas línguas.  

Feito esse breve esclarecimento sobre a ILP e TRP, nos próximos parágrafos nos 

detemos a descrever como ocorreu o processo de escolha do objeto de estudo, a constituição do 

corpus da pesquisa e a fundamentação teórica, dando, incialmente, destaque ao objetivo geral 

do trabalho, que é analisar a TRP de hispanofalantes em aquisição do Português Brasileiro (PB) 

como Segunda Língua (L2).  

À medida que tomava consciência e aprofundava nas leituras destas áreas do 

conhecimento, o objeto geral desta pesquisa foi dando forma e conteúdo aos objetivos 

específicos que ora apresento, são eles:  

a) Comparar o uso dos atos de fala “pedir” e “agradecer” em enunciados diretos e 

indiretos utilizados pelos informantes hispanofalantes e brasileiros.  

b) Descrever as transferências pragmalinguística e sociopragmática presentes na ILP e 

encontradas nos textos escritos e orais dos hispanofalantes. 

c) Verificar como a LM influencia nas ações comunicativas da L2. 

Os objetivos citados não só dão forma a esta pesquisa, como também tentam responder 

a pergunta que foi a razão de ser deste trabalho: de que modo a TRP atua na aquisição da 

segunda língua (ASL)? Partimos da hipótese que os falantes em aquisição de L2 tendem a 

transferir padrões comunicativos (pragmáticos) da sua LM para a L2, ou seja, realizam 

estrategicamente atos de fala e regras de cortesia da LM na ASL. Em outras palavras, podemos 

especificar a suposição de que hispanofalantes são bem mais diretos em rituais conversacionais 

(perguntar, pedir, agradecer, etc.), enquanto nas/em nossas práticas conversacionais 

privilegiamos uma conversação oposta, isto é, de forma indireta1.  

Sobre os atos comunicativos temos ciência que possuem de certa forma graus de 

universalidade pragmática. No entanto, devemos ter em conta que as formas linguísticas 

                                                        
1 Sobre a constatação que os brasileiros privilegiam uma conversação indireta, esclarecemos que essa percepção 
surge a partir da observação e comparação com a língua portuguesa e de investigações que comprovam que em 
várias regiões hispanofalantes (Espanha e América Latina) preferem o uso direto do ato de fala pedir por exemplo. 
Ver estudos de Felix-Brasdefer (2018) e Kasper, Rose e Blum-Kulka (1989). Dessa forma, a partir dessa 
comparação com as duas línguas, espanhola e portuguesa, resolvemos torná-la investigativa e verificar se o 
fenômeno em questão ocorre. 
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adotadas por seus falantes ao se comunicar não são idênticas em todas as línguas, em todos os 

grupos e subgrupos culturais. Sendo assim, além da intenção comunicativa, as praxes 

conversacionais também privilegiam as normas gramaticais, léxico-semânticas e padrões de 

comportamento presentes em uma comunidade sociocultural. 

Logo, não faltam motivos que justifiquem a escolha de pesquisar o fenômeno da ILP 

são muitos. Inicialmente, por se tratar de uma área relativamente nova e pouco investigada no 

Brasil, isto se compararmos a grande quantidade de trabalhos desenvolvidos na área da 

Interlíngua Linguística, que em grande parte, leva em consideração a proximidade da Língua 

Portuguesa e Espanhola e como essa convergência influencia positivamente ou negativamente 

na progressão da aprendizagem do segundo idioma.  Com base nesse cenário científico, 

apresentamos uma das razões que determinaram em nossa investigação.  

Como investigadores sabemos que a escolha da temática é sempre uma tarefa que exige 

um estudo exploratório sério, pois dela depende em grande parte o sucesso do trabalho. Nesse 

contexto investigativo, esta pesquisa nasce de diversas inquietações, umas pessoais, outras 

profissionais, e aquelas que eu finalmente chamaria de utilidade pública. Para justificar a razão 

de ser deste trabalho, julgo ser necessário usar a primeira pessoa do discurso para explicar as 

motivações que me fizeram chegar até aqui.   

Nos últimos anos, a entrada de estrangeiros no Brasil voltou a se configurar como um 

movimento crescente, com grupos advindos tanto de países desenvolvidos quanto de países 

pobres, oriundos, principalmente, da América latina. Pensando nisso, e como docente brasileira 

de Língua Espanhola como Língua Estrangeira (E/LE) preocupada com os caminhos que o 

ensino de línguas tem tomada no Brasil, em especial, na cidade em que resido, Mossoró, 

considero essencial desenvolver uma investigação que aborde o PB como L2, para falantes do 

espanhol como LM, grupo em ascensão no território brasileiro.  

Para Bagno e Carvalho (2015) devemos considerar a importância do PB no panorama 

das línguas mundiais, que cresce na atualidade em sintonia com o protagonismo desempenhado 

no Brasil na última década, e que certamente, seguirá desempenhando nas próximas décadas 

no cenário internacional. Além desse critério, de acordo Instituto Nacional de Pesquisa 

Educacionais (INEP), tem aumentado nos últimos anos o número de estrangeiros interessados 

em aprender o português. Esse fato se ratifica com o aumento de inscritos na Certificação de 

Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros (CELPE-BRAS), num total de 12.695 no 

ano de 2016, e com quase 50 mil inscritos de nacionalidade hispana do ano de 2009 a 20162.    

                                                        
2 Fonte INEP: Extraído de: http://portal.inep.gov.br/acoes-internacionais/celpe-bras 
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Conscientes que a ASL evidencia uma série de questionamentos e abordagens na esfera 

que investigamos, esse estudo fundamenta-se teoricamente em: Kasper & Blum-Kulka (1993) 

e Kasper e Rose (1999) que tratam da definição e estudos da ILP.  Para se chegar à definição 

desta área investigativa, visto que se torna evidente a união de dois âmbitos da Linguística: a 

IL e a pragmática, esse estudo fundamenta-se, ainda, em teóricos que tratam dos estudos da IL 

e da Linguística Contrastiva (LC), são eles: Selinker (1972), Baralo (2004), Santos Gargallo 

(1993/2004) e Durão (2007). No que se refere as investigações da pragmática, comtemplamos 

teóricos como: Austin (1990), Searle (1994), Escandell Vidal (2003), Levinson (2007) e 

Hernandez Sacristán (1999) na Pragmática Intercultural (PI). 

O estudo das respectivas áreas nos conduz à interpretação que na perspectiva contrastiva 

a IL faz diligências para compreender sistemas linguísticos próprios de aprendizes de L2 frente 

a sua LM, com o objetivo de revelar como cada sistema se constitui em relação ao outro. Na 

perspectiva pragmática, nos permite entender e explicar fenômenos relacionados com o uso 

linguístico, dos quais a perspectiva gramatical não pode dar conta, sendo necessário, portanto, 

considerar os aspectos extralinguísticos relacionados com o uso.  

No que se refere ao cruzamento desses dois campos linguísticos, tomamos como 

empréstimo o conceito de Kasper e Blum-Kulka (1993) que denomina a ILP como um híbrido 

de segunda geração, como uma ramificação da ASL. Isto é, uma das várias especializações em 

estudos da IL e da pragmática, e que pelo caráter interdisciplinar de ambas, se fundem com 

outras áreas de estudos da linguagem (KASPER & BLUM-KULKA, 1993). 

Além dos estudiosos citados, nos apoiamos teoricamente no apanhado de textos de 

Silva, Blanco e Blanco (2017), em especial no trabalho intitulado: Formas de tratamento: 

português e espanhol em foco, onde são expressas considerações sobre os pronomes pessoais 

de tratamento no português do Brasil e no espanhol ibérico. O referido trabalho apresenta 

teorias que abordam o tema da cortesia e oferecem aos professores de língua estrangeira (LE) 

algumas observações sobre as dificuldades pragmalinguísticas e sociopragmáticas, que podem 

ocorrer no processo de aquisição/aprendizagem das formas de tratamento por influência da LM. 

Outras discussões que contribuíram para nossa investigação foram as pesquisas de Belén 

Palomero Fernández (2016), da Universidade de Granada, intitulada: El agradecimiento en 

español y en la interlengua: comparación entre la realización de agradecimientos por parte de 

hablantes nativos de español peninsular y aprendices de español anglófonos de diferentes 

Orígenes. E Peticiones en español. Aproximación a la pragmática de interlengua de Elena 

Alonso Pérez-Ávila (2005), da Universidade de Roma.  
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Com relação à metodologia da pesquisa, nos enquadramos em uma pesquisa de caráter 

quanti-qualitativa, de base interpretativa e a metodologia de corte transversal. Como se trata de 

uma investigação que compara e analisa LM e L2, verificamos a importância de realizar os 

mesmos procedimentos investigativos com falantes hispanofalantes e falantes nativos do PB, 

residentes na cidade de Mossoró-RN. Dessa forma, destacamos que o processo de construção 

do corpus foi marcado por dois procedimentos investigativos. O primeiro, consta na realização 

de uma entrevista para examinar o perfil dos participantes. O segundo, trata da resolução de 

questões objetivas que envolvem situações comunicativas com os atos de fala: diretivo (pedir) 

e expressivo (agradecer).   

Quanto à estrutura, o presente estudo está composto por sete capítulos. 

A introdução constitui respectivamente o primeiro capítulo. Na sequência, 

apresentamos o segundo capítulo intitulado: Pressupostos Teóricos da Interlíngua. Nele, 

constam os 3 (três) modelos de investigação procedentes da LC: a análise contrastiva (AC), a 

análise de erros (AE), e o que damos maior ênfase, a IL. No terceiro capítulo, descrevemos 

sobre os Pressupostos Teóricos da Pragmática, abordando a origem histórica e os seus conceitos 

introdutórios. Além disso, acrescentamos ao desenvolvimento deste capítulo as teorias que 

fundamentam as investigações desse campo da Linguística, como as teorias: da implicatura, 

dos atos de fala e da polidez. A revisão de literatura fornecerá a base teórica necessária para se 

chegar à seção final, parte que ilustramos sobre a pragmática voltada aos estudos interculturais. 

Os segundo e terceiro capítulos teóricos são caminhos fundamentais para se chegar à 

discussão do quarto capítulo, que trata especificamente da ILP. Como abordado anteriormente, 

os estudos da ILP oferecem explicação da TRP, ciência determinante em nossa investigação.  

 No quinto capítulo consta a metodologia. Parte que descrevemos os informantes, os 

instrumentos de coleta e como se constituiu a análise de dados do estudo. Posteriormente, no 

sexto capítulo, expomos a análise dos dados. Nele, discutimos os resultados encontrados 

referentes a análise e discussão dos dados que nos propomos investigar, a TRP de 

hispanofalantes em aquisição do PB como L2.  

No último capítulo, exibimos a conclusão como desfecho e consumação de toda a 

pesquisa realizada. Em síntese, observamos que os aprendizes de L2 transferem 

comportamentos e regras de ações linguísticas da L1 para a ASL. Para os estudos realizados 

nessa área, haveriam duas explicações. A primeira, são que as regras de cortesia e estratégias 

comunicativas para a realização dos atos de fala são transferidas da L1 para L2 ainda em 

processo de adaptação com a L2, considerado um procedimento natural da aquisição, isto é, o 

aprendiz se comporta de acordo com a hipótese que ele faz do comportamento apropriado da 
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L2. Na segunda explicação, o aprendiz se comporta de acordo com as observações que faz para 

interagir com a L2, a partir dessa observação faz generalizações. 

 Após toda apresentação, iniciamos a seguir o segundo capítulo, abrindo para discussão 

a fundamentação teórica. 
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2 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS DA INTERLÍNGUA   
 

Neste primeiro capítulo teórico, faremos os primeiros apontamentos sobre o contexto 

da IL e o marco histórico dos estudos da LC. No âmbito da LC, se faz diligências para 

compreender sistemas linguísticos próprios de aprendizes de segundas línguas frente a sua LM 

e o objetivo de revelar como cada sistema se constitui em relação ao outro. Por conseguinte, 

apresentamos os três modelos de investigação procedentes da LC: a AC, a AE e a IL. 

 

2.1 Introdução à linguística contrastiva 

  

O ato de comparar línguas entre si sempre esteve presente na trajetória da investigação 

na área da linguística, é o que nos fala Ramón Garcia (2002, p. 333). De acordo com esse teórico 

de estudos contrastivos, desde os tempos mais longínquos que o homem trata de desvendar, de 

um modo ou outro, as diferenças que observava entre distintas línguas. 

Com o propósito de poder melhorar principalmente os métodos e, portanto, os resultados 

no ensino e aprendizagem de L2, entra em cena a “Linguística Contrastiva” como subdisciplina 

da Linguística Aplicada (LA)3, centrada no estudo sistemático das estruturas de duas ou mais 

línguas com finalidade de comparar as semelhanças e explicar as diferenças em todos os níveis: 

desde o fonético, morfológico, léxico e sintático, até o semântico, textual e pragmático4 (VEZ 

JEREMIAS, 2008).  

Para Ramón Garcia (2002), a origem dos estudos contrastivos como disciplina 

independente se deram a partir da obra de Fries, publicada na Universidade de Michigan (EUA) 

em 1945, Teaching and Learning English as a Foreign language. Essa disciplina tinha 

finalidade prática e pedagógica de contrastar línguas e melhorar o ensino de inglês como LE.  

Em virtude disso, inicialmente constatou-se que grande parte dos estudos eram no 

contraste da língua inglesa com outros idiomas. Somente nas décadas de 60 e 70, com a 

propagação dos estudos contrastivos, verificou-se publicações nos idiomas francês e alemão, 

no espanhol apenas na década de 90 (RAMÓN GARCÍA, 2002, p. 334). 

                                                        
3 A linguística aplicada é considerada um ramo da linguística, cujo objetivo é a aplicação de teorias, métodos e 
conhecimentos para solução de problemas diversos relacionado com o uso da língua.  Esta ciência teve sua origem 
ligada ao ensino de segundas línguas (L2), e buscava a orientação e experiência de numerosos especialistas no 
desenvolvimento de métodos rápidos e eficazes no ensino de LE (MARÍN, 2008).   
4 Esses últimos aspectos foram acrescidos à LC ao longo das evoluções investigativas. De acordo com Vez 
Jeremías (2008), nos últimos anos do século XX surge com força total no campo da linguística o interesse pelos 
aspectos pragmáticos. 
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A incumbência da denominação de “ Linguística Contrastiva” como ciência linguística 

deve-se a Trager em 1949 quando fez os primeiros apontamentos (SANTOS GARGALLO, 

1993, p.27). Este teórico, definiu a LC como uma disciplina limitada exclusivamente ao estudo 

e comparação de duas ou mais línguas distintas, tal como falam e escrevem seus falantes nativos 

(RAMÓN GARCÍA, 2002, p. 334).  

A investigação contrastiva também previa a elaboração de uma gramática que não 

fundamentasse, apenas, a prever as estruturas da língua que apresentariam mais dificuldades 

para o aprendiz, mas também, qual a natureza e consequências destas no processo de 

aprendizagem (VEZ JEREMIAS, 2008). 

Para Söhrman (2007, p. 11), o processo contrastivo de duas línguas deve ser bem mais 

descomplicado. Para ele, o importante é se fazer entender em que consiste a diferença entre as 

línguas, incluso, o motivo pelo qual os estudantes prosseguem cometendo erros (individuais e 

coletivos), enquanto usuários do idioma. Ademais, propõe que a finalidade de um estudo 

contrastivo é  

  
Investigar as características das línguas estudadas, para ver em que se 
diferenciam e como se relacionam em quanto a estrutura, conteúdo e 
expressão. Também importa como os falantes percebem estes contrastes, 
facilitando ou complicando a produção e a compreensão de outra língua 
(SÖHRMAN, 2007, p. 15, tradução nossa5). 
 

Para o referido autor, comparar gramáticas de determinadas línguas, ainda que não 

pareça fácil, oferece uma boa ideia de discrepância dos possíveis problemas de aprendizagem 

que possam ter os estudantes. Segundo Söhrman, quando se contrastam línguas é preciso 

conhecer como funciona a aprendizagem da outra língua desde o nível linguístico e, ainda, ter 

consciência que há outros aspectos comparativos de caráter pragmático, discursivo, etc.  

Aos estudos da LC, por conseguinte, foram incorporados três modelos de investigação, 

que, posteriormente, serão explicados e exemplificados assim. Os três modelos de investigação 

são: Análise Contrastiva, Análise de Erros e a Interlíngua. Associados aos modelos, temos, 

ainda, as terminologias: Transferência, Interferência e Fossilização. 

 Com base nos estudos de Baralo (2004), Santos Gargallo (1993, 2004) e Durão (2007), 

apresentamos de forma concisa os modelos que constituíram/constitui as investigações da LC. 

 

                                                        
5 Texto original: El fin de un estudio contrastito es investigar las características de las lenguas estudiadas, para ver 
en qué se diferencian y cómo se relacionan en cuanto a estructura, contenido y expresión. También imposta cómo 
los hablantes perciben estos contrastes, facilitando o complicando la producción y la comprensión de otra lengua. 
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Quadro 01: Resumo dos modelos de investigação da Linguística Contrastiva. 

           MODELOS 

 

CRITÉRIOS 

 

ANÁLISE 

CONTRASTIVA 

 

ANÁLISE DE 

ERROS 

 

INTERLÍNGUA 

CRONOLOGIA 1945-1967 1967 – 1971 1972 
 

TEORIA 
LINGUÍSTICA 

 

 
Linguística 

Estruturalista 

 
Gerativismo – 

Psicolinguística 
 

 
Pragmática 

 
 

OBJETIVO 

 
Analisar os 
sistemas 
linguísticos em 
contraste: a LM e a 
L2/LE. 
 

 
Analisar a 
importância dos 
erros na 
aprendizagem de 
L2/LE 

 
Analisar o 
fenômeno da 
interlíngua. 

 
 
 
 

CONCEITO DE 
ERRO 

 
Desvio de 
conduta/norma da 
L2 originado pela 
interferência da 
estrutura da LM  
 

 
Desvio sistemático 
e transitório que 
afeta a L2. 
É positivo e 
inevitável. 
Evidencia o 
processo de 
aprendizagem. 
 

 
Fossilização -  
Fenômeno 
linguístico que 
caracteriza a 
interlíngua, e que 
mantem 
características da 
gramática da LM. 

 
REPRESENTANTES 

 
Fries (1945) e 
Lado (1967) 

 

 
Corder (1967) 

 
Selinker (1971) 

     Adaptado de BARALO (2004), SANTOS GARGALLO (1993/ 2004), e DURÃO (2007). 

 

A partir desse quadro, podemos sintetizar cronologicamente as diferentes fases e 

surgimento de cada um dos modelos, de suas correntes linguísticas e estudos do erro. Em um 

primeiro momento, observamos que a AC objetivava contrastar os sistemas linguísticos entre a 

LM e a L2/LE. Desse propósito, conceituou o erro como um desvio de norma ocasionado pela 

estrutura da LM. Em seguida, com novas propostas teóricas e metodológicas podemos constatar 

que na AE o erro passa ter outra visão no processo de ASL, sendo considerado como positivo 

e inevitável. Essa nova visão de erro fundamentou o desenvolvimento do terceiro modelo de 

investigação, a IL. 

Em resumo, Santos Gargallo (2004) sintetiza que o modelo da AC prediz erros, que o 

modelo da AE, classifica, cataloga e analisa os erros e, que o modelo da IL, indica qual nível 

de aprendizagem o aluno apresenta por meio dos tipos de erros. A supracitada autora ressalta a 
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importância de ver a sucessão destes modelos como uma concatenação natural em que novos 

conceitos se entrelaçam como consequência lógica, e ao passo sucessivo de um modelo ao outro 

não supõe um rechaço ao anterior, senão, a superação do mesmo em um esforço científico em 

comum (SANTOS GARGALLO, 1993, p. 30). 

A seguir, com mais embasamento detalhamos cada um desses modelos. Por esta razão, 

concluímos esta seção ressaltando que a LC proporcionou grande desenvolvimento aos estudos 

aplicados à LE, e a partir disso, surgiram os modelos que atualmente orientam novas 

investigações a fim de revelar dados importantes que contribuam para aquisição de LE.  

  

2.1.1 Análise contrastiva 

  

A primeira vertente de investigação oriunda da LC é denominada de “Análise 

Contrastivo”. Este modelo esteve em plena vigência nos anos 60, década em que se enfatizava 

o contexto linguístico da teoria behaviorista – estrutural6. Vinculado a estas teorias, se pensava 

que os erros e as peculiaridades da língua dos aprendizes de LE, podiam ser evitados a todo 

custo a partir de uma análise contrastiva do sistema linguístico da LM e da língua alvo 

(BARALO, 2004, p. 35). 

Segundo Durão (2007, p. 11), a AC se apoiava em três componentes básicos de 

orientação: um linguístico, um psicológico e um pedagógico. O primeiro, o componente 

linguístico, seguia os fundamentos do estruturalismo norte-americano que declarava “estudo 

confrontativo”. O segundo, o componente psicológico, tornou próprio o termo transferência, 

incluso afirmava que este processo se dava de forma mecânica quando um indivíduo tentava 

produzir um enunciado em outra língua que não é a materna. Por último, o componente 

pedagógico, que considerava a aprendizagem de LM e L2 exatamente do mesmo jeito, ambas 

ocorriam de forma passiva, desse modo o aprendiz imitava o que escutava e por meio de 

orientação pedagógica e didática evitava cometer erros (DURÃO, 2007, p. 11). 

Diante desse contexto, e num primeiro momento de investigação, a AC objetivou 

comparar em que se assemelhavam e em que se diferenciavam essas estruturas dos dois sistemas 

em seus níveis: fonológico, sintático e léxico. De acordo com Baralo (2004, p. 36), partindo de 

                                                        
6 A terminologia em conjunto foi atribuída por Paiva (2014). A primeira teoria é fundamentada em estudos da 
psicologia e se refere a aprendizagem de línguas como formação de hábitos, ou seja, na repetição de estruturas 
básicas. A segunda, se apoia na Linguística Estrutural e se refere ao conceito de língua como um conjunto de 
estruturas. Essas manifestações linguísticas predominaram por décadas e tiveram como fundamentação as teorias 
de aprendizagem propostas por Watson (1927), Skinner (1957) dentre outros teóricos da psicologia behaviorista. 
Na base da linguística estrutural, representantes como: Bloomfield (1933) e Saussure (1916).    
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um propósito didático, a AC pretendia prever que estruturas são mais fáceis de aprender, e que 

estruturas causariam problemas e levariam a cometer erros. Em razão disso, os investigadores 

da AC determinaram dois pressupostos básicos. Para (BARALO, 2004, p. 36) são:  

a) A aprendizagem se produz por transferências de hábitos da LM para LE;  

b) A transferência será positiva em todos os casos em que coincidam as estruturas da 

LM com as da língua que se aprende, enquanto que será negativa si houver diferenças 

entre os sistemas.  

Como vimos, a aquisição da linguagem se descrevia como um conjunto de hábitos. Para 

teóricos como Skinner (1957, apud PAIVA, 2014, p. 15) “toda aprendizagem verbal o de 

qualquer outro tipo era um processo adquirido de forma mecânica e automática por meio de 

estímulos e respostas”. Isto é, ao aprender uma língua estaríamos sujeitos a processos de TR 

positivas e negativas. A positiva, facilitaria a aprendizagem da primeira língua (L1) e a de 

estruturas semelhantes em outro idioma. E a segunda, a negativa, causaria problemas de 

aprendizagem, ou melhor, uma “interferência"7. 

Para os defensores do primeiro modelo de investigação da LC o erro era algo totalmente 

negativo por indicar incapacidade do aprendiz para responder a um estímulo. A interferência 

com a LM era considerada pela AC como a principal causa de dificuldades na aprendizagem e 

recorrência de erros dos alunos.  

Para Fries e Lado (1957, apud SANTOS GARGALLO, 1993, p. 34) esta substituição 

de hábitos da LM por novos hábitos da língua objeto (LO) era inevitável, e a única forma de 

superá-los seria:  identificar, analisar e quantificar previamente essas características entre as 

duas línguas. 

Durante os primeiros anos da década de 60 o modelo de investigação da AC foi 

considerado “ideal”. No entanto, a partir dos últimos anos vários teóricos constataram que 

algumas de suas premissas eram questionáveis (DURÃO, 2007 p. 12). Em virtude disso, alguns 

teóricos puseram em dúvida a fiabilidade do modelo. Outros, entenderam e reconheceram a AC 

como um modelo importante e com muitos pontos positivos no que se refere a aprendizagem 

                                                        
7Por definição da AC o conceito de interferência é entendido como um efeito da língua nativa sobre a língua meta 
no processo de aprendizagem. Dessa forma, ocorre quando um indivíduo utiliza na L2 um elemento fonético, 
morfológico, sintático ou léxico, característico de sua LM (SANTOS GARGALLO, 1993, p. 36/37). De acordo 
com Santos Gargallo (1993), divide-se em dois tipos: interferência interlinguística (externa) e interferência 
intralinguística (interna). Na interlinguística, a língua nativa é responsável pelos erros cometidos pelos aprendizes. 
Na intralinguística, a própria língua que se está aprendendo é responsável pelos erros de produção linguística 
(SANTOS GARGALLO, 1993, p. 38). 
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de línguas não nativas e, que de certa forma, era condizente com a proposta linguística do 

momento (VEZ JEREMIAS, 2008, p. 151). 

Ao longo da década de 70 a AC foi perdendo prestigio, logo após muitas críticas de 

razões teóricas, práticas e empíricas. Dentre elas, podemos citar a constatação de Chomsky 

(1965) a que a língua não era um conjunto de hábitos moldáveis e mediante a estímulo-resposta-

esforço.  Chomsky assegurava que os seres humanos nascem com uma predisposição inata para 

adquirir línguas, a chamada gramática universal (GU). O argumento crítico que fundamentou 

essa concepção foi chamado por esse autor de “pobreza de estímulo”. De acordo com ele, o 

input fornecido a um aprendiz em um ambiente linguístico seria incompleto e inconsistente para 

determinar o acesso à complexidade gramatical (KAIL 2013, p. 52).     

Outra limitação dos estudos teóricos da AC que foi contestada, era o conceito de que 

todas as estruturas diferentes da LM provocariam dificuldades na aprendizagem. Com base em 

Durão (2007), esta afirmação não poderia ser levada em conta, pois: 

 

[...] mediante comprovações empíricas, nem sempre estruturas diferentes 
levam a dificuldades de aprendizagem, visto que alguns erros cometidos em 
produções de estudantes não eram de origem contrastivo, e completa que 
inclusive em alguns casos as estruturas idênticas causam mais insegurança na 
aprendizagem que as estruturas diferentes (DURÃO, 2007, p. 13/14, tradução 
nossa8). 

 

Simultaneamente a essa concepção, também foi questionado a suposição/hipótese de 

que a interferência com a LM era o único fator que levava os aprendizes a cometer erros. Dessa 

forma, Durão (2007, p.14) estabelece que outros fatores também conduzem os aprendizes a 

cometerem erros. São eles: a) a forma de condução de alguns processos de instrução; b) a 

escassez de dados linguísticos; c) a falta de adequação de alguns materiais didáticos com relação 

ao usuário que o utiliza; d) a limitação na capacidade de retenção de dados na memória; e) a 

tendência de generalizar regras; f) a falta de aptidão para línguas; g) a falta de motivação para 

desencadear a aprendizagem de uma língua. 

Como vimos anteriormente, grande parte dos questionamentos sofridos pela AC 

alegavam o descumprimento dos objetivos pretendidos. Essas limitações levaram a uma série 

de críticas e rejeição por partes dos linguistas. Santos Gargallo (1993, p. 66) lista algumas 

dessas críticas. São elas: a) resultados demasiado evidentes e abstratos de difícil aplicação no 

                                                        
8 Texto original: Como se comprobó mediante investigaciones empíricas, las estructuras diferentes no siempre 
llevan a dificultades de aprendizaje. Se identificaron varios tipos de errores que aparecían en las producciones de 
estudiantes de lenguas que tenían un origen no contrastivo, incluso algunos que se deben a estructuras idénticas, 
las cuales muchas veces confieren más inseguridad a los aprendientes que las diferentes.    
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ensino de LE; b) difícil resolução de todos os problemas traçados na aprendizagem porque nem 

todos são de natureza linguística e a AC ignora outros componentes; c) indecisão na teoria 

linguística em que seguir; d) confusão entre a distinção teórico-prático; e) caráter estático, 

considerando aquisição da L1 e L2 iguais e que a posição do estudante de L2 é estável; f) ignora 

o componente psicológico e o componente pragmático; g) a tradução como método de ensino 

é um conceito teórico ambíguo.  

Santos Gargallo (1993, p. 17) reforça que, apesar das muitas críticas a AC, não se pode 

negar que foi a partir dessa análise que iniciou-se a investigação centrada no aluno e no processo 

de aprendizagem. Para alguns linguistas, entres eles, Sajavaara (1981), as críticas e contestações 

sofridas pela AC não invalidavam o modelo. Houve erros, objetivos falhos, mas isso não 

invalida a importância do modelo da AC para a LC (SANTOS GARGALLO, 1993, p. 66).   

Na visão de Fisiak (1981) e Selinker (1992), esta postura negativa ao modelo da AC foi 

resultado de interpretações errôneas sobre os pressupostos teóricos e práticos da AC.  Alguns 

dos argumentos contestados por esses teóricos foram que: a) a LC era apenas uma parte 

constituinte da LA; b) gerou-se confusão quanto a relação entre estudos contrastivos, a teoria 

psicolinguística e a teoria de aprendizagem de L2; c) a AC nunca pretendeu sua aplicação direta 

no ensino; d) prever erros não era o único objetivo, dado a importância deste para definir 

unidades de interferência (SANTOS GARGALLO, 1993, p. 67). 

Mediante o contexto acima citado e dos novos ideais (psico) linguísticos da década de 

70, surge à nova proposta de investigação da LC, a AE. Esta versão sem dúvida impulsionou 

uma perspectiva contraria ao que era difundido pela AC. Disseminava que nem todos os erros 

podiam ser precedidos pela AC e que os erros cometidos por aqueles que aprendem uma L2, 

em muitos casos, não são transferências da LM. Sobre a conjuntura, Vez Jeremias (2008, p. 

149) descreveu o novo modelo de investigação como o “segundo grande momento da 

aprendizagem de LE”. Sobre esse momento, explanaremos mais seguir. 

 

2.1.2 Análise de erros 

 

Como vimos anteriormente, até os anos finais da década de 60 era unânime a aceitação 

do modelo de investigação da AC. Essa conformidade permaneceu inabalada até os novos 

princípios teóricos sustentados pela teoria gerativista de Chomsky e as teorias cognitivas9 da 

aprendizagem invadirem a cena do ensino de LE. 

                                                        
9As teorias cognitivas consideram a aquisição de linguagem como um processo mental que implica o 
desenvolvimento gradual do conhecimento através de estratégias, produção e armazenamento (PAIVA, 2014).   
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Esses princípios teóricos e metodológicos condicionaram o modelo de investigação da 

AC a uma reformulação, a “Análise de Erros”. Esta nova corrente de investigação orientava o 

estudo e análise dos erros cometidos por aprendizes de L2 para descobrir suas origens 

(influência da LM e/ou de outras línguas) e possibilitar novos métodos de correção de erros no 

processo de aprendizagem. Como consequência desses estudos, observou-se que os erros 

refletiam estratégias universais de aprendizagem (CORDER, 1967 apud DURÃO 2004, p.15). 

Dessa constatação, surge uma das contribuições mais importantes desse modelo, a nova visão 

do erro. 

Corder (1967) foi pioneiro em destacar a importância dos erros no processo de 

aprendizagem de L2, tantos para alunos, como professores e investigadores. Seu estudo, tinha 

o propósito de superar algumas incoerências do modelo investigativo da AC. No contexto da 

AC, os erros eram elementos que deveriam ser evitados a todo custo, na AE, passaram a ser 

entendidos como algo mais tolerável e positivo (DURÃO, 2004, p. 15).  

A partir do artigo de Corder (1967) intitulado: The significance of learners erros e de 

outras investigações, o estudo sistemático dos erros de estudantes de uma L2 se institui em um 

procedimento cientifico orientado a determinar a incidência, a natureza, às causas e 

consequências de uma atuação linguística e cultural que de alguma forma se distancia da norma 

culta do falante nativo (SANTOS GARGALLO, 2004, p. 391).  

Nessas primeiras publicações de Corder (1967) também são estabelecidas e definidas o 

conceito de erro. Para esse autor, primeiro havia que diferenciar entre o conceito de erro, 

falta/lapso e equívoco. Em termos gerais, erro é uma desviação que aparece na produção verbal 

do estudante de uma L2 ou LE como consequência do desconhecimento da regra correta (erro 

sistemático10). Por outro lado, emprega os termos falta /lapso e equívoco para os erros 

esporádicos, que o aprendiz comete por lapsos ou descuidos (erros não sistemáticos). 

Com base em Santos Gargallo (2004, p. 392/393, tradução nossa11) podemos levar em 

conta que: “os erros cometidos por um aprendiz de L2 ou LE podem ser considerados desvios 

de norma da nova língua, e essa norma inclui tanto aspectos linguísticos como socioculturais, 

ambos afetam a adequação do contexto comunicativo em que a língua é veículo de 

                                                        
10 Na visão de Corder o erro sistemático acontece por falta de conhecimentos na língua meta, a “competência 
incompleta”. Quanto ao erro não sistemático, compreende como erros cometidos por engano, simples equívocos, 
os “lapsos linguísticos momentâneos”. Ainda com relação a dicotomia, evidenciou que os erros sistemáticos 
carecem preocupação aos que ensinam e aos que aprendem uma determinada língua não nativa e os erros não 
sistemáticos não apresentam tanta preocupação no processo de ensino e aprendizagem de línguas (DURÃO, 2004). 
11 Texto original: Los errores del sujeto que aprende una segunda lengua (L2) o lengua extranjera (LE) pueden ser 
considerados como desviaciones de la norma de la lengua meta, y esa norma incluye tanto aspectos propiamente 
lingüísticos, como aquellos que afectan a la adecuación al contexto socioculturales de la comunidad en que esa 
lengua es vehículo de comunicación. 
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comunicação”. Esse comportamento ainda é classificado como um procedimento “não 

desejável e involuntário” e as vezes “inconsciente” que faz parte do sistema de língua do falante, 

ou seja, uma “competência transitória” ou “dialeto idiossincrásico12” (CORDER, 1967/1971); 

“sistema aproximado13” (NEMSER, 1969); e “interlíngua” (SELINKER, 1972).  

Desse modo, compreende-se que as investigações de Corder (1971, 1973, 1981 entre 

outros) conduziram ao replanejamento das teorias de aprendizagem de línguas e uma 

reformulação do conceito de erro (SANTOS GARGALLO, 2004, p. 395). Para Corder, o 

propósito geral da AE se concentrava na identificação, descrição e explicação da idiossincrasia 

de um falante não nativo.  

Sobre os estudos em questão, demonstraram grande valor pedagógico por sensibilizar o 

professor de LE diante de erros de seus alunos. Além disso, a AE pretendia ajudar o alunado a 

compreender como aprendem, onde surgem as dificuldades e por que se originam certos 

elementos, regras e subsistemas linguísticos de sua LM em relação à língua meta, e assim, evitar 

a fossilização, que é um mecanismo que tende a conservar em sua IL. 

 Consequentemente, como um dos objetivos fundamentais da AE, apresentamos os 

critérios classificativos dos erros. Os critérios para a classificação dos erros foram adotados de 

acordo com as necessidades e objetivos (gramatical ou comunicativo) de cada investigação. São 

eles: 1. Critério linguístico; 2. Critério gramatical; 3. Critério pedagógico; 4. Critério etiológico 

e 5. Critério comunicativo. Tendo em vista o foco da investigação, nos compete aprofundar 

naquele critério que dará suporte a nossa investigação, isto é, o critério comunicativo. 

Como vimos, inicialmente os critérios se fundamentaram quase que exclusivamente a 

correção gramatical. No entanto, a medida que outras concepções teóricas ampliavam, como 

por exemplo o conceito de competência comunicativa14, o modelo da AE passava a investigar 

os efeitos pragmáticos e a valorizar os erros em suas diferentes situações comunicativas. Desse 

                                                        
12 Corder (1971, apud SANTOS GARGALLO, 1993) caracteriza esse fenômeno como um sistema com uma 
gramatica própria; pouco estável e de continua mudança; que pode ser descrito através de um conjunto de regras 
da gramática da língua meta; um sistema cujas orações não são desviadas nem errôneas, simplesmente 
idiossincrásicas e peculiar a um estudante ou um grupo de mesma formação acadêmica.  
13 Com base em Nemser (1969, apud SANTOS GARGALLO, 1993) sistema aproximativo se define como um 
sistema linguístico desviado pelo estudante ao tentar usar corretamente a língua que está se aprendendo. 
14 Competência comunicativa é a capacidade que o indivíduo possui para  se comportar de maneira eficaz e 
adequada em uma determinada comunidade de fala, que implica respeitar um conjunto de regras que inclui tanto 
as da gramática e de outros níveis da descrição linguística (léxico, fonética, semântica) como as regras de uso da 
língua, ambas relacionadas com o contexto sócio histórico e cultural em que tem lugar a comunicação. Nas palavras 
de D. Hymes, a competência comunicativa se relaciona com o saber “quando falar, quando não falar, e de que 
falar, com quem, quando, onde, e em que forma”; ou seja, se trata da capacidade de formar enunciados que não 
sejam apenas gramaticalmente corretos, mas também socialmente apropriados. Este autor formulou a primeira 
definição do conceito em seus estudos sociolinguísticos e de etnografia da comunicação nos anos 70 do século XX. 
(Diccionario de términos claves de ELE). 
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contexto, surge a proposição do critério comunicativo em que o erro se classifica como 

(DURÃO, 2007, p. 19): 

 
Figura 01: Critério comunicativo para classificação dos erros. 

    
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 
 
           
          
         Adaptado de DURÃO (2007). 
 

Como exposto anteriormente, em um primeiro momento investigativo a AE se 

prontificou a classificação de erros segundo as categorias gramaticais, a chamada versão 

tradicional (SANTOS GARGALLO, 1993). Todos os estudos tinham por objetivo medir a 

competência gramatical do estudante e sua habilidade para produzir estruturas corretas desde o 

ponto de vista da norma linguística. Entretanto, essa perspectiva sofre reformulação com a 

incorporação do conceito de competência comunicativa ao modelo da AE e o desenvolvimento 

de uma nova alternativa metodológica, denominada de enfoque comunicativo. 

Na próxima seção (2.1.3) explanaremos sobre as contribuições da AC e AE para a LC. 

Mostraremos que o desenvolvimento desses modelos investigativos fomentou a introdução do 

Critério Comunicativo 

Global (BURT e KIPARSKY, 1972): quando afeta todo enunciado, de forma que não 
se pode compreender seu sentido. 

Local (BURT e KIPARSKY, 1972): quando afeta unicamente algum constituinte ou 
alguma parte do enunciado. 

Irritante (JOHANSON, 1973; RICHARDS, 1973): quando causa uma espécie de 
irritação, pois afeta a estrutura do sentido comum. 

Inibição (SCHACHTER, 1974): quando se inibe certas estruturas da língua. 

Estigmatizador (JOHANSON, 1973; RICHARDS, 1973): tem a ver com uma 
impressão mais ou menos generalizada sobre uma determinada comunidade de fala, 
induzindo a juízos de valor negativo. 

Ambiguidade (VÁZQUEZ, 1999): quando gera dificuldade de compreensão devido 
a ambiguidade. 

Pragmático: ocorre em função da falta de entendimento de um ato de fala ou de 
alguma norma de fala, relacionada com a intenção do falante ou com a falta de 
compreensão de tal intenção por parte do interlocutor. 

Sociocultural: ocorre por transferência de aspectos de um contexto linguístico a 
outro, este tipo de erro leva a mal-entendidos relacionados com significados 
socioculturalmente estabelecidos. 
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conceito IL. Consequentemente, na seção (2.2), adentraremos no referido modelo de 

investigação, apresentando sua definição, caracterização, metodologia e as críticas ao modelo. 

 

2.1.3 Contribuições da análise contrastiva e análise de erros para a linguística contrastiva 

 

Ao longo dos escritos constatamos o processo evolutivo da AC e AE. Podemos 

considerar que ambos modelos fundamentaram as bases teóricas e práticas da LC por décadas 

e que continuam vigentes em investigações até atualidade. Nesse contexto, alguns teóricos 

(mais tolerantes) acreditavam que os modelos eram sucessórios e complementários. Por outro 

lado, refutaram e consideraram a AC incoerente, e assim, invalidaram o primeiro modelo da 

LC.  

Entre aprovações e críticas relatadas aos modelos da AC e AE, um fato não se pode 

negar, ambos tinham como objetivo aprimorar o ensino e aprendizagem de línguas a partir de 

análises da língua de aprendizes de L2. Fundamentados em Durão (2007, p. 22), listamos as 

principais contribuições da AC e AE para a LC. São elas:  

 
Quadro 02: Contribuições das análises contrativa e de erros para a linguística contrastiva. 

A ideia que a LM interfere na aprendizagem de L2/LE, sendo essa interferência positiva ou 

negativa; 

A aceitação de que a LM pode ser usada como base para a aprendizagem de LE; 

Reconhecimento da AC como ponto de partida para a compreensão de algumas dificuldades de 

aprendizes de LE; 

A convicção que ademais da LM, existe outras variáveis (linguísticas e extralinguísticas) que 

influenciam a aprendizagem de LE;  

O entendimento que nem sempre se consegue determinar com seguridade um erro, uma vez 

que o fenômeno pode ser atribuído a diferentes fatores; 

A compreensão de que apesar das limitações da AE, este modelo teve grande importância 

pedagógica no contexto processual de ensino e aprendizagem de LE; 

A introdução do conceito de IL; 

E o desenvolvimento de um novo conceito investigativo na LC, capaz de abarcar variáveis 

linguísticas e extralinguística: análise da interlíngua.  

 Adaptado de DURÃO (2007). 

 



31 
 

  

2.2 Interlíngua 

 

Vimos nas seções anteriores que a introdução do conceito de IL e o desenvolvimento 

desse novo conceito investigativo se dão a partir de reformulações teóricas e metodológicas da 

AC e AE. Em resumo, o primeiro modelo, a AC, propôs a comparação sistemática de duas 

línguas, a LM e a L2/LE. Dessa forma, levava em consideração apenas os erros cometidos pela 

interferência com a LM. Entretanto, a AE questionou essa e outras premissas, e modificou sua 

base teórica e prática a fim de possibilitar novos métodos de correção de erros no processo de 

aprendizagem. 

Essas etapas sucessivas de investigações orientaram o linguista Larry Selinker a 

cunhagem e disseminação de um dos conceitos mais produtivos na ASL, o de interlíngua. Este 

novo campo de investigação cunhado por Selinker em 1969 e reelaborado por ele em 1972 fazia 

referência ao sistema linguístico não nativo de um aprendiz de L2 ou LE, com afirmação de 

que este sistema se constitui em uma linguagem autônoma (SANTOS GARGALLO, 1993, p. 

125).  

Para Griffin (2005, p.91), o termo é empregado acertadamente, pois dá ideia de que o 

aprendiz de L2 adentra em um território no qual está “entre línguas”, ou seja, nem totalmente 

na LM, nem totalmente na LE e que há ainda uma cadeia de transição entre elas. Tarone (2006, 

p. 747) complementa que este sistema linguístico não engloba apenas a fonologia, a morfologia 

e a sintaxe, mas também a níveis lexicais, pragmáticos e discursivos da IL. 

 

2.2.1 Definição de interlíngua 

 

O conceito de IL surge para sintetizar o processo de um aprendiz não nativo na aquisição 

de uma LE. Dessa forma, podemos considerar que este processo se constitui por etapas 

evolutivas, tendo como ponto de partida a LM e um ponto de chegada a língua meta ou L2 

(SANTOS GARGALLO, 2004, p. 28).  

Cada uma dessas etapas constitui o que Selinker denominou interlíngua, isto é, sistema 

linguístico empregado por um aprendiz de L2, que possui características da LM, da língua alvo 

e outras características idiossincrásicas, cuja complexidade se desenvolve em um processo 

criativo que atravessa etapas sucessivas marcadas por novos elementos interiorizados pelo 

aprendiz (SANTOS GARGALLO, 2004, p. 28).  

Conforme Santos Gargallo (2004, p. 28), a IL está representada imageticamente dessa 

forma:  
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Figura 02: Representação da interlíngua segundo Santos Gargallo. 

          L1     IL..... IL2..... IL3..... ILn       L2 
Interlíngua (IL) 

                         Adaptado de DURÃO (2007). 

 

Durão (2007, p.23, tradução nossa15) conceitua que a “IL é sinteticamente, um sistema 

linguístico em construção que está entre uma língua e outra (s)” e complementa que a matéria 

prima constitutiva da IL de aprendizes de L2 que são: a) a LM dos aprendizes; b) as línguas 

estrangeiras que conhecem previamente e; c) a LO (DURÃO 2007, p. 25).  

Baralo (2004, p. 39) reporta a IL dois conceitos diferentes. O primeiro, a IL é o sistema 

estruturado construído por aquele que aprende uma LE em um determinado estágio de 

desenvolvimento da aprendizagem. E o segundo que é uma série de sistemas entrelaçados que 

formam o que constitui o continuum interlinguístico. 

Essas definições anteriormente citadas são resultantes dos conceitos de IL que se 

iniciaram nas investigações do modelo da AE. A “hipótese da interlíngua” foi desenvolvida a 

partir dos trabalhos de CORDER (1967/ 1971/ 1981), NEMSER (1971) e SELINKER (1969/ 

1972) (SANTOS GARGALLO, 1993, p. 126).  

Corder (1967) inicialmente conceituou a IL como uma reestruturação do sistema 

linguístico, ou seja, o aprendiz possui duas estruturas linguísticas, uma que é a L1 e a outra a 

L2, ambas sofrem modificações progressivas segundo se incorpore mais elementos. 

 Posteriormente, Corder (1971) utilizou o termo “competência transicional” para as 

hipóteses (inconsciente) formuladas pelos aprendizes de L2 na língua alvo e criadas a partir dos 

dados aos quais estão expostos (GRIFFIN, 2005, p.93). Em decorrentes investigações Corder 

(1981) caracterizou a IL por ser uma mescla de sistemas linguísticos que vão se aprimorando 

segundo avancemos na aprendizagem, ou seja, um continuum de complexidade crescente 

(DURÃO, 2007 p. 27/28). 

Outro postulado relevante para a definição de IL foi o de Nemser. Este teórico 

denominou a IL como um “sistema aproximativo” que utiliza elementos da L1 e L2 (separados 

e inter-relacionados) no progresso da aprendizagem de L2. O sistema de aproximação seria uma 

espécie de sistema linguístico que não se assemelha a nenhum outro sistema, isto é, nem é a L1 

nem a L2, no caso seria um terceiro sistema que tem suas características e regras próprias 

(GRIFFIN, 2005, p. 94). 

                                                        
15 Texto original: Interlengua es, sintéticamente, un sistema lingüístico en construcción que está entre una lengua 
y otra(s).    
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Selinker (1972) definiu o conceito de IL como um sistema linguístico independente, 

cuja existência podemos fazer hipóteses a partir da produção – output – de um estudante ao 

tentar produzir a norma da língua alvo. Segundo ele, em termos gerais, o indivíduo passa pelo 

seguinte processo para aquisição de uma L2: a) capta (de forma incompreensível) a língua de 

seu entorno; b) associa (estrutura cognitiva) com seus conhecimentos e; c) gera hipóteses sobre 

seus significados e usos (GRIFFIN, 2005, p. 91).  

Em seguida, experimenta/faz uso (d) estas hipóteses de forma ativa (usando a língua) 

ou passiva (observando como se usa) e segundo a reação (compreensão ou incompreensão) 

produzida pelo processo as aceita ou não, no caso de aceitação, passa a fazer parte de seus 

conhecimentos, caso contrário, volta atrás e inicia novamente o mesmo processo (GRIFFIN, 

2005, p. 91).     

Selinker buscava entender por meio da investigação que estratégias ou operações 

dispõem os aprendizes para obter as hipóteses. Segundo ele, ao observar a produção linguística 

de aprendizes de L2/LE é importante analisar os (1) enunciados na língua nativa do aprendiz, 

em seguida os (2) enunciados da IL e os (3) enunciados da língua que se aprende produzidos 

pelos falantes nativos daquela língua alvo (PAIVA, 2014, p. 160).  

Nas palavras de Selinker, os três sistemas: LM, LO e IL corroboram na investigação da 

seguinte forma: 

 
Estes três conjuntos de locuções ou comportamentos linguísticos constituem, 
dentro do marco teórico, os dados psicologicamente relevantes para a 
aprendizagem de segundas línguas, e as predições teóricas que se podem 
formular virão dadas pela estrutura superficial das orações da IL (SELINKER, 
1972, p. 84, tradução nossa16). 
 

Selinker (1972) revela que a partir da observação desses três elementos, o investigador 

pode começar a estudar os processos psicolinguísticos que estabelecem o conhecimento que 

subjaz a produção em IL. Sobre os processos psicolinguísticos, que surgem da estrutura 

psicológica latente, serão abordados na seção a seguir, como uma das características da IL.  

Em conseguinte, diante do processo definitório da IL cabe ressaltar que um mesmo 

aprendiz de LE possui a capacidade de dispor em seu sistema linguístico idiossincrásico 

características de mais de uma IL (DURÃO, 2007, p. 24).  

Vejamos a proposta de Durão (2007) para representação deste fenômeno: 

                                                        
16 Texto original: Estos tres conjuntos de locuciones o comportamientos lingüísticos constituyen, dentro de este 
marco teórico, los datos psicológicamente relevantes para el aprendizaje de lenguas segundas, y las predicciones 
teóricas que se pueden formular vendrán dadas por la estructura superficial de las oraciones.  
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Figura 03: Tipos de interlíngua de aprendizes de língua estrangeira. 

 

Adaptado de DURÃO (2007). 

 

Em formato de anéis, Durão (2007) explica que o centro pertence aos aprendizes de LE 

como fenômeno individual por entender que em primeira instância a IL é um fenômeno 

individual. Ou seja, é um sistema linguístico em construção que resulta das peculiaridades de 

cada aprendiz. O próximo anel, o fenômeno grupal, compreende-se que o aprendiz em questão 

estiver inserido em um contexto de aprendizagem coletiva, tenderá a incorporar a sua IL as ILs 

de outros estudantes.  

Em outra esfera, se encontram a IL de aprendizes que possuem a mesma LM. De acordo 

com Durão (2004), quando os aprendizes possuem nível de instrução similar, tendem a expandir 

seus sistemas linguísticos, que em certo sentido, se unificam em alguns aspectos dessa língua. 

Por outro lado, se estes aprendizes de LE são descendentes de uma comunidade de imigrantes 

e interagem entre si na sua LM, poderão também apresentar em sua IL marcas dessa 

comunidade linguística, este fenômeno está representado no último anel. 

  

2.2.2 Caracterização da interlíngua 

 

A IL revela o processo pelo qual passam os aprendizes durante a aprendizagem de uma 

língua não nativa e que, portanto, difere da LM e da língua que se está aprendendo. 

Fundamentados em Santos Gargallo (1993, p. 128), enumeramos as características da IL em: a) 

sistema linguístico diferente de L1 e L2; b) sistema internamente estruturado; c) sistema 

 

 Interlíngua de aprendizes de LE 

como fenômeno individual 

 Interlíngua de aprendizes de LE 

como fenômeno grupal 

 Interlíngua de aprendizes de LE 

que possuem a mesma LM 

 Interlíngua de aprendizes de LE 

que formam parte de comunidades 

imigrantes 
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constituído por etapas sucessivas; d) sistema dinâmico e continuo que se modifica através de 

um processo criativo; e) sistema configurado por um conjunto de processos internos; f) sistema 

correto em sua própria idiossincrasia. 

Para Selinker (1972, apud DURÃO, 2007, p. 26, tradução nossa17), “a IL resulta da 

intenção da atuação significativa de um aprendiz ao tentar se expressar na língua que está 

aprendendo, significados previamente conhecidos”.  O referido autor assume a existência de 

uma estrutura psicológica latente18, presente no nosso cérebro e que entra em ação quando 

tentamos aprender uma LE. 

A partir dessa constatação Selinker passa a identificar cinco processos centrais 

(principais) que os aprendizes usam para chegar as hipóteses na aprendizagem de L2/LE. São 

eles (GRIFFIN, 2005, p. 93): 

1. Transferência de regras da LM para L2 – é uma das estratégias mais habituais do 

aprendiz de L2, a chamada tradução literal. Estas estratégias são resultantes de 

empréstimos de palavras, estruturas, fragmentos de discursos e demais aspectos 

linguísticos que podem ajudar a dar origem a hipótese. 

2. Transferência de instrução/ensino – esse tipo de processo é construído a partir da 

instrução/ensino formal que o aprendiz recebe, ou seja, quando se aprende uma regra 

o aprendiz supõe que esta regra poderá ser aplicada a outros novos conhecimentos.   

3. Estratégia de aprendizagem – nesse processo o aprendiz desenvolve estratégias para 

poder processar o input, isto é, armazena-o na memória e no momento adequado 

resgata-o para compreender as situações comunicativas. 

4. Estratégia de comunicação – similar ao processo anterior o aprendiz desenvolve 

estratégias para se comunicar sobretudo quando os recursos da L2 faltam ou falham. 

Os aprendizes precisam executar funções básicas de comunicação como iniciar uma 

conversação, manter-se nela, resolver obstáculos que surjam na comunicação e 

finalizar o ato.  

                                                        
17 Texto original: La interlengua resulta de los intentos de actuación significativa de un aprendiz adulto al intentar 
expresar en la lengua que está aprendiendo, significados que conoce previamente. 
18 A estrutura psicológica latente (EPL) de Selinker difere da estrutura latente da linguagem (ELL) proposta por 
Lenneberg (1967), essa constatação se dá após Selinker perceber que só uma pequena parcela (5%) de aprendizes 
conseguia obter sucesso na aquisição de LE, dessa forma, supôs que a maior parte aciona a EPL e não a ELL 
(DURÃO, 2000, p.47). Lenneberg propõe que a ELL: a) é uma ordenação já formulada no cérebro; b) é uma 
contrapartida biológica da GU; c) e que a criança transforma em uma estrutura concreta de uma gramatica 
particular através de etapas, ou seja, é acionada para conduzir à aquisição em L1(SELINKER, 1972, p. 82, tradução 
nossa). Enquanto Selinker propõe que a EPL: a) não desencadeia o desenvolvimento da gramática de uma língua; 
b) não oferece garantia de êxito na aprendizagem; c) pode sofrer interferências de outras estruturas do intelecto 
(DURÃO, 2004, p 26). 
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5. Hipergeneralização de regras aprendidas da L2 – este fenômeno é a aplicação de uma 

regra a toda situação de uso semelhante, o aprendiz executa a partir da percepção de 

regras de funcionamento da L2.  

Segundo Selinker (1972, p. 86), os cincos processos centrais resultam em: a) se podemos 

demonstrar experimentalmente que antecede da LM, estamos tratando com o processo de 

transferência linguística; b) se são resultantes de itens identificáveis no processo de instrução, 

estamos tratando com a transferência de instrução; c) se resulta da relação do aprendiz com o 

que se deve/pretende aprender, tratará das estratégias de aprendizagem de L2; d) se são 

decorrentes da necessidade de se comunicar com falantes nativos da LO, estaremos tratando 

das estratégias de comunicação em L2; e) e finalmente, se são oriundos de generalizações de 

regras e características semânticas da LO, estaremos tratando da hipergeneralização do 

material linguístico de LO. 

Griffin (2005, p. 99) recorre aos conceitos de Selinker (1972) e caracteriza a IL como 

um sistema permeável e aberto a modificações. Para Griffin, a IL é dinâmica, e em virtude 

disso, as observações conduzem o aprendiz a formular novas hipóteses e comprová-las quantas 

vezes for necessário. Outra característica, é que a IL é sistemática. Desse modo, a todo momento 

se pode descrever e definir redes de conhecimento que possuem um aprendiz.  

Conforme Adjémiam (1982, apud SANTOS GARGALLO, 1993, p. 133), os aspectos 

que caracterizam de maneira geral a IL são: a) fossilização: fenômeno linguístico que tende a 

se manter de forma inconsciente e persistente características da gramática da LM na IL; b) 

regressão voluntária: fenômeno linguístico que se manifesta quando se encontra na IL regras 

ou unidades linguísticas que desviam da norma da língua meta, desvios que aparentavam ter 

sido superados anteriormente em virtude das estruturas – desde um ponto de vista normativo e 

pragmático – que produziria um falante nativo em circunstancias similares;  c) permeabilidade: 

fenômeno linguístico que permite as regras da L1 se inserir no sistema interlinguístico, o que 

possibilita as generalizações das mesmas regras.  

Para Tarone (2006, p. 747), a característica central de qualquer IL é que ela fossiliza, 

isto é, “chamamos de fenômenos linguísticos fossilizáveis a aqueles itens, regras, e subsistemas 

linguísticos que os falantes de uma LM particular tendem a conservar na sua IL em relação com 

uma LO, sem considerar idade do aluno ou quanta instrução tenha recebido na língua meta” 

(SELINKER, 1972, p. 85, tradução nossa19). 

                                                        
19 Texto original: Llamamos fenómenos lingüísticos fosilizables a aquellos ítems, reglas y subsistemas lingüísticos 
que lo hablantes de una LM particular tienden a conservar en IL en relación con una LO dada, sin importar cuál 
sea la edad del alumno o cuánto entrenamiento haya recibido en la LO. 
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 Na concepção de Durão (2000, p. 47), “fossilização” é: 

 

Um fenômeno linguístico que refere-se a reaparecimento regular de estruturas 
linguísticas que não se correspondem às da língua objeto (LO) produzidas por 
aprendizes de L2 e que se fixam na interlíngua dos estudantes. [...] o fenômeno 
é visto como um dos traços principais das interlínguas, de ser um elemento 
característico do processo de aquisição/aprendizagem das L2/LE, não 
acontecendo na aquisição de línguas maternas/primeiras línguas LM/L1, e 
acima de tudo, porque a fossilização tem a virtude de poder atuar como 
elemento bloqueador da progressão esperada ou da produção fluida nessa LO 
(DURÃO, 2000, p. 47). 
 

De acordo com autora supracitada (2000, p. 48), a fossilização costuma manifestar-se 

quando: a) a atenção do aprendiz está voltada para um tema intelectual novo ou difícil; b) o 

aprendiz está ansioso; c) o aprendiz está muito relaxado ou; d) o aprendiz passa muito tempo 

sem falar a LO. Para esse fenômeno, Selinker (1972) chama atenção ao fato de observar que as 

estruturas fossilizáveis tendem a permanecer, reemergindo na produção de uma IL mesmo 

quando pareciam erradicadas.  

Dando sequência aos estudos da IL, apresentamos na próxima seção (2.2.3) a 

metodologia desse modelo investigativo e, posteriormente, na seção (2.2.4), finalizamos esse 

capítulo teórico expondo que, independente das críticas feitas a IL, a mesma se mostra como 

uma metodologia investigativa pertinente e presente em diversos trabalhos no Brasil e mundo. 

 

2.2.3 Metodologia da interlíngua 

 

Nas palavras de Santos Gargallo (1993) foi Selinker quem melhor expôs os objetivos 

metodológicos deste modelo de investigação, pois unificou as metodologias dos modelos 

anteriores, para uma perspectiva mais tolerante no que se refere o tratamento dos erros dos 

aprendizes. A metodologia da IL supõe fundamentalmente analisar e descrever – desde a 

perspectiva sincrônica e diacrônica – a língua do aprendiz de L2. A IL constitui a investigação 

do processo psicológico da aprendizagem de uma L2, dos processos psicológicos que permitem 

o desenvolvimento da IL (SANTOS GARGALLO, 1993, p. 136).  

Para Santos Gargallo (1993, p.137), qualquer investigação linguística que afete a IL dos 

aprendizes deve ser rigorosa e exaustiva no que se refere ao corpus de dados, ser exata e fiel 

principalmente nas interpretações e conclusões empiricamente verificáveis.  

Por isso, em continuação, apresentamos os procedimentos investigativos para os estudos 

da IL propostos por Tarone (1988, apud SANTOS GARGALLO, 1993 p. 137). São eles: a) 
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determinar o perfil do informante(s); b) determinar o tipo de análise, que poderá ser longitudinal 

(por um período de tempo com os mesmos informantes) ou transversal (em um determinado 

momento do processo de aprendizagem); c) projetar/delinear a investigação, com a segurança 

de que o modelo empregado seja o mais apropriado para limitar o(s) aspecto(s) que se 

propõe(m) como objetivo do estudo (tema de conversação, lugar da avaliação, relação entre o 

informante e seu interlocutor, etc.); d) examinar os fatores que terá em conta como causadores 

da variabilidade na IL; e) analisar os dados seguindo o critério dos contextos obrigatórios. 

Todos esses procedimentos têm como objetivo demonstrar que os resultados não são 

encontrados casualmente, caracterizando grupos de estudantes que estão em situações 

semelhantes. Um estudo investigativo da IL deve seguir os procedimentos, e o investigador não 

deve ignorar em nenhum momento os dados apresentados pelo o informante, ainda que estes 

dados refutem as primeiras hipóteses ou fundamentos teóricos. 

 

2.2.4 Críticas ao modelo da interlíngua  

 

 Apesar da aceitação e das muitas investigações e publicações que os estudos em IL 

proporcionaram ao ensino e aprendizagem de L2, ainda verificamos muitos questionamentos 

não resolvidos e que exigem maiores estudos empíricos, como nos diz Santos Gargallo (1993, 

p. 157).  

 Dentro dessa circunstância, Silva Júnior (2010) aponta como outras críticas o fato dos 

únicos dados observados serem: 1. as declarações do aluno produzidas por ele em sua LM; 2. 

suas narrações na IL; 3. nas locuções em L2 produzidas por nativos dessa L2. 

 Contudo, o conceito de IL desenvolve muitas aplicações ao ensino e aprendizagem de 

L2. Desse modo, contribuem para o entendimento de todos que se propõem participar do que 

chamamos de processo de aquisição em uma L2, estes podem avaliar e até julgar o que é melhor 

e dessa forma compreender esse fenômeno. Diante disso, resolvemos adotar esse modelo de 

investigação e sua metodologia para embasar nossa pesquisa. Acreditamos que esta proposta 

investigativa nos dá aportes necessários para o que almejamos lograr. 
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3 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS DA PRAGMÁTICA 

 

Iniciar um capítulo sobre os estudos que concernem à pragmática não nos parece fácil, 

tendo em vista a ampla e diversificada área que ela constitui. Aqui, tomamos de empréstimo as 

palavras de Escandell Vidal (1996) para explicar como o estudo da pragmática é diverso, a 

ponto de surpreender incluso aqueles que se destinam investigá-la, custando acreditar que todas 

as investigações formam parte da mesma disciplina. Em virtude dessa amplitude, neste segundo 

capítulo teórico abordaremos uma parte desses estudos, que tem orientado nossa investigação.  

Nesse primeiro momento, resumimos a origem histórica e os seus conceitos 

introdutórios. Em seguida, apresentamos o desenvolvimento desta área da Linguística com as 

teorias que fundamentam as investigações deste campo, são elas: Teoria da Implicatura, Teoria 

dos Atos de Fala e Teoria da Polidez. A revisão de literatura fornecerá a base teórica necessária 

para se chegar à seção final que ilustramos uma pragmática voltada aos estudos interculturais.  

 

3.1 Introdução aos estudos da pragmática 

 

A pragmática em comparação a outros ramos da Linguística20 é uma das mais recentes 

disciplinas incorporadas ao conjunto das que pretendem descrever ou explicar o funcionamento 

das línguas, seu nascimento é resultante de uma nova forma de aproximação à realidade da 

comunicação linguística (VERA LUJÁN & BLANCO RODRÍGUEZ, 2014, p. 11). Teve sua 

concepção como ciência vinculada à filosofia, mais precisamente à filosofia da linguagem21, ao 

pragmatismo filosófico e à semiótica22, onde desponta com a ideia de signo, ou melhor, das 

relações que os signos estabelecem em seus vários âmbitos (WILSON, 2008 p. 88). 

                                                        
20 De acordo com Wilson (2008, p. 88) a pragmática juntamente com outras escolas da linguística como o 
funcionalismo, a linguística sociocognitiva e análise do discurso, buscam observar as condições de uso da língua 
em situações reais de comunicação (substituindo a noção de falantes ideais). Cada uma delas a seu modo, com 
seus modelos teóricos e metodológicos, consideram a língua em uso, dessa forma, observam os fenômenos da 
variação e da mudança linguística, as interações face a face entre falante e ouvinte, as influências sociais e 
psicossociais na estrutura da língua, a ideologia e a construção de subjetividade, os atos de fala no lugar de frase 
e sentenças verdadeiras e gramaticais, as implicaturas conversacionais entre outros fatores. 
21 Conforme Oliveira (2001. p. 149) as contribuições para a concepção da pragmática foram oriundas da segunda 
fase da filosofia da linguagem de Wittgenstein. Wittgenstein superou a semântica tradicional, o realismo 
linguístico, contribuindo para a determinação de sentido das expressões e de agora e diante o próprio “uso” das 
palavras, presente nos diferentes jogos da linguagem, que são expressões de diferentes formas de vida. 
22 Segundo Dascal (2000), a semiótica ou semiologia possui uma dupla origem: os escritos do filósofo Charles 
Sanders Peirce e do linguista estruturalista Ferdinand de Saussure. De um modo geral pode ser caracterizada por 
ambos, como a teoria geral dos sinais e a ela ficam naturalmente subordinadas todas as disciplinas que se ocupam 
de um tipo particular de sinais, como é o caso da linguística. Segundo Peirce, a semiótica é o estudo das 
propriedades essenciais e dos tipos fundamentais de “semiosis”; sendo que “semiosis” é qualquer processo em que 
alguma coisa funciona como sinal para alguém. Com esta descrição, é possível constatar que três coisas estão 
envolvidas em qualquer semiosis: o próprio sinal, aquilo que ele designa, e a pessoa para quem ele funciona como 
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Para Armengaud (2006, p. 9), a “pragmática é uma disciplina jovem, farta, de fronteiras 

fluida. Uma das mais vivas no cruzamento das pesquisas em filosofia e em linguística, 

atualmente indissociáveis”. Segundo a referida autora, a pragmática nasce como tentativa de 

responder a perguntas, como: 

 

Que fazemos quando falamos? Que dizemos exatamente quando falamos? Por 
que perguntamos a nosso vizinho de mesa se ele pode nos passar o sal, quando 
é flagrante e manifesto que ele pode? Quem fala, e a quem? Quem fala e com 
quem? Quem fala e para quem? Quem você acha que sou para me falar desse 
modo? Precisamos saber o quê para que uma ou outra frase deixe de ser 
ambígua? O que é uma promessa? Como alguém pode dizer uma coisa 
completamente diferente daquilo que queria dizer? Podemos confiar no 
sentido literal de uma frase? Quais são os usos da linguagem? Em que medida 
a realidade humana é determinada por sua capacidade de linguagem? 
(ARMENGAUD, 2006, p. 9). 
 

Nesse contexto introdutório aos estudos da pragmática, Marcondes (2000, p. 39) orienta 

que os termos “pragmática” e “pragmatismo” têm sido usados de forma equivalente. No 

entanto, não correspondem nem à sua origem, nem às correntes de pensamento que as 

caracterizam. Desse modo, complementa que: “é preciso distinguir portanto, a pragmática 

enquanto um campo de estudos da linguagem e o pragmatismo enquanto corrente filosófica, 

ainda que uma filosofia da linguagem na linha da pragmática e o pragmatismo se aproximem 

em muitos aspectos sem contudo se confundirem. ” (MARCONDES 2000, p. 39). 

 Segundo Bertucelli Papi (1996), o termo pragmatismo (inglês pragmatism) é difundido 

no final do século XIX e desenvolvido, sobretudo, ao longo do século XX (principalmente nos 

Estados Unidos) graças a Charles Sanders Peirce e William James.  De acordo com Marcondes 

(2000, p. 38), “em um sentido amplo, ‘pragmatismo’ ou ‘filosofia pragmática’ referem-se a 

concepções de filosofia que defendem não só uma distinção entre teoria e prática, mas 

sobretudo a razão prática em relação à razão teórica, incluindo desde Kant, até outras correntes 

filosóficas”. Nesse contexto, é conveniente acrescentar aqui suas palavras às quais nos diz que: 

 
Peirce destacou-se por sua obra, de grande originalidade e complexidade, nos 
campos da semiótica, da teoria do conhecimento e da filosofia da ciência. Seu 
pragmatismo caracteriza-se pela concepção de signo que desenvolve em sua 
semiótica, valorizando as várias funções do signo e as várias formas de 
constituição do significado, mas também pela definição de verdade que 
defende em sua concepção de ciência, segundo a qual as teorias científicas são 
conjuntos de hipóteses cuja validade só pode ser determinada levando-se em 

                                                        
sinal. A relação semiótica básica, portanto, e uma relação triádica entre um sinal, uma designação e um intérprete. 
E uma teoria semiótica completa deve dar conta dessa relação triádica em toda a sua generalidade e variações 
possíveis (DASCAL, 2000). 
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conta sua eficácia e seu sucesso, ou seja, seus resultados, efeitos e 
consequências, portanto, a prática científica propriamente dita. O 
pragmatismo de William James, embora também adotando o critério de 
verdade como sucesso e eficácia, teve um caráter mais psicológico e moral, 
fazendo com que Peirce, querendo se dissociar dele, viesse a adotar o termo 
“pragmaticismo” para caracterizar a sua própria concepção em oposição a de 
James (MARCONDES, 2000, p. 39). 
 

Como vimos, o contexto histórico da pragmática reporta bastante importância de sua 

origem ao norte-americano Peirce. Apesar disso, a consagração do termo só se estabeleceu em 

1930 graças a Charles Morris (RAJANGOPALAN, 1999). De acordo com Levison (2007, p. 

02), Morris (1938) tinha o interesse em esboçar (seguindo Peirce) a forma geral de uma ciência 

dos signos. Consequentemente, Morris constatou a ideia de que seria possível - e recomendável, 

metodologicamente - subdividir o estudo da relação triádica básica da semiótica em três 

subdisciplinas: a sintaxe, a semântica e, a pragmática (DASCAL, 2000).  

A pragmática passou a ocupar juntamente com a semântica e a sintaxe três ramos 

distintos de investigação. A sintática ou sintaxe, como o estudo da relação formal dos signos 

entre si; a semântica, como o estudo das relações dos signos com os objetos aos quais os signos 

são aplicáveis; a pragmática, como o estudo da relação dos signos com os intérpretes 

(LEVISON, 2007, p. 02). 

Nas palavras de Bertucelli Papi (1996):  

 

A pragmática é para Morris uma das três dimensões em que se articula a 
semiosis. A semiosis define como um processo mediante o qual qualquer coisa 
funciona como «signo». Tal processo pressupõe três fatores: 1) o que atua 
como signo (o veículo); 2) aquele a que o signo faz referência (o designado); 
3) o efeito sobre um intérprete pelo qual o objeto em questão se converte em 
signo por este intérprete (o interpretante). O conceito de «intérprete» é um 
quarto fator que permite explicitar o processo semiótico mediante a asserção 
de que um signo se refere a algo para alguém (BERTUCELLI PAPI, 1996, p. 
28/29, tradução nossa23). 
 

Como definido anteriormente, na perspectiva de Morris a pragmática designava a 

ciência dos signos em relação aos seus intérpretes. Por outro lado, analisada sob a ótica do 

filósofo e lógico Rudolf Carnap (1942), a subdivisão triádica foi reformulada e classificada em: 

                                                        
23 Texto original: La pragmática es, para Morris, una de las tres dimensiones en las que se articula la semiosis. A 
su vez define la semiosis cómo un proceso mediante el cual cualquier cosa funciona como «signo». Tal proceso 
presupone al menos tres factores: 1) Lo que actúa como signo (el vehículo); 2) aquello a que el signo hace 
referencia (el designado); 3) el efecto sobre un intérprete por el cual el objeto en cuestión se convierte en signo 
por este intérprete (el interpretante). El concepto de «intérprete» es un cuarto factor que permite explicitar el 
proceso semiótico mediante la aserción de que un signo se refiere a algo para alguien. 
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estudo da linguagem em relação aos seus falantes ou usuários. Carnap (1942, apud DASCAL, 

2000, p. 11) definiu que:  

 
Se em uma investigação é feita referência explícita ao locutor, ou, em termos 
mais gerais, aos utilizadores da língua, então tal investigação pertence ao 
campo da pragmática (se neste caso e feita referência também aos significados 
ou não, não faz nenhuma diferença para esta classificação). Se fazemos 
abstração do utilizador da língua e analisamos somente as expressões e seus 
significados, estamos no campo da semântica. E se, finalmente, fazemos 
abstração também dos significados e analisamos apenas as relações entre as 
expressões, estamos no campo da sintaxe (lógica) (CARNAP, 1942, p. 19). 

 

Em suma, tanto a definição de Morris quanto a de Carnap representavam as definições 

oriundas da semiótica, ou seja, ambas faziam parte da já distinção geral do campo de estudos 

da linguagem entre pragmática, que considera a linguagem em seu uso24 concreto; semântica, 

que examina os signos linguísticos em sua relação com os objetos que designam ou a que se 

referem e; sintaxe, que analisa a relação dos signos entre si (MARCONDES, 2000, p. 39). 

Posteriormente, uma outra concepção da pragmática se desenvolveu com base na 

filosofia da linguagem e na linguística. Trata-se basicamente de uma visão filosófica a qual o 

estudo da linguagem deve ser realizado enquanto prática social concreta, examinando portanto, 

a constituição do significado linguístico a partir da interação entre falante e ouvinte, do contexto 

de uso25, dos elementos socioculturais pressupostos pelo uso, dos objetivos, efeitos e 

consequências desses usos (MARCONDES, 2000, p. 40).  

Segundo Marcondes (2000) a filosofia da linguagem ordinária de Gilbert Ryle, a teoria 

dos atos de fala de Austin, a concepção de jogos de linguagem de Wittgenstein, e mesmo a 

semiótica de Umberto Eco, dentre outras, podem ser incluídas nessa vertente. 

De acordo com Fiorin o que acontece é que (2010, p. 170): 

 
Há duas grandes correntes na Pragmática: uma que considera que ela estuda o 
conjunto de conhecimentos que deve ter o falante, para utilizar a língua nas 
diferentes situações enunciativas, e outra que afirma que os aspectos 
pragmáticos estão codificados na língua, que contém todas as instruções para 
os usos possíveis. A primeira pensa que a Pragmática, por estudar fatos de 
fala, está radicalmente separada da Semântica; a segunda integra a Pragmática 

                                                        
24 É importante esclarecer que a noção do significado de uso nasce com Wittgenstein. Este filósofo alemão 
desassocia-se da concepção tradicional de que a língua tem função de designar seres. Na concepção de 
Wittgenstein, é a língua que cria os objetos e o significado da palavra está associado ao uso de língua, que por sua 
vez é socialmente coordenado e regulado (WILSON, 2008, p. 88). 
25 Para Fiorin e Discini (2013), o estudo do uso é absolutamente necessário pois há palavras e frases cuja 
interpretação só podem ocorrer na situação concreta de fala. Nesse caso, a pragmática se encarrega de estudar a 
relação entre estrutura da linguagem e seu uso, que fora deixado de lado por outras correntes anteriores. 
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e a Semântica, cada uma estudando aspectos diferentes do sentido (FIORIN, 
2010, p. 170). 

 

Dessa forma, para Fiorin e Discini (2013, p. 182) as bases da Pragmática Linguística se 

estabeleceram nos trabalhos de filósofos da linguagem, sobretudo nos trabalhos de Austin e 

Grice. Dentre as importantes contribuições deixadas por eles, estão: Austin manifestou que a 

linguagem não se presta apenas para descrever a realidade, mas é também uma forma de ação 

no mundo. Grice, que a linguagem comunica além daquilo que é literalmente enunciado, pois, 

quando se fala, veiculam-se também conteúdos implícitos. 

Nessa conjuntura, a pragmática pode ser apontada como a ciência do uso linguístico e, 

por isso, tem por objetivo analisar o uso concreto da linguagem pelos falantes da língua em seus 

variados contextos, extrapolando a significação dada às palavras pela semântica e pela sintaxe, 

observando o contexto extralinguístico e ocupando-se da análise dos atos de fala e suas 

implicações culturais e sociais (PINTO, 2001). 

Concatenada a essa perspectiva, por meio de uma ilustração, apresentamos as seguintes 

definições de Yule (1996) a pragmática: 

 

Figura 04:   Definições da pragmática conforme Yule. 

 
 

                 Adaptado de YULE, (1996)26. 
 

Sobre as definições de Yule, Wilson (2008, p. 89) complementa que a pragmática é:  

                                                        
26 Texto original: Pragmatics is the study of speaker meaning; Pragmatics is the study of contextual; Pragmatics is 
the study of how more gets comunicated than is said; Pragmatics is the study of the expression of relative distance 
(Yule, 1996). 

 
Estudo do significado a partir do falante  

Estudo do significado contextual 

Estudo de como se diz além do que é dito 

                    Estudo da expressão de distanciamento relativo 

  PRAGMÁTICA 
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a) o estudo do significado sobre o ponto de vista do falante;  

b) o estudo do significado contextual, isto é, leva em conta como os falantes organizam 

seus enunciados, aquilo que eles querem dizer e de acordo com os seguintes fatores: a quem 

vão dizer, como vão dizer, onde e quando vão dizer e sob que circunstâncias;  

c) o estudo do como se diz além daquilo que é dito, ou seja, o estudo do significado 

subjacente, do não dito;  

d) o estudo da expressão da proximidade/distanciamento relativo, quer dizer, de acordo 

com o tipo de proximidade física, social ou conceitual em relação aos ouvintes, os falantes 

determinam como e quanto precisam dizer. 

Assim, a pragmática busca explicar dentre outros aspectos, como os falantes conseguem 

entender uma dada expressão, compreendendo mais do que as expressões significam. Além 

disso, ajuda a entender o porquê do falante preferir dizer alguma coisa de maneira implícita por 

meio da ironia por exemplo, quando poderia manifestá-la de forma explícita. Procura ainda 

descobrir os diferentes significados de uma única expressão em diferentes contextos e situações 

nas quais o falante se manifesta. 

Para Wilson (2008), é relevante destacar que esta ciência recebeu importantes 

contribuições da filosofia, antropologia, psicologia, sociologia e sociolinguística. Estudiosos 

como Bernstein, Labov, Fergusson, Gumperz e Hymes desenvolveram diversos trabalhos sobre 

variabilidade linguística e o uso da língua em contextos reais de comunicação, ou seja, enfoques 

teóricos que constituem os estudos da pragmática. Na perspectiva do comportamento verbal e 

da interação, contamos com as contribuições de Goffman (etnografia da fala) que contribuiu 

com a designação da teoria da polidez de Brown e Levison e na análise da conversação (no 

campo de investigação da pragmática) Sacks e Schegloff (WILSON, 2008). 

Diante dessa pequena explanação, compreende-se como é ampla e diversificada a área 

que constitui a pragmática. De acordo com Escandell Vidal (2003), os estudos que 

compreendem as investigações em pragmática são tão diversos a ponto de surpreender inclusos 

aqueles que se destinam investigá-la, custando acreditar que todas as investigações formam 

parte da mesma disciplina. A referida autora, menciona alguns exemplos que compreendem o 

vasto campo desta ciência, como: as que se ocupam identificar os mecanismos das implicaturas; 

dos conectores de discurso; das variações em relação aos atos de fala em diferentes culturas, da 

manipulação no discurso político; do humor, da polidez (cortesia), da aplicação ao ensino de 

línguas; da ordem de palavras, etc., ou seja, uma relação interminável. 

 A pragmática é portanto: “o estudo dos princípios que regulam o uso da linguagem na 

comunicação, isto é, as condições que determinam tanto o uso de um enunciado por parte de 
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um falante concreto em uma situação comunicativa concreta, como sua interpretação por parte 

do destinatário” (ESCANDELL VIDAL, 1996, tradução nossa27). A autora complementa que 

se inclui nesta disciplina e deve-se levar em consideração os fatores extralinguísticos (emissor, 

destinatário, intenção comunicativa, contexto verbal, situação ou conhecimento de mundo).  

Na sequência, como proposto no início do capítulo, apresentamos o desenvolvimento 

da Pragmática; com as teorias que fundamentam as investigações deste campo, são elas: Teoria 

da Implicatura, Teoria dos Atos de Fala e Teoria da Polidez. 

 

3.1.1 Implicaturas conversacionais 

 

As implicaturas conversacionais constituem um dos estudos que exerceram grande 

influência para o desenvolvimento da pragmática. O filósofo norte-americano H. Paul Grice foi 

o responsável por desenvolver essa teoria, cujos estudos datam apartir de 1957, e que 

posteriormente foram revisados em 1975 estabelecendo as noções de implicatura e os princípios 

que regem a comunicação (WILSON, 2008).   

Segundo Escandell Vidal (1996, p. 79, tradução nossa28), “Grice propõe uma análise de 

tipo particular da lógica que atua e rege a conversação”. Nessa concepção, quando 

conversamos, dizemos ao mesmo tempo em que implicamos, ou seja, através de um ato 

linguístico, veiculamos dois tipos de informação: o dito e o implicado, que se distinguem dessa 

forma (OLIVEIRA & BASSO, 2014, p. 19):  

 

O primeiro tipo de informação é a informação gramatical, semântica, que é 
chamada de significado de sentença, conteúdo ou proposição; essa 
informação é o que dizemos semanticamente. O segundo tipo de informação 
é a informação pragmática, que é chamada de significado do falante ou 
implicatura, essa informação é implicada ou inferida pelo ouvinte a partir da 
interpretação semântica de um certo proferimento numa certa situação de fala 
(OLIVEIRA & BASSO, 2014, p. 20). 

 

Na compreensão de Escandell Vidal (1996, p. 80) Grice estabelece a distinção entre o 

que se diz e o que se comunica. O primeiro corresponde basicamente ao conteúdo proposicional 

do enunciado. O segundo, a toda informação que se transmite com o enunciado, trata-se 

portanto, de um conteúdo implícito que recebe o nome de implicatura. 

                                                        
27 Texto original: Se entiende por pragmática el estudio de los principios que regulan el uso del lenguaje en la 
comunicación, es decir, las condiciones que determinan tanto el empleo de un enunciado concreto por parte de un 
hablante concreto en una situación comunicativa concreta, como su interpretación por parte del destinatario.   
28 Texto original: Grice propone un análisis del tipo particular de lógica que actúa y rige en la conversación. 
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Sobre o conceito de “implicatura”, Levinson (2007, p. 126) nos diz que: 

 

[...] é essencialmente uma teoria a respeito de como as pessoas usam a língua. 
A sugestão de Grice é que existe um conjunto de suposições mais amplas que 
guiam a conduta da conversação. Elas surgem, ao que parece, de 
considerações racionais básicas e podem ser formuladas como diretrizes para 
o uso eficiente e eficaz da língua na conversação para fins cooperativos 
adicionais [...] (LEVISON, 2007, p. 126).  

 

De acordo com Grice as implicaturas devem ser definidas e explicadas a partir dos 

princípios que organizam a conversação (ESCANDELL VIDAL, 1996, p. 80). Dessa 

percepção, Grice distingue dois tipos de implicaturas: as convencionais e as conversacionais, 

representadas no quadro a seguir: 

 
Figura 05: Tipos de implicaturas conforme Grice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de OLIVEIRA & BASSO (2014).  

 
 Implicaturas convencionais, são aquelas que derivam diretamente dos significados das 

palavras e não de fatores contextuais ou situacionais, isto é, a significação é gerada internamente 

dentro do sistema linguístico (ESCANDELL VIDAL, 1996).  

 Vejamos os exemplos: a) Pedro é um político rico e honesto; b) Pedro é um político 

rico, porém honesto. Embora as duas sentenças tenham praticamente as mesmas condições de 

verdade, o exemplo (b), devido ao uso da conjunção ‘porém’, lança a implicatura de que 

políticos em geral não são honestos e que Pedro é uma exceção. Enquanto no exemplo (a), se 

torna ausente de implicatura em virtude de ‘e’. Em resumo, trata-se de uma implicatura 

convencional porque está atrelado ao item linguístico (lexical) (OLIVEIRA & BASSO, 2014).  

Quanto implicaturas conversacionais, diferente do modelo de implicatura anterior, 

estariam ligadas ao contexto extralinguístico (WILSON, 2008). Nesse caso, a inferência 

IMPLICATURA 

CONVENCIONAIS CONVERSACIONAIS 

Generalizadas Particularizadas 
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depende do contexto, porque é dele que irá subsidiar o raciocínio pragmático (OLIVEIRA & 

BASSO, 2014). Dentro das implicaturas conversacionais se concebe uma subdivisão, estas 

podem ser particularizadas e generalizadas.   

Como o próprio nome já caracteriza, as particularizadas dependem crucialmente da 

situação de fala. Sua interpretação está vinculada aos conhecimentos compartilhados pelos 

interlocutores em uma situação de conversa particular que depende em certa medida ao contexto 

imediato que ocorre (OLIVEIRA & BASSO, 2014).   

No exemplo “Olha a chuva! ”, se proferido em um contexto em que há um varal cheio 

de roupas, dificilmente significará a tradição das quadrilhas juninas em que esta sentença é 

proferida para animar os participantes no momento da dança. Desse modo, o mesmo 

proferimento pode gerar diferentes situações, ou seja, alterarmos as situações de fala 

(particulares), alteramos as implicaturas. 

Diferente das implicaturas particularizadas, as implicaturas generalizadas dependem do 

contexto de emissão (ESCANDELL VIDAL, 1996). Para Oliveira e Basso (2014, p. 44) “são 

de especial importância para os pragmaticistas de tendência formal como os griceanos e 

neogriceanos, porque esse tipo de implicatura permite refletir sobre os limites entre a semântica 

e a pragmática e mais recentemente a sintaxe”. Ou melhor dizendo, esse tipo de implicatura 

possui uma certa dependência do contexto gramatical e por isso pode ser confundida com uma 

implicatura do tipo convencional.  

De acordo com Oliveira & Basso (2014), essa característica logo seria desfeita em 

virtude de quatro propriedades presentes nas implicaturas conversacionais e ausentes nas 

implicaturas convencionais, são elas: 1) passiveis de cancelamento (por causa do raciocínio 

abdutivo29); 2) ocorrem independente da expressão utilizada (são descartáveis da expressão 

linguística); 3) não estão atreladas a um item lexical em particular e; 4) podem veicular várias 

informações simultaneamente. 

As implicaturas conversacionais acabam despertando maior interesse em Grice 

(ESCANDELL VIDAL, 1996). Conforme Wilson (2008, p. 90), após refletir sobre elas, Grice 

criou o princípio de cooperação e as máximas conversacionais. Para o autor, quando 

conversamos estabelecemos um acordo tácito de que estamos cooperando para que a conversa 

seja bem-sucedida. Além disso, fazemos o possível para que o outro nos compreenda e também 

                                                        
29 O termo abdução foi introduzido por Peirce para se referir a uma inferência do tipo a. Se A causa B; b. B; c. 
Então A. O raciocínio abdutivo é aquele que se pauta no que ocorre normalmente, aceitando exceções e portanto 
cancelável.  Vejamos um exemplo: após uma forte chuva uma arvore é encontrada caída, logo concluímos que o 
que ocorreu foi em virtude da tempestade, o que ocorre normalmente (experiência de mundo), porém, esse 
raciocínio não é valido a partir que descobrimos que a causa foi outra, a colisão de um carro desgovernado  
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para entendermos o outro, isto é, a formulação do princípio de cooperação (OLIVEIRA & 

BASSO, 2014, p. 31).  

O princípio de cooperação é formado com base em uma fórmula geral: faça a sua 

contribuição na conversação, atendendo ao que é solicitado, no momento exigido, e tenha em 

vista a troca conversacional que você está envolvido, desse princípio geral resultam as quatro 

máximas proposta por Grice (WILSON, 2008):  

 
Quadro 03: Máximas Conversacionais conforme Grice. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Adaptado de ESCANDELL VIDAL (1996). 

 
Em resumo, as máximas especificam que os participantes da conversação precisam fazer 

para cooperar de maneira eficiente, racional e relevante, pois, devemos falar com sinceridade, 

ser claro ao mesmo tempo que fornecemos informação satisfatória. 

Apesar da importância dos estudos de Grice, o princípio de cooperação sofreu algumas 

críticas por oferecer uma interpretação idealizada das conversações sociais, não prevendo, por 

exemplo, interações conflituosas e de incompreensão. No entanto, há controvérsias a esse 

respeito, com isso, as máximas não se aplicariam ao falante como mero usuário da língua, e 

sim, como condição de intérprete e participante ativo das interações capaz inclusive de 

 A máxima do modo 

(Seja claro) 

 Evite ambiguidade; 
 Evite expressões que possam 

obscurecer o significado;  
 Seja breve; 
 E proceda de modo ordenado. 

 A máxima de qualidade 

(Seja verdadeiro) 

 Não diga algo que acredita ser falso;  
 Tente fazer com que sua 

contribuição seja verdadeira ou 
seja, não diga algo que careça de 
evidências, de comprovações as 
quais não se possa provar.  

 

 A máxima de quantidade 

(Seja informativo) 

 Na conversação, faça com que sua 
contribuição seja informativa em 
função dos propósitos 
comunicativos, porém; 

 Faça com que não seja mais 
informativo do que o exigido na 
situação. 

 A máxima da relação 

(Seja relevante) 

 Faça com que sua contribuição seja 
relevante. 
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modificar e conduzir com seus propósitos uma conversação que manifeste insatisfação.  Essa 

medida é que torna relevante, pois evidencia o aspecto criativo do sujeito ao mesmo tempo que 

ele recupera a relação entre linguagem e conhecimento (WILSON, 2008, p. 92). 

  

3.1.2 Atos de fala 
 

A teoria dos atos de fala é sem dúvida uma das linhas de investigação de grande 

importância para os estudos da pragmática. Sua concepção está vinculada à Filosofia da 

Linguagem30, sendo depois apropriada pela Pragmática. Dessa forma, seu precursor o filósofo 

John Langshaw Austin31, na obra How to do things with words32, dissemina que quando falamos 

não fazemos apenas declarações, mas realizamos coisas como: ordenar, perguntar, pedir, 

desculpar, lamentar, reclamar, julgar, rogar, agradecer e etc. (WILSON, 2008, p. 92).  

A constatação citada anteriormente, de que um enunciado pode desempenhar diferentes 

funções, foi atestada após Austin observar que algumas sentenças ultrapassam a noção 

tradicional da semântica (que coloca as condições dicotômicas verdade/falsidade como centrais 

para a compreensão da linguagem). Até então, os linguistas e os filósofos, de modo geral, 

pensavam que as afirmações serviam apenas para descrever um estado de coisas, e, portanto, 

eram verdadeiras ou falsas. 

Diante dessa postura, Austin rompe com esse entendimento33. Com isso, não se pode 

avaliar enunciações como verdadeiras e falsas. Além disso, questiona essa visão descritiva da 

língua mostrando que certas afirmações não servem para descrever nada, mas para realizar 

ações. E a partir disso, introduz o conceito de “performativo34” (WILSON, 2008, p. 92).  

Com base nessas observações, Austin (1962 apud LEVISON, 2007) declara que: 

                                                        
30 De acordo com Bertucelli Papi (1996), não é fácil constatar em que medida as ideias do filósofo Wittgenstein 
influenciaram a formação do pensamento austiniano. No entanto, é evidente a proximidade entre elas e incluso 
foram elaboradas mais ou menos nos mesmos anos. Para o estudo em questão ver Papi, 1996. 
31 Escandell Vidal (1996) chama atenção ao fato de Austin não falar expressamente em pragmática em sua obra. 
Entretanto, podemos incluir suas investigações no que hoje consideramos como tal.    
32 Esta obra consta de um conjunto de doze palestras proferidas pela última vez em 1955 e publicadas 
postumamente em 1962 (LEVISON, 2007). 
33 De acordo com Marcondes (2000), a pragmática não elimina nem reduz a importância da noção de verdade. No 
entanto, critica uma verdade definida apenas em termos realistas. Desse modo, pode-se dizer então que a 
pragmática complementa a noção de verdade com as noções de sucesso e felicidade, e que elas devem dar conta 
especificamente da consideração da linguagem como ação, como produção de efeitos e consequências em 
contextos determinados. 
34 O denominado conceito nasce na obra Performativo e constatativo, trata-se de uma palestra apresentada em um 
congresso na França (1958) em que o filósofo afronta o problema das relações entre enunciados descritivos e 
enunciados não descritivos (BERTUCELLI PAPI, 1996, p. 37). Na ocasião, Austin distingue esses dois tipos de 
afirmações: as constatativas, que são descrições de estados de coisas e que podem ser verdadeiras ou falsas. As 
performativas, que não são descrições de estados de coisas e que quando realizadas correspondem à execução de 
uma ação (não são verdadeiras nem falsas) (FIORIN, 2010, p. 170). 
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a) algumas sentenças, performativas são especiais: enunciá-las é fazer coisas 
e não meramente dizer coisas (relatar estados de coisas), e b) essas sentenças 
performativas executam as ações correspondentes porque há convenções 
especificas que ligam as palavras a processos institucionais. As performativas 
são, se quisermos, nada mais nada menos que um tipo um tanto especial de 
cerimonias, E, ao contrário das constatativas, que são avaliadas em termos de 
verdade e falsidade, as performativas só podem ser avaliadas como felizes ou 
infelizes, conforme sejam cumpridas ou não as suas condições de felicidade 
(LEVISON, 2007, p. 292/293). 

 

Outras características de um performativo são que: a) desde do ponto de vista gramatical 

é uma oração declarativa; b) está em primeira pessoa do singular do presente do indicativo; c) 

não se trata de uma expressão carente de sentido, mas; d) não pode ser qualificada como 

verdadeira ou falsa, e sim, adequada ou inadequada (ESCANDELL VIDAL, 1996). 

Nesse contexto, Austin constatou que o simples fato de proferir um enunciado 

performativo não garante a sua realização. Dessa forma, para que a ação correspondente a um 

performativo ocorra, Fiorin (2010, p. 170) nos diz que “é preciso não somente que ele seja 

enunciado, mas também que as circunstâncias de enunciação sejam adequadas. Um 

performativo pronunciado em circunstâncias inadequadas não é falso, mas nulo, ele fracassou”.  

Com isso, é necessário que as circunstâncias da enunciação também sejam apropriadas, 

quer dizer, não basta que seja apenas enunciada pelo falante. Vejamos o exemplo: durante uma 

sentença judicial uma testemunha diz: "Eu te condeno". Nessa circunstância, o performativo é 

considerado nulo uma vez que esse tipo de enunciação só terá validade se proferida por alguém 

com autoridade para condenar, nesse caso o juiz. 

De modo consequente, Austin ressaltou outra característica do performativo, isto é, nem 

sempre os atos serão enunciados de forma explícita e estarão representados pelos verbos no 

tempo, pessoa e modo. São exemplos: fazer um pedido e usar o verbo pedir, solicitar. Realizar 

uma promessa e dizer “eu prometo”, ou seja, há casos implícitos em que pedidos, promessas, 

ameaças, reclamações e outras ações não estarão indicadas por verbos correspondentes às ações 

(WILSON, 2008, p. 93).  

Bertucelli Papi (1996, p. 41) reforça que “a força de um enunciado não deve se expressar 

unicamente mediante um performativo explícito: o modo, a prosódia, vários tipos de advérbios, 

e até mesmos gestos podem interpretar contextualmente e contribuir para a definição do modo 

em que se deve entender um enunciado35”. É o caso do exemplo: “conte comigo em sua festa 

                                                        
35 Texto original: La fuerza de un enunciado no debe expresarse únicamente mediante un performativo explícito: 
el modo, la prosodia, varios tipos de adverbiales y los mismos gestos pueden interpretarse contextualmente y 
contribuir a la definición del modo en que se debe entender un enunciado. 
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de aniversário”. Nele, a ação de prometer e seu efeito (de cumprir a promessa) estão implícitos 

sem o uso do verbo prometer. 

Com essa constatação, Austin passa a investigar as circunstâncias de enunciação e 

aprofunda nos estudos que um performativo realiza. Após constar algumas falhas (uma delas 

que ambas estão sujeitas a infelicidade) rechaça a dicotomia performativas/constatativas para 

estabelecer uma teoria completa dos atos de fala, na qual as declarações são meramente 

subcasos especiais36. E reitera que todas as declarações, além de significar o que quer que 

signifiquem, executam ações específicas, por terem força específica (LEVISON, 2007, p. 299). 

Nas palavras do próprio Austin o que acontece é uma “reviravolta” teórica e que “os 

leitores de How to do things with words devem ficar atentos ao fato de há uma evolução interna 

do argumento, de modo que o que é proposto no início é rejeitado no final” Levison (2007, p. 

293).  

Com isso, Austin (1990) reconhece que o fundamental é o comprometimento do locutor 

com a ação e suas possíveis consequências do ato por ele realizado, ou seja, ao dizer algo 

executamos três atos simultâneos, o ato locucionário, ilocucionário (ou ilocucional) e o 

perlocucionário. Sobre esses atos simultâneos Levison (2007) nos diz que: 

 

Ato locucionário: a enunciação de uma sentença com sentido e referência 
determinados; 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 explicita); ato 
perlocucionário: o ato de causar efeitos no público por meio da enunciação 
da sentença, sendo tais efeitos contingentes às circunstâncias da enunciação 
(LEVISON, 2007, p. 300, grifo do autor).    

 

 Na compreensão de Escandell Vidal (1996, p. 57), a tricotomia elaborada por Austin 

define que o ato locucionário é o que realizamos pelo simples fato de dizer algo. E dizer algo 

em si, é uma atividade complexa que compreende, por sua vez, em outros três tipos de atos:  

a) ato fônico/fonético: emissão de certos sons;  

b) ato fático: emissão de palavras, isto é, sequências de sons próprios do léxico de 

determinada língua, além de organizadas em uma construção gramatical estruturada 

de acordo com as regras de cada língua;  

                                                        
36 De acordo com Fiorin (2010, p. 173) ao verificar que os constativos são um caso particular dos performativos, 
Austin chega ao que Paulo Ottoni denomina visão performativa da linguagem. A linguagem é ação, é uma forma 
de agir no mundo. Isso tem uma importância muito grande para a Linguística, pois permite estender seu campo de 
atuação, mantendo liames orgânicos com a teoria das interações e das ações e com a etnografia da comunicação. 
É muito diferente dizer que, ao comunicar ou ao interagir, o homem descreve o mundo ou age no mundo.  
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c) ato rético: emissão de tais sequencias com um sentindo, uma referência mais ou 

menos definidas, ou seja, com um significado definido.  

Em suma, ato locucionário pode ser definido como a emissão de certos ruídos, de certas 

palavras em uma determinada construção, e com certo significado (AUSTIN 1990, p. 85). Na 

sequência tricotômica, o segundo ato, o ilocucionário, é o que se realiza ao dizer algo e por 

último, o ato perlocucionário, é o que se realiza por haver dito algo, ou melhor, se refere aos 

efeitos produzidos (ESCANDELL VIDAL, 1996).  

Para exemplificação dessa tricotomia, tomamos como base um enunciado proferido por 

um professor a um de seus alunos: “solicito que saia imediatamente da sala de aula”. Neste 

exemplo, podemos observar o ato locucionário quando este docente faz uso do conteúdo 

linguístico para comunicar algo (ato de emitir os sons que compõem as palavras do enunciado, 

no modo imperativo e referido a um determinado tempo e lugar). Corresponde ao ato 

ilocucionário, o modo de dizer algo e como esse dizer é recebido em função da força com que 

é proferido. Nesse caso, uma solicitação. O último ato, o perlocucionário, corresponde ao efeito 

causado no aluno por essa enunciação.   

Consequentemente, a teoria dos atos de fala proposta por Austin abriu caminhos para 

novas investigações37. Dentro dessa perspectiva, novos estudos foram sendo realizados e 

ampliados. É o caso do filosofo norte-americano John Searle, no qual podemos dizer que retoma 

as ideias de Austin ampliando uma série de aspectos, um deles é que: ao comunicar uma frase 

realizam-se um ato proposicional e um ato ilocucional. O primeiro corresponde à referência e 

à predicação, ou seja, ao conteúdo comunicado. O segundo, conforme a teoria austiniana, ao 

ato que se realiza na linguagem ao dizer (FIORIN, 2010). 

Segundo Bertucelli Papi (1996), Searle reformula a tricotomia austiniana do ato 

linguístico (atos locucionários, ilocucionários e perlocucionário) de modo que recupera a base 

proposicional do significado em forma de ato linguístico. Dessa forma, estabelece que um ato 

linguístico consiste em: 

 

1) expressar palavras (morfemas, frases) que realizam um ato expressivo; 2) 
atribuir a essas palavras uma predicação e uma referência que constituem o 
ato proposicional. Estes dois atos individuais correspondem conjuntamente 
ao ato locucionário de Austin, cujos componentes se subdividem de tal modo 

                                                        

37 De acordo com Bertucelli Papi (1996, p. 43) entra em declínio (anos 50 e 60) a influência de Wittgenstein e 
Austin no âmbito linguístico. Consequentemente, a filosofia linguística estadunidense adquire força. Apoiada pelo 
gerativismo, elabora una reinterpretação dos conceitos austinianos em um sentido mentalista e cria una nova noção 
do conceito significado do falante que constitui o outro polo de atração da pragmática, deixando em segundo plano 
a teoria dos atos linguísticos de Austin. 
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que fonética e fática convergem no ato expressivo, enquanto a rética se divide 
em ato referencial e predicação para se constituir como ato proposicional. Aos 
dois atos mencionados, se incorporam, como em Austin, o ato ilocucionário 
(com o que se identificará o ato linguístico) e o ato perlocucionário, que 
Searle não analisa como os anteriores (BERTUCELLI PAPI, 1996, p. 44, 
tradução nossa).38 

 

Para Fiorin (2010, p. 173/174), ademais da reformulação do ato linguístico, Searle 

mostra que não se pode confundir proposição com força ilocutória, pois há enunciados que têm 

força ilocucional diferente, porém, podem exprimir a mesma proposição. Vejamos alguns 

exemplos:  

a) Lucas lê bastante livros.  

b) Lucas lê bastante livros?  

c) Leia bastante livros, Lucas.  

d) Exijo que você leia bastante livros, Lucas.  

Os atos ilocucionais são respectivamente uma afirmação, uma interrogação, um 

conselho e uma ordem. No entanto, o conteúdo proposicional é sempre o mesmo, Lucas ler 

bastante. 

Nas palavras de Escandell Vidal (1996), Searle segue fazendo das ideias de Austin uma 

extensão, principalmente no sentido que o uso da linguagem na comunicação se concebe como 

um tipo particular de ação. Para Searle (1994, p. 25) 

 

Falar uma língua consiste em realizar atos de fala, atos como: realizar 
enunciados, dar ordens, elaborar perguntas, fazer promessas e 
sucessivamente, e de forma abstrata, atos como referir e predicar, e, em 
segundo lugar, que esses atos são em geral possíveis e graças a, e se realizam 
de acordo com, certas regras para o uso dos elementos linguísticos (SEARLE, 
1994, p. 25, tradução nossa)39. 

 

Por conseguinte, Searle propõe a classificação dos atos ilocucionários em categorias ou 

tipos básicos, e conceitua de “finalidade ilocutória” para classificar os usos linguísticos, 

                                                        
38 Texto original: 1) expresar palabras (morfemas, frases) que realizan un acto expresivo; 2) atribuir a dichas 
palabras una predicación y una referencia que constituyen el acto proposicional. Estos dos actos individuales 
corresponden conjuntamente al acto locutorio de Austin, cuyos componentes se subdividen de tal modo que 
fonética y fática confluyen en el acto expresivo, mientras la rética se divide en acto referencial y predicación para 
constituirse como acto proposicional. A los dos actos mencionados, se añaden, como en Austin, el acto ilocutório 
(con el que se identificará el acto lingüístico) y el acto perlocutório, aunque Searle no analiza este como los 
anteriores. 
39 Texto original: Hablar un lenguaje consiste en realizar actos de habla, actos tales como hacer enunciados, dar 
órdenes, plantear preguntas, hacer promesas y así sucesivamente, y más abstractamente, actos tales como referir y 
predicar, y, en segundo lugar, que esos actos son en general posibles gracias a, y se realizan de acuerdo con, ciertas 
reglas para el uso de los elementos lingüísticos. 
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evidenciando que não há um número limitado de coisas que fazemos com a linguagem e que 

ainda podem ser simultâneas (WILSON, 2008).  

Com base em Searle (1976), Levison (2007, p. 305) apresenta os cinco tipos básicos de 

ação que alguém pode executar ao falar por meio dos seguintes tipos de enunciação: 

 

Quadro 04: Classificação dos atos ilocucionários conforme Searle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adaptado de LEVISON (2007). 

 

Ademais da classificação dos atos ilocucionários, Searle também contribui para a 

diferenciação entre ato ilocutório e força ilocutória ou ilocucional. Wilson (2008, p. 94) os 

define em:  

 

Ato ilocutório é o ato que corresponde às ações que podem ser realizadas; 
força ilocutória ou ilocucional é o componente que determina a diferença entre 
um ato e outro, o que traduz a particularidade de cada ato (por exemplo: o que 
faz do pedido ser um pedido, e não uma reclamação, é a força ilocucional que 
vai marcar diferença) (WILSON, 2008, p. 94). 
 

Posteriormente, Searle verificou que nem todos os atos de fala realizados por um falante 

expressam o significado pretendido por ele, ou seja, é possível realizar atos de fala indiretos em 

que por exemplo se expressa uma ordem por meio de uma pergunta, ou um pedido por meio de 

uma vontade, um convite, interrogação, etc. (WILSON, 2008).  

Para assimilação, um exemplo clássico em que o falante profere a frase: “Que frio, não 

é? ”. Ao analisarmos, podemos considerar como uma constatação e até como uma pergunta em 

virtude do conteúdo interrogativo. Sob a perspectiva pragmática, outras significações podem 

a) representativas, que comprometem o falante com a verdade da proposição (casos 
paradigmáticos: afirmar, concluir, etc.); 

 
b) diretivas, expressas na tentativa do falante de fazer com que o destinatário realize algo 
(casos paradigmáticos: pedir, perguntar, sugerir, ordenar, etc.); 

 
c) comissivas, que comprometem o falante com alguma ação futura (casos paradigmáticos: 
prometer, ameaçar, oferecer, etc.); 

d) expressivas, expressam um estado psicológico do falante (casos paradigmáticos: 
agradecer, desculpar-se, lamentar-se, parabenizar, recepcionar (dar as boas-vindas) etc.); 

 
e) declarativas, que resultam em mudanças imediatas no estado institucional de coisas e 
que tendem a se valer de instituições extralinguísticas complexas (casos paradigmáticos: 
casar, declarar guerra, excomungar, batizar, demitir do emprego, nomear, etc.) 
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ser analisadas, como por exemplo: um pedido indireto para que desligue o ar condicionado, ou 

ainda, para dar início a uma conversação, dentre outras possibilidades dependendo do contexto. 

Para Searle (1994), os atos de fala indiretos seriam um uso excessivo de dois atos, ou 

seja, um ato literal e outro não. Neles, o interlocutor interpreta o verdadeiro ato de fala (o literal), 

graças ao conhecimento contextual e particular em que se realiza o ato, interpreta também, a 

intenção do falante e todo processo mediante a cooperação dos envolvidos.  

Sobre os atos ilocutórios que são expressos indiretamente, Fiorin (2010, p. 174) 

complementa que: “os atos de fala indiretos produziu toda uma corrente de estudo dos atos de 

fala denominada interacionista. Para a teoria clássica, os atos de fala são universais; enquanto 

para a teoria interacionista, variam de cultura para cultura, de grupo social para grupo social”. 

Nessa circunstância, Fiorin (2010, p. 174) acrescenta como modelo de exemplificação 

o contexto histórico do ato de fala agradecer, que: 

 

Por exemplo, a maioria das sociedades conhece o ato de fala agradecimento. 
No entanto, a forma como ele é feito é variável. Na sociedade brasileira da 
primeira metade do século XX, como se lê nos manuais de etiqueta, não se 
agradecia os criados, os garçons etc. Hoje, agradece-se a eles por qualquer 
serviço que nos prestam. A forma de fazer os agradecimentos indica uma 
mudança cultural, a passagem de uma sociedade mais "aristocrática" a uma 
mais "democrática". Por outro lado, fórmulas religiosas de agradecimento, 
como Que Deus lhe dê em dobro ou Que Deus lhe abençoe só subsistem nas 
áreas menos modernas do país (FIORIN, 2010, p. 174).  
 

É dessa indiretividade dos atos de fala que será decorrente outras investigações e, por 

conseguinte, teorias, é o caso da teoria da polidez. Para Wilson (2008), é por meio da interação 

que se constitui a identidade do falante como sujeito linguístico, e, ainda, o autoconhecimento 

em que cada participante ao dominar as regras (convenções) tornará seus atos de fala possíveis, 

plausíveis e eficazes.  

 

3.1.3 Teoria da polidez  

 

A teoria em questão é mais uma que se destina a expandir o campo de investigação da 

Pragmática Linguística.  Sua idealização, como fenômeno pragmático, foi concebida a partir da 

década de 70 graças a pesquisadores como R. Lakoff (1973), Geoffrey Leech (1983), e, 

sobretudo, aos trabalhos de Penelope Brow e Stephen Levison (1978/1987) (WILSON, 2008). 
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Para Kerbrat-Orecchioni (2006, p. 77), a teoria da polidez40 “é um fenômeno 

linguisticamente pertinente”, entendido em sentido amplo, como “ todos os aspectos do 

discurso que são regidos por regras, cuja função é preservar o caráter harmonioso da relação 

interpessoal”. Dessa forma, a citada autora admite que na atualidade “é impossível descrever 

de modo eficaz o que se passa nas trocas comunicativas sem considerar alguns princípios da 

polidez, na medida em que tais princípios exercem pressões muito fortes sobre a produção dos 

enunciados”.   

Nesse contexto, Escandell Vidal (1996) integraliza que a linguagem é o mais poderoso 

meio de relação interpessoal. Segunda a autora, ao possuir conhecimento sobre os padrões que 

regem as sociedades podemos distinguir quando um ato é cortês ou não. Com isso, a cortesia 

pode ser entendida sobre duas perspectivas: como um conjunto de normas sociais e como um 

conjunto de estratégias conversacionais. 

A primeira perspectiva, são as normas estabelecidas por cada sociedade que regulam o 

comportamento adequado de seus integrantes proibindo algumas formas de conduta e 

favorecendo a outras, ou melhor, o que se ajusta as normas são consideradas cortês e o que não 

se ajusta, descortês. Essas normas são interpretadas como um mecanismo de proteção para que 

condutas, consideradas destrutivas, de seus integrantes não se voltem contra eles mesmos.  

Quanto a segunda perspectiva, o conjunto de estratégias conversacionais, podemos 

considerar que é destinada a evitar e mitigar conflitos na comunicação, ou seja, de um ponto de 

vista linguístico são estratégias para manter uma boa relação na comunicação (ESCANDELL 

VIDAL, 1996). 

Para Vera Luján e Blanco Rodríguez (2014, p. 136, tradução nossa41), “ a teoria da 

cortesia tem como objeto fundamental o estudo da relação entre os distintos tipos de atos de 

fala e os meios ou estratégias mediantes os quais é possível o mantenimento da imagem dos 

interlocutores”. Para os referidos autores, trata-se, portanto, de regras sociopragmáticas na 

medida em que sistematizam formas linguísticas em comportamentos sociais. 

                                                        
40 Nesse trabalho utilizaremos a terminologia polidez para referenciar a teoria oriunda dos estudos da “politeness”. 
Entretanto, compete informar que alguns teóricos (principalmente de origem latina) utilizam o termo cortesia para 
também referenciar esse estudo da pragmática. Nesse contexto, há ainda muitos autores que não fazem distinção 
entre os termos polidez e cortesia, como exemplo Trask (2004) na obra Dicionário de Linguagem e Linguística. 
Dessa forma, é importante esclarecer que compartimos da ideia que não há distinção entre os termos, mas que 
seremos fieis as nomenclaturas utilizadas por seus teóricos.  Para aprofundamento do estudo em questão ver 
KOCH; BENTES (2008). 
41 Texto original: La teoría de la cortesía tiene como objeto fundamental el estudio de la relación entre los distintos 
tipos de actos de habla y los medios o estrategias mediante los cuales es posible el mantenimiento de la imagen de 
los interlocutores. 
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Sobre as definições acima citadas, Haverkate (1994, p. 12, tradução nossa42) chama 

atenção para o fato que “ ainda que a cortesia seja considerada como uma forma de 

comportamento humano universal é do nosso conhecimento que existe uma série de diferenças 

interculturais, não só com respeito a manifestação formal, mas também a função interativa das 

normas vigentes em cada cultura específica”.  

Para exemplificação dessa diversidade intercultural dos fenômenos da cortesia, 

Haverkate (1994, p. 13) expõe o exemplo contrastivo entre as culturas ocidentais e orientais: 

  

O contraste consiste essencialmente que os falantes da língua japonesa 
dispõem relativamente de poucas opções estratégicas, uma vez que o rígido 
sistema da interação honorífica os obriga a fazer uso de expressões de cortesia 
pré-estabelecidas pela relação social entre os interlocutores. Para os japoneses, 
portanto, a cortesia verbal não se manifesta tanto através de um conjunto de 
normas flexíveis, adaptáveis à situação comunicativa específica, mas através 
de um sistema de regras determinado pela hierarquia social, que se aplica mais 
ou menos automaticamente (HAVERKATE, 1994, p.13, tradução nossa43). 
 

Dessa forma, Escandell Vidal (1996, p. 136) nos diz que é aceitável esse tipo de 

fenômeno, tendo em vista que o que pode ser cortês em uma sociedade, seja descortês em outra. 

Para deleite, esta autora nos apresenta o exemplo do ato de fala agradecer, que nas culturas 

orientais somente é expresso quando se recebe um autêntico favor, isto é, não será exteriorizado 

agradecimento se o indivíduo exerce simplesmente com seu dever ou seu trabalho.   

Dando continuidade aos estudos da teoria da polidez, vimos que se inicia a partir das 

contribuições de teóricos como Lakoff e Leech. O primeiro teórico constitui a ideia de regra da 

gramática para dar conta da adequação pragmática. Esta autora entende cortesia como um 

mecanismo que tenta reduzir as tensões criadas na interação.  

Com isso, propõe duas regras básicas, são elas:  

1. seja claro;  

2. seja cortês.  

                                                        
42 Texto original: Aunque la cortesía se considera como una forma de comportamiento humano universal, es bien 
sabido que existe una, serie de diferencias interculturales en lo que respecta no sólo a la manifestación formal, sino 
también a la función interactiva de las normas vigentes en cada cultura específica. 
43 Texto original: El contraste radica esencialmente en que los hablantes de japonés disponen de relativamente 
pocas opciones estratégicas, puesto que el rígido sistema de la interacción honorífica les obliga a hacer uso de 
expresiones de cortesía preestablecidas por la relación social entre los interlocutores. Para el japonés, por tanto, la 
cortesía verbal no se manifiesta tanto a través de un conjunto de normas flexibles, adaptables a la situación 
comunicativa concreta, como a través de un sistema de reglas determinadas por la jerarquía social, que se aplican 
más o menos automáticamente. 
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A primeira, expressa o mesmo tipo de conteúdo das máximas de Grice e assegura a 

comunicação eficaz. A segunda regra, recorre a relação interpessoal. Dela, surge três outras 

possiblidades: 

1. Não se imponha;  

2. Ofereça opções;  

3. Reforce os laços de camaradagem. 

Cada uma delas se aplica de acordo com o grau de relação existente entre os falantes 

(ESCANDELL VIDAL, 1996, p. 142). 

Diferentemente, Leech não estabelece regras. Com isso, propõe um princípio de cortesia 

que se desenvolve em uma série de máximas (ao estilo de Grice).  Para ele, a relação existente 

entre os interlocutores impõe uma série de ações que determinam a forma do enunciado e 

matizam seu significado. Dessa forma, os objetivos da comunicação podem se manifestar de 

duas maneiras: ou mantemos o equilíbrio existente ou modificamos (para melhorar a relação 

ou para aumentar a distância social) (ESCANDELL VIDAL, 1996, p. 143). 

Ainda segundo o referido autor, a polidez é precisamente o princípio regulador da 

distância social e do equilíbrio, graças a elas, mantemos ou diminuímos a distância social. Desse 

modo, a partir desse princípio a cortesia pode ser relativa (quando depende decisivamente das 

posições sociais dos interlocutores) e, absoluta (que é uma característica própria de alguns 

atos). Para exemplificação, temos os pedidos e ordens como atos inerentemente descorteses e 

os agradecimentos e oferecimentos como inerentemente corteses (ESCANDELL VIDAL, 

1996, p.144). 

A partir dessa constatação, Leech (1983, apud ESCANDELL VIDAL, 1996, p. 

144/145) estabelece uma classificação geral de intenções em quatro categorias, são elas: 

1. Ações que apoiam a cortesia, ou seja, supõe benefício para o receptor e um custo para 

o emissor melhorando a relação social entre eles. Essa categoria é representada nos 

atos como agradecer, felicitar, oferecer, convidar, saudar, etc.; 

2. Ações indiferentes a cortesia, isto é, não causam desiquilíbrio entre custo e benefício 

para os interlocutores. Essas cortesias relativas apoiam a relação social. São os casos 

de atos como afirmar, informar, anunciar, etc.; 

3. Ações que entram em conflito com a cortesia, ou melhor, ações que implicam algum 

tipo de custo para o destinatário. Nesse caso, se pretende manter ou melhorar a 

relação é necessário corrigir a descortesia presente em muitas ações dessa categoria, 

por meio de cortesias relativas por exemplo, caso contrário, corre o risco de aumentar 
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a distância social entre os interlocutores. Configuram essa categoria atos como pedir, 

perguntar, ordenar, etc.; 

4. Ações contra o mantenimento das relações entre os interlocutores, em outras palavras, 

são atos contrários a cortesia, que pretendem de certa forma aumentar a distância 

social ou até destruir relações existentes. Correspondem a essa categoria atos como 

ameaçar, acusar, maldizer, etc.  

Por conseguinte, o mesmo teórico estabelece uma série de máximas que seriam 

necessárias para o cumprimento da cortesia.  Dessa forma, para uma comunicação cortês o 

princípio de cortesia de Leech determina a: 

 

 Quadro 05: Classificação das máximas de cortesia de Leech. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adaptado de VERA LUJÁN & BLANCO RODRÍGUEZ (2014). 
  

Máxima de tato: exige que se minimize o custo para o receptor e que se potencialize o 
benefício do emissor. Aplicação nos atos diretivos e comissivos. 

 Exemplo: “Poderia nos dar licença, por favor? ” 

Máxima de generosidade: exige que se minimize o benefício do emissor e que se 
potencialize o benefício do receptor. Aplicação nos atos diretivos e comissivos. 

 Exemplo: “Por favor, sirva-se primeiro. ” 

Máxima de aprovação: determina que se minimize o desprestígio do receptor e que se 
potencialize elogios a ele. Aplicação nos atos representativos e expressivos. 

 Exemplo: “Esta torta está uma delícia, foi você quem fez? Parabéns! ” 

Máxima de modéstia: estabelece a necessidade de se minimizar elogio em favor próprio 
e potencializar a autocrítica negativa. Aplicação nos atos expressivos e representativos. 

 Exemplo: “Parabéns pelo trabalho realizado! ”   

                  “Que nada! Não fiz mais que minha obrigação”.  

Máxima de acordo: estabelece que se minimize o desacordo com receptor afim de 
potencializar o consenso. Aplicação nos atos representativos. 

 Exemplo: “Após sua fala, estou de acordo! ” 

Máxima de consideração: estabelece que se minimize a falta de consideração com o 
receptor, afim de potencializar a compreensão. Aplicação nos atos representativos. 

 Exemplo: “Não se preocupe! Compreendo o motivo de sua ausência ” 
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Para além das investigações de Lakoff & Leech, a teoria da polidez conta também com 

as contribuições de Brown e Levison. Sobre os referidos teóricos, constatamos em seus estudos 

a introdução do termo princípio de polidez com grande influência dos trabalhos de Erving 

Goffman (1967) sobre face44 e do princípio de cooperação de Grice (1975) (WILSON, 2008). 

De acordo com Escandell Vidal (1996), é uma das propostas mais estruturadas para 

explicar os motivos e o funcionamento da polidez nas línguas. No entanto, a autora reconhece 

a importante contribuição de outros teóricos.  

A teoria da polidez expressa no trabalho de Brown & Levinson parte do pressuposto 

que toda comunicação é um tipo de conduta racional que busca máxima eficiência (influência 

de Grice). Nela, a sociedade precisa controlar a agressividade. A toda tentativa de canalização 

dessa agressividade será como um controle para se fazer possível as boas relações sociais 

(influência de Goffman) (ESCANDELL VIDAL, 1996). 

Dessa forma, os indivíduos apresentam dois conceitos básicos que servem para explicar 

seu comportamento comunicativo, são eles:  

1. Racionalidade: modo de raciocínio dos indivíduos que se defini com precisão e está 

ligado ao princípio de cooperação. Segue os meios comunicativos para se chegar a certas 

finalidades, isto é, cada indivíduo possui essa capacidade que regula toda atividade intencional 

relativa aos atos (de fala);  

2. Imagem ou autoimagem pública: cada indivíduo tem e exigi para si uma certa imagem 

pública (um certo prestígio) na qual tenta preservar (ESCANDELL VIDAL, 1996, p. 148). 

O conceito de imagem pública ou face é a noção central da teoria de Brown e Levinson. 

Desse conceito, deriva todas as estratégias de cortesia, pois a cooperação entre os indivíduos 

parte da vulnerabilidade da imagem pública. Dessa maneira, é necessário proteger de uma 

forma que consista precisamente em não denegrir nem ameaçar ambas faces (ESCANDELL 

VIDAL, 1996).  

A imagem pública por sua vez, apresenta duas outras características que se 

complementam: a imagem/face positiva e imagem/face negativa. São descritas por Haverkate 

(1994, p. 18, tradução nossa)45 como: “a primeira designa a imagem positiva que o indivíduo 

                                                        
44 Segundo Goffman (1967), em toda interação são postos em ação processos figurativos, isto é, processos por 
meio dos quais os interactantes se representam uns diante dos outros de várias formas, inclusive em termos da 
linguagem. É a essas formas de face que os interactantes procuram em cada interação evitar qualquer tipo de 
agressão à sua face e à do parceiro, é o trabalho de preservação das faces (facework) que se concretiza, 
particularmente, pelo uso de meios linguísticos (KOCH; BENTES, 2008). 
45 Texto original: El primero designa la imagen positiva que el individuo tiene de sí mismo y que aspira a que sea 
reconocida y reforzada por los otros miembros de la sociedad. El segundo se refiere al deseo de cada individuo de 
que sus actos no se vean impedidos por otros. 
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tem de si mesmo e que deseja que seja reconhecida e apreciados por outros membros da 

sociedade. A segunda se refere ao desejo de cada indivíduo de que seus atos não sofram 

imposições por parte dos demais”.  

Sobre a noção de imagem pública, Haverkate (1994, p. 20) complementa que:  

 

Ainda que a cortesia se considere como uma forma de comportamento 
humano universal, temos consciência que existe uma série de diferenças 
interculturais em que respeita não só a manifestação formal, como também a 
função interativa das normas vigentes em cada cultura específica 
(HAVERKATE, 1994, p. 20, tradução nossa46). 
  

Dando sequência aos estudos de Brown e Levinson (1987), é possível considerar que 

todos indivíduos possuem uma imagem pública e que todos querem mantê-la e preservá-la a 

salvo. Dessa forma, para o bom funcionamento da polidez desenvolvemos diversas estratégias 

em virtudes dos atos (boa parte linguísticos) que ameaçam a imagem pública (AAIP).  

Dessa maneira, as estratégias - mencionadas no parágrafo anterior - devem ser 

empregadas dependendo de três fatores de natureza social. São eles (ESCANDELL VIDAL, 

1996): 

1. Poder relativo do destinatário com respeito ao emissor, que constitui a dimensão 

vertical da relação social;  

2. Distância social que inclui o grau de familiaridade e o contato entre os interlocutores, 

que forma a dimensão horizontal da relação;  

3. Grau de imposição de um determinado ato com respeito a imagem pública, 

dependendo da consideração que cada tipo de ato receba em cada cultura). 

Em outras palavras, de acordo com Haverkate (1994, p.40) podemos conceituar que: a) 

a cortesia aumenta na medida em que é maior o poder do ouvinte sobre o falante; b) a cortesia 

aumenta na medida em que é maior a distância entre falante e ouvinte, e; c) a cortesia aumenta 

na medida em que é maior o grau de imposição. 

 Ao considerarmos esses três fatores, podemos então decidir quando utilizar as 

estratégias de preservação da imagem pública. Desse modo, Brown e Levinson sugerem que o 

falante faça uso dos seguintes procedimentos estratégicos numa situação de interação face a 

face. São eles:  

a) aberto e suas categorias direta e indireta (com cortesia positiva e negativa); 

                                                        
46 Texto original: Aunque la cortesía se considera como una forma de comportamiento humano universal, es bien 
sabido que existe una, serie de diferencias interculturales en lo que respecta no sólo a la manifestación formal, sino 
también a la función interactiva de las normas vigentes en cada cultura específica. 
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b) encoberto e; 

c) evitar a AAIP. 

A seguir, a representação desses procedimentos estratégicos na figura 06: 

 

Figura 06: Procedimentos estratégicos de interação de Brown & Levison. 
                Menor      

FAZER AAIP 

 Abertamente 

 

 Encobertamente 

 

NÃO FAZER AAIP 

                 Maior 

Adaptado de ESCANDELL VIDAL (1996). 

 

Como vimos, de acordo com Brown & Levison (1987, apud ESCANDELL VIDAL, 

1996, p.150), nas perspectivas apresentadas dispomos de cinco possibilidades estratégicas. 

Vejamos os exemplos: 

Vejamos os exemplos: 

1. Aberta (clara) e direta – “Me empreste cem reais”;  

2. Aberta e indireta, com cortesia positiva – “Me emprestaria cem reais? Por favor! ”;  

3. Aberta e indireta, com cortesia negativa – “Acho que não se importaria de me 

emprestar cem reais, não é? ”;  

4. Encoberta – “Estou com um grande problema! Não consigo pagar esta conta! Desde 

ontem que não há reposição de cédulas no caixa eletrônico, um descaso com a 

sociedade...”;  

5. Evitar a AAIP.  

Para os autores dessa proposta, uma estratégia aberta é quando o emissor - com 

propósito participativo de seu interlocutor - mostra claramente sua intenção comunicativa, isto 

é, sem ocultá-la, expressando literalmente as máximas de Grice: seja claro, conciso e sem 

ambiguidade. Quanto a cortesia, resultará cortês ou descortês dependendo de qual seja seu 

potencial de ameaça a imagem pública. Esta estratégia conta ainda com a possiblidade de uma 

interação rápida e eficiente, como os casos: “Socorro!” e “Me ajudem!” (ESCANDELL 

VIDAL, 1996). 
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Feita as observações sobre a estratégia aberta, dispomos também da estratégia indireta. 

Segundo Escandell Vidal (1996), a estratégia indireta reflete o desejo do emissor - sem deixar 

de ser claro -  de mostrar sua intenção ao destinatário, e logo compensar ou reparar o possível 

dano que venha a causar a imagem pública.  

Assim como consta na figura 06, a estratégia indireta se subdivide em uma vertente 

positiva e uma vertente negativa. A positiva, se baseia em uma comunicação em que o emissor 

expressa demasiada cautela e apreço ao destinatário (ESCANDELL VIDAL, 1996).  

No exemplo: “ Parece que alguém necessita de um banho...”. Ademais do desejo 

implícito de realizar a ação – dar banho – é perceptível a cautela do emissor com o interlocutor, 

que demonstra também grau de intimidade, familiaridade e apreço, caracterizando dessa forma, 

um desejo de cooperação entre ambas as partes. 

Ainda sobre a referida estratégia, Escandell Vidal (1996, p. 151) complementa que dessa 

maneira a reciprocidade na comunicação aumenta e o risco de desprestígio diminui. Incluso 

nessas interações, são utilizadas marcas de identidade social (gírias, dialetos), como também 

diminutivos carinhosos, piadas, brincadeiras, tudo que possa reforçar o conhecimento 

compartido.  

A continuação, a vertente negativa baseia-se em três perspectivas, isto é, o ato realizado 

não pretende limitar a liberdade de ação do destinatário. Outra característica, é pedir desculpa 

ou oferecer compensações pela possível limitação. E por último, se distanciar da 

responsabilidade de haver ameaçado a imagem pública (ESCANDELL VIDAL, 1996). 

No exemplo: “ Por favor! Não seria incômodo que ao passar você fechasse a porta”. 

Nesse pedido – de um chefe a seu subordinado – podemos constatar as características 

anteriormente citadas, ou seja, o pedido não limita a liberdade do interlocutor de dizer um “não” 

ou simplesmente não realizar o pedido. Porém, seria descortês por parte do funcionário não 

realizar a solicitação do chefe, e disso o chefe tem consciência. Dessa forma, percebe-se a 

ausência de responsabilidade do emissor ao haver ameaçado a imagem pública do interlocutor. 

Como vimos, o ato de pedir e ordenar são ações que entram em conflito com a cortesia. No 

exemplo, ao proferir “por favor”, seu emissor compensa sua limitação e a possível moléstia 

ocasionada.   

Dando sequência as estratégias de interação propostas por Brown & Levison, podemos 

ainda optar pela estratégia encoberta. Nela, o emissor encobre ou dissimula sua verdadeira 

intenção. Desse modo, o emissor evita que seja atribuído a ele a responsabilidade de haver 

proferido um ato ameaçador. Ao se ausentar, atribui a seu interlocutor a interpretação da 

mensagem, este por sua vez, reserva a possiblidade de se comprometer ou não com o enunciado, 
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podendo também fazer uso da mesma estratégia. Em síntese, esse modelo de estratégia violaria 

as máximas de Grice (ESCANDELL VIDAL, 1996). 

No entanto, para Escandell Vidal (1996, p. 153, tradução nossa47) “estas estratégias não 

devem ser compreendidas como categorias separadas: pois nem sempre é fácil definir com 

precisão qual procedimento utilizar, entre outras coisas, por que muitas vezes se mesclam ou se 

combinam”. Nesse contexto, compactuamos do mesmo pensamento visto que ao proferirmos 

um enunciado podemos utilizar mais de uma estratégia.  

Para Kerbrat-Orecchioni (2014, p. 86), ademais das estratégias de interação à face é de 

suma importância para as manifestações de polidez o que Brown e Levison chamaram de 

suavizadores/ atenuadores (softeners). Os suavizadores/atenuadores por sua vez podem ser de 

natureza paraverbal ou não verbal. São eles: voz mansa, sorriso, gestos com a cabeça e com as 

mãos, etc. Quanto aos suavizadores de natureza verbal se dividem em procedimentos 

substitutivos e procedimentos subsidiários. 

Os procedimentos substitutivos consistem em substituir formulações mais diretas por 

formulações mais suave. Dessa forma, recorremos a desatualizadores modais, temporais ou 

pessoais, cuja função comum é a de distanciar a realização do ato problemático (KERBRAT-

ORECCHIONI, 2014). Exemplos: modo condicional “ Gostaria de lhe pedir um favor...”; 

tempo passado “Eu queria te pedir uma coisa...”; pessoais “Senhor, é proibido fumar! ”.  

Quantos aos procedimentos subsidiários, consistem também em suavizar os AAIP. Um 

simples “por favor”, “desculpa”, “se possível”, de uso preliminar em perguntas, interpelações, 

convites, críticas e objeções, etc., constituem como procedimentos que abrandam o ato ao 

enunciá-lo (KERBRAT-ORECCHIONI, 2014).  

Em suma, Wilson (2008, p. 97) acrescenta que “em geral, segundo os estudiosos da 

polidez, as pessoas tendem a cooperar entre si para manter a face na interação, agindo de modo 

a assegurar a autoimagem de todos os participantes”. O princípio de polidez está associado ao 

ato de tornar possível a comunicação entre partes teoricamente agressivas e na manutenção do 

equilíbrio social.  

  

3.2 Pragmática intercultural  

  

Como anunciamos no início do capítulo, até chegarmos a esta última seção faríamos um 

copilado das teorias que concernem a pragmática. Este resgate bibliográfico foi construído para 

                                                        
47 Texto original: Estas estrategias no deben entenderse como categorías separadas: no siempre es fácil decidir con 
precisión cuál es el procedimiento utilizado, entre otras cosas porque muchas veces se mesclan o se combinan. 
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que conhecêssemos a base teórica necessária aos estudos pragmáticos e, que agora seriam vistos 

por uma ótica intercultural. Ademais de uma seção conclusiva, será também elo para nosso 

próximo capítulo, que constará mais uma vertente investigativa dessa área, a ILP.  

Antes de adentrarmos nos estudos da pragmática intercultural48 (PI) se faz necessário 

compreender o percurso histórico do termo intercultural. Segundo Abadía (2000), o conceito 

de intercultural desponta, em meados dos anos 80, no seio da metodologia comunicativa de 

ensino e aprendizagem de línguas. Com ele, surge também os conceitos pragmático-funcional49 

que prezavam uma orientação didática mais específica da língua.  

Desse modo, procedia analisar com maior exatidão outras perspectivas de 

aprendizagem, ou seja, procedia analisar fatores como as tradições e costumes, os hábitos 

sociais, as normas culturais, o conhecimento de mundo, as vivências (tanto próprias da cultura 

em que pertence, quanto individual), a relação de diferentes culturas e o contato entre elas, as 

condições em que aprende a LE, o rendimento na aprendizagem, o reconhecimento social 

(prestígio) da LE, etc. (ABADÍA, 2000). 

Consequentemente, o objetivo da aprendizagem intercultural era possibilitar uma 

comunicação intercultural50. Comunicação intercultural é aquela que resulta da interação entre 

falantes de línguas e culturas diferentes. O desenvolvimento da interculturalidade é considerado 

como um elemento importante no processo de aquisição de L2, visto que seu desconhecimento 

pode provocar interferências na comunicação e inclusos mal entendidos. Além disso, a 

competência intercultural51 nos permite desempenhar eficazmente nossas necessidades 

comunicativas e superar possíveis diferenças (ABADÍA, 2000). 

Como vimos, a metodologia comunicativa de ensino e aprendizagem de L2 impulsionou 

a necessidade de se ensinar línguas sob a perspectiva pragmática. Os enfoques comunicativos 

defendiam e concebiam um ensino que não predominasse apenas questões de natureza 

gramatical (ESCANDELL VIDAL, 2003).  

                                                        
48 Outras denominações para pragmática intercultural: pragmática contrastiva e pragmática transcultural 
(HERNÁNDEZ SACRISTAN, 1999). 
49 Matte Bon (2008) nos diz que na aprendizagem de L2/LE o termo funcional é para aludir aos usos e funções da 
linguagem dentro da comunicação, isto é, aos diferentes atos sociais que um aprendiz pode utilizar na língua meta. 
Nesse sentido, são funções comunicativas a expressão de opinião, agrado e desagrado, pedir e dar informação, 
expressar indiferença, oferecer, aceitar e rechaçar, etc. A empregabilidade do termo também está associado ao 
enfoque nocional-funcional.  
50 Sobre comunicação intercultural, Moreno Fernández (2008, p. 292) nos diz que se produz quando um aprendiz 
esta inserto em uma cultura e em um contexto linguístico que não é o seu, ou ainda, em contato com falantes ou 
aprendizes procedentes da cultura. 
51 Por competência intercultural se entende a habilidade do aprendiz de L2/LE ao se desenvolver de forma 
adequada e satisfatória nas situações de comunicação intercultural. Na sociedade atual, essa comunicação se 
produz com frequência, caracterizada pela pluriculturalidade. (Diccionario de términos claves de ELE). 
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O crescente interesse dos linguistas por aplicar à análise pragmática a línguas e culturas 

propiciou a consolidação da PI. Vertente pragmática que dedica suas investigações a âmbitos 

como a tradução, a aprendizagem de L2/LE e, geralmente, ao estudo do conjunto de práticas 

englobadas como “comunicação intercultural” (OLZA MORENO, 2005). 

Para Hernández Sacristán (1999), a subdisciplina denominada PI ou pragmática 

contrastiva (PC)52 é uma perspectiva recente dos estudos pragmáticos. Nela, resulta uma 

obviedade ao afirmar que por uma parte há uma orientação particular da pragmática, e por outra, 

uma orientação da LC. Ainda de acordo com este teórico, poderíamos considerar inicialmente 

como uma subdisciplina oriunda apenas da LC. No entanto, não é tão simples assim, pois, sua 

configuração como subdisciplina reorienta os estudos pragmáticos globais do contraste 

linguístico no sentido de potencializar o componente empírico, o que concede abertura para 

teorias do contraste e contato. 

Logo, Hernández Sacristán (1999, p.23, tradução nossa53) complementa que “ainda que 

para o saber científico, contraste e contato sejam considerados âmbitos de estudo diferenciados, 

deverão finalmente convergir, ou se interrelacionar, si pretendem ser teorias empiricamente 

fundamentadas”. Em efeito, isto acontece justamente quando a pragmática contrastiva entra em 

cena.   

  Nessa circunstância terminológica e metodológica da referida subdisciplina, 

encontramos também a versão inglesa cross-cultural pragmatics e uma outra chamada 

interlanguage pragmatics, descritas nas palavras de Hernandez Sacristán (1999): 

 
Ainda que o viés possa ser parcialmente diferente, sob todas essas 
nomenclaturas podemos constatar estudos com parecidos interesses. Estes 
interesses são também compartidos por trabalhos que centram seus objetivos 
no ensino e aprendizagem de segundas línguas, e que para alguns autores 
nomearam "interlíngua pragmática" ou "pragmática da interlíngua" 
(HERNÁNDEZ SACRISTÁN, 1999, p.24, tradução nossa54). 
 

                                                        
52 Segundo Hernández Sacristán (1999), os termos, pragmática intercultural e pragmática contrastiva, são 
praticamente usados para estudar os mesmos fenómenos e por isso não é tão simples delimitar estas duas noções, 
no entanto, esse autor demonstra interesse pela pragmática intercultural. Para ele, Pragmática contrastiva está mais 
centrada nos erros ou falhas pragmáticas, no potencial uso incorreto da fala, e a Pragmática intercultural estuda 
esses mesmos fenômenos, mas desde um ponto de vista da comunicação e dos valores culturais que subjazem as 
escolhas dos falantes no uso de língua. 
53 Texto original: Aunque para el saber científico, contraste y contacto hayan podido ser considerados ámbitos de 
estudio diferenciados, deberán finalmente convergir, o interrelacionarse, si pretenden ser teorías empíricamente 
fundamentadas 
54 Texto original: Aunque el sesgo pueda ser parcialmente diferente, bajo todos estos epígrafes se suelen incluir 
estudios con parecidos intereses. Estos intereses son también compartidos por trabajos que centran sus objetivos 
en la enseñanza-aprendizaje de segundas lenguas, y para los que algunos autores han acuñado el término 
“interlanguage pragmatics” o “pragmática de la interlengua”. 
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Ao considerarmos esta concepção, nos compete expressar que compactuamos do mesmo 

pensamento, pois independentemente da nomenclatura utilizada, estas se interrelacionam com 

um propósito em comum, que é investigar os fenômenos pragmáticos em LE/L2. Sobre isso, 

Hernández Sacristán (1999) nos esclarece que a busca por novidades leva muitas vezes a novas 

nomenclaturas para designar um campo de reflexão único.     

Dessa forma, quando falamos em PI, nos referimos àquela parte da pragmática que 

estuda fenômenos pragmáticos em diversas línguas (HERNÁNDEZ SACRISTÁN, 1999). 

Segundo Levison (2007, p.483), isso só é possível em virtude de que “a pragmática pode ser 

aplicada a todos os campos em que há interesse em entender enunciações”. 

Consequentemente, Levison (2007, p. 483) nos diz que “a aplicação da pragmática a 

problemas de aprendizagem de uma segunda língua baseia-se na premissa de que, apesar de 

possível universalidade de processos como a implicatura, é provável que haja diferenças 

significativas não só na estrutura das línguas como também da cultura”. O mencionado autor, 

cita como modo de exemplificação o caso dos falantes do alemão que parecem ser 

significativamente mais diretos ou menos polidos em seus pedidos e reclamações, isto em 

comparação aos falantes do inglês. Nessa circunstância, Levison (2007) conclui que:    

 

Desse modo, surge a possibilidade de uma pragmática contrastiva sistemática 
que isolaria áreas potenciais de incompreensão oriundas da suposição do 
aprendiz de que uma construção na língua que está sendo aprendida terá as 
mesmas implicaturas, pressuposições, força ilocucionária e usos na 
conversação que alguma construção analógica na língua nativa (LEVISON, 
2007, p. 483). 

 

Para Lorenzo (2006, p.20), ademais da possiblidade acima citada, constitui também o 

desenvolvimento das normas pragmáticas que regem um segundo idioma. Além disso, o nível 

em que o conhecimento da língua se internaliza na aquisição dos padrões culturais. Ambos 

conteúdos importantes para utilizar a LE/L2 em contextos de uso em um modo socialmente 

adequado. Para o mesmo autor, tudo isto supõe o conhecimento dos distintos registros 

linguísticos, do significado literal, das normas e convenções da interação em LE/L2, entre 

outros padrões que podem estar dentro das esferas pragmalinguística e sociopragmáticas 

(veremos no próximo capítulo).  

Com isso, Hernández Sacristán (1999) nos diz que o êxito das trocas comunicativas 

interculturais depende decisivamente do trabalho investigativo/interpretativo das inevitáveis 

diferenças pragmáticas. Ao ter consciência por exemplo que todas as línguas e culturas não 

apresentam os mesmos atos de fala, nem que fazem uso dos mesmos atos e nem nas mesmas 
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circunstâncias, chegamos à conclusão que será tarefa investigativa desta disciplina descobrir 

essa “lógica da diferença”, ou “equivalências” entre códigos pragmáticos diversos.

 Nesse contexto, surge a indagação: O que estuda/investiga a pragmática intercultural? 

Respondemos a esse questionamento com base nos estudos desenvolvidos por Hernandez 

Sacristán (1999). A seguir, apresentamos uma síntese dos estudos investigativos da PI. 

 

Quadro 06: Estudos que concernem à pragmática intercultural conforme Hernández Sacristán. 

 
   ATOS DE FALA DESDE UMA PERSPECTIVA INTERCULTURAL 

 Variedade interlinguística e intercultural;  
 Universalismo ou não universalismo dos atos de fala; 
 Diferentes subespecificações e institucionalização dos atos de fala (distinção dos atos de 

fala diretos e indiretos); 
 Atos de fala como expressão de valores culturais. 

 
 

  O IMPLÍCITO DESDE UMA PERSPECTIVA INTERCULTURAL 
 Pressuposições e sobreentendidos; 
 A práxis conversacional a través das máximas griceanas; 
 Contribuições da tradutologia como uma modalidade de comunicação intercultural 

(diferenças/semelhanças associadas a comunicação implícita). 
 

 
  PRINCIPIO DE CORTESIA DESDE UMA PERSPECTIVA INTERCULTURAL 

 Cortesia e a variabilidade intercultural; 
 Erro pragmático/transferência pragmática. 

 
 

 ESTRATÉGIAS CONVERSACIONAIS DESDE UMA PERPECTIVA INTERCULTURAL 
 Regras de troca de turno de fala; 
 Valorização do silencio; 
 Comunicação não verbal. 

 
Adaptado de Hernández Sacristán (1999). 

 
Ademais das possibilidades referenciadas por Hernández Sacristán, acrescentamos as 

considerações de Escandell Vidal (2009), que também considera como investigativo na 

pragmática todos aqueles fatores que a gramática não pode explicar, os chamados 

extralinguísticos. São eles: emissor, destinatário, intenção comunicativa, situação, contexto, 

relação social ou conhecimento de mundo.   

Vistos pelo âmbito intercultural, os fatores extralinguísticos, incluem tudo aquilo que, 

fisicamente ou culturalmente rodeiam o ato de enunciação, ou seja, abarcam um conjunto de 

representações do mundo (crenças, opiniões, suposições e etc.). Com isso, privilegiam a relação 



69 
 

  

dinâmica entre emissor e destinatário afim de manter uma relação social (ESCANDELL 

VIDAL, 2009).  

Todos esses fatores constituem marco dentro do que se desenvolve na comunicação. 

Desse modo, conforme Escandell Vidal (2009), podemos estudar por exemplo: a realização de 

um mesmo tipo de intenção comunicativa (o ato de agradecer por exemplo) por diferentes 

falantes em situações diferentes, para comprovar como os demais fatores extralinguísticos 

interferem ou determinam uma possível variação, e, ainda, como seus usuários desenvolvem as 

estratégias de interação. 

Após dissertar sobre os pressupostos da IL e da pragmática - bases para o próximo 

capítulo -  adentraremos no que podemos chamar de união entre as duas áreas supracitadas, isto 

é, abordaremos sobre a ILP, área dos estudos pragmáticos na aquisição de L2. Dessa forma, 

para a consecução de nossa investigação, investigaremos o fenômeno da TRP presente (ou não) 

em hispanofalantes investigados na cidade de Mossoró/RN.    
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4 INTERLÍNGUA PRAGMÁTICA  

 

Neste último capítulo teórico discorremos sobre os conceitos e abordagens da ILP. Para 

se chegar à definição da ILP, decorremos em capítulos anteriores a delimitação de cada uma 

das áreas do conhecimento que a compõem, pois como a própria titulação indica, se torna 

evidente a união de dois âmbitos da Linguística: a IL e a Pragmática.   

Nesse sentido, os estudos da ILP oferecem explicação da TRP, que é quando um 

aprendiz de L2 transfere regras e normas comunicativas de sua LM para aquisição de novas 

línguas, ou seja, fenômeno determinante em nossa investigação. 

 

4.1 Definição da interlíngua pragmática 

 

Nesta seção contemplaremos os estudos da ILP, disciplina que descreve e explica o uso 

e desenvolvimento pragmático de falantes em aquisição de uma L2. De acordo com Lopéz 

Vasquéz (2014), as investigações desta área começaram a se desenvolver no final da década de 

70, ainda que sua importância foi notada apenas na década de 90 nos artigos de Kasper, Blum-

Kulka, Bialstok, entre outros.  

Sobre o contexto histórico da ILP, vimos no primeiro capítulo teórico sobre os 

pressupostos da IL que até os anos 70 as investigações em L2 eram voltadas quase que 

exclusivamente para a aprendizagem linguística, tais como o conhecimento fonológico, 

morfológico e sintático dos falantes, em outras palavras, o foco era a competência linguística.  

Dessa forma, na medida que outras concepções teóricas surgiam – conceito de 

competência comunicativa – eram inseridas investigações que privilegiavam os efeitos 

pragmáticos discursivos dos falantes.    

Para Hernández Sacristán (1999), o que se constatou além da grande projeção 

investigativa sobre diferentes línguas e o caráter variável delas foi que a concepção desses 

estudos se justificava também pelo fato que os aprendizes de uma L2 alcançavam resultados 

satisfatórios no quesito gramatical, no entanto, apresentavam sérias dificuldades e inclusive 

falhas ao expressar suas intenções comunicativas.  

Em virtude disso, a ILP foi definida como o estudo de falantes não nativos e a aquisição 

de padrões de ação linguística em segundas línguas (KASPER & SCHMIDT, 1996). Como seu 

nome denuncia, a IPL se manifesta a partir da união de duas áreas investigativas da Linguística: 

a IL e a Pragmática.  

Kasper & Blum-Kulka (1993) definem a ILP como: 
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Um híbrido de segunda geração. Como seu nome denota, a ILP pertence a 
duas disciplinas diferentes, ambas interdisciplinares. Como um ramo da 
Aquisição de Segundas Línguas, a ILP é uma das várias especializações em 
estudos da interlíngua, contrastando com fonologia, morfologia, sintaxe e 
semântica. Como subconjunto da pragmática, a ILP se apresenta como um 
empreendimento sociolinguístico, psicolinguístico ou simplesmente 
linguístico sobre como se define o escopo da pragmática (KASPER & BLUM-
KULKA, 1993, p. 3, tradução nossa55). 

 

Nessa circunstância, para uma definição adequada deste campo é necessário retomamos 

as definições dessas duas disciplinas:   

a) Por IL, entendemos a aquisição de uma L2 por parte de um aprendiz não nativo e que 

se constitui por etapas evolutivas, tendo como um ponto inicial de referência a LM, 

e um ponto de chegada a língua meta ou L2, entre eles, os fenômenos interlinguísticos 

e interculturais, ou seja, a IL.  

b) No que se refere à pragmática, compreendemos como o estudo da linguagem em 

função da comunicação, o que equivale dizer, que se ocupa da relação entre a 

linguagem e falante, ou pelo menos de alguns aspectos dessa relação. 

Dessa união poderíamos dizer então que a ILP é o estudo do uso e aquisição de padrões 

de ação linguística pelos não nativos em uma L2 (LÓPEZ VÁSQUEZ, 2014). Em outras 

palavras, Kasper e Dufon (2000, apud TOLEDO AZÓCAR, 2016) determinam que a ILP alude 

ao uso daquelas estratégias de ação linguística que se centram no modo como o falante se 

aproxima as condutas linguísticas da língua meta. 

Deste modo, a habilidade pragmática vai mais além das formas linguísticas e se 

relaciona com a intenção do falante em um contexto específico (LÓPEZ VÁSQUEZ, 2014), ou 

seja, desde o ponto de vista do falante, resulta na habilidade de fazer o uso adequado da língua 

em diferentes contextos para conseguir um determinado objetivo. Sob o ponto de vista do 

interlocutor, demanda na decodificação das intenções do falante que nem sempre são 

expressadas nas formas linguísticas selecionadas pelo o emissor (LÓPEZ VÁSQUEZ, 2014 

apud BIALSTOK, 1991). 

Para Kasper e Schmidt (1996), ao contrário de outras áreas do estudo de L2, a ILP 

estabelece o estudo do desenvolvimento e uso de estratégias para ação linguística por falantes 

                                                        
55 Texto original: ILP is a second-generation hybrid. As its name betrays, ILP belongs to two different disciplines, 
both of which are interdisciplinary. As a branch of Second Language Acquisition Research, ILP is one of several 
specialization in interlanguage studies, contrasting with interlanguage phonology, morphology, syntax and 
semantic. As a subset of pragmatics, ILP figures as a sociolinguistic, psycholinguistic, or simply linguistic 
enterprise on how one defines the scope of pragmatics. 
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não nativos. Enquanto outras áreas se preocupam principalmente com os padrões de aquisição 

do conhecimento da IL ao longo do tempo, o foco da ILP é dado a como o conhecimento 

pragmalinguístico e sociopragmático diferem dos falantes nativos e entre alunos com diferentes 

origens linguísticas e culturais. Os referidos autores, complementam que até hoje a ILP tem 

sido principalmente um estudo do uso da L2 em vez da aprendizagem da L2. 

Além disso, como vimos na definição de Kasper & Blum-Kulka (1993), a ILP se 

correlaciona com outros âmbitos do saber. Esse caráter interdisciplinar fez com que disciplinas 

como a sociolinguística interacional e PI se fundissem na mesma perspectiva investigativa, 

porém, cada uma seguindo um objetivo diferente. São eles (LÓPEZ VÁSQUEZ, 2014): 

a) a sociolinguística interacional centraliza-se na identificação do erro pragmático. 

b) a PI, concentra-se na identificação de diferenças e semelhanças interculturais e 

interlinguística.  

c) e, finalmente, a ILP, com o objetivo fundamental de identificar comportamentos 

pragmáticos de aprendizes e sua relação com a L1 e L2 e os estados intermediários 

da IL. 

A respeito dessas contribuições que constituem as investigações da ILP, Hernández 

Sacristán (1999) complementa que não podemos deixar de destacar os estudos da etnografia da 

fala/comunicação de Gumperz (1986) e Hymes (1972). A antropologia cultural também adota 

uma investigação contrastiva que permite estreitar laços com uma série de disciplinas. Além 

disso, compartem em comum o mesmo objeto de estudo, a interação comunicativa humana. 

Outro fator investigado na ILP é a fossilização, pois do mesmo modo que são 

constatáveis nos estudos linguísticos da AE e IL, no caso da ILP, a fossilização também é 

detectável e ligado a este fenômeno. Sobre esses estados intermediários, Blum-Kulka (1991, 

apud López Vásquez, 2014) relata que no caso de falantes competentes em duas línguas seria 

possível verificar ainda um outro fenômeno. Falantes com esta capacidade podem chegar a criar 

um estilo comunicativo próprio, uma espécie de “estilo internacional”, que se assemelha e se 

distingue ao estilo pragmático das duas línguas em questão e tida como mais uma estratégia dos 

falantes independentemente da língua utilizada. 

Finalizando a discussão desse tópico, abordaremos a seguir as duas perspectivas dos 

estudos pragmáticos: a pragmalinguística e a sociopragmática. Porém, antes de dissertar sobre 

os dois componentes, iremos introduzir a modo preliminar algumas considerações sobre o 

Modelo Natural de aquisição em L2, e assim, compreender alguns fenômenos dos falantes nas 

duas perspectivas pragmáticas. 

 



73 
 

  

4.2 Pragmalinguística e sociopragmática 

 

Para iniciar esse ponto faremos uma alusão ao pensamento de Escandell Vidal (2009, p. 

98, tradução nossa56) que nos diz o seguinte: “sem dúvida, tudo seria bem mais fácil se as 

línguas só diferenciassem entre si apenas no quesito gramatical”.  Para esta autora, se a distinção 

entre as línguas fosse apenas gramatical, adquirir um novo idioma consistiria simplesmente em 

aprender vocabulários e regras gramaticais, ou seja, toda aprendizagem se realizaria desde uma 

perspectiva tradicional de ensino de línguas (ESCANDELL VIDAL, 2009). 

No entanto, como usuários da linguagem sabemos que essas diferenças não ocorrem 

apenas na condição linguística e que o processo de aquisição de línguas é bem mais complexo. 

Nesse caso, se comunicar em uma outra língua não consiste somente em conhecer e dominar 

bem a gramática, isto implicaria também em conhecer e dominar conhecimentos 

extragramaticais (ESCANDELL VIDAL, 2009).  

Nesse contexto sobre ASL, poderíamos expor aqui diversas teorias e modelos de 

aquisição em L2. No entanto, acreditamos que convém abordar sobre aquisição de uma L2 sem 

instrução formal, de forma natural, ou seja, em contato direto com seus falantes. Schumann 

(1978, apud Oliveira & Paiva, 2014) denomina esse tipo de aquisição em L2 como Modelo de 

Aculturação, que é a integração social e psicológica do aprendiz com o grupo da língua alvo.  

Para o teórico referenciado anteriormente, uma série de fatores influenciariam a 

aquisição nessa perspectiva. São eles: social, afetivo, personalidade, cognitivo, biológico, 

aptidão, pessoal, instrucional e insumo linguístico. Porém, defende que os mais importantes são 

os fatores social e afetivo. Além disso, relata que as condições ideais para a aquisição são 

aquelas que o falante está socialmente integrado ao grupo. Esse contato faz com que os insumos 

obtidos em suas interações sociais sejam suficientes para aprender o idioma pretendido 

(OLIVEIRA & PAIVA, 2014).  

Como relatado anteriormente, Schumann (1978) revela que as variáveis social e afetiva 

são as maiores influenciadoras na ASL. Dentro das variáveis sociais podemos destacar como 

categorias a congruência ou similaridade e o tempo de residência pretendido. Segundo 

Schumann (1978), a congruência ou similaridade entre as culturas envolvidas afetam 

diretamente no grau de contrato entre os dois grupos e nos casos de semelhanças, prevê que a 

aquisição será provavelmente facilitada.  

                                                        
56 Texto original: Sin duda ninguna, todo sería mucho más fácil para todos nosotros si las lenguas sólo difirieran 
entre sí en lo que se refiere a la gramática. 
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Quanto ao tempo de permanência na cultura ambicionada, é provável que a 

aprendizagem da L2 seja mais profícua, visto que, o maior contato com o grupo, possibilita o 

maior conhecimento da cultura alvo, aumentando a adaptação e assimilação dos valores e estilos 

de vida e, incluso, na desconstrução de estereótipos da cultura alvo (OLIVEIRA & PAIVA, 

2014).  

Sobre as variáveis afetivas, Schumann (1978, apud Oliveira e Paiva, 2014) considera 

como principais fatores os choques linguístico e cultural e a motivação. No Choque linguístico, 

o autor do modelo argumenta que o adulto enfrenta mais obstáculos na ASL que uma criança, 

pois os adultos sentem mais receios ao se comunicar, diferentemente de crianças que não temem 

tanto as correções e ensinamentos. 

Quanto ao choque cultural - definido por Schumann como a ansiedade resultante da 

desorientação encontrada ao se entrar em uma nova cultura - considera que ao fazer parte do 

novo grupo as atividades consideradas como rotineiras podem demandar mais atenção e acabar 

gerando estresse, ansiedade e medo. Nesse caso, interfere negativamente na aquisição da língua 

(OLIVEIRA & PAIVA, 2014).  

Sobre a motivação, Schumann busca referência em Gardner & Lambert (1972) que 

classificam a motivação em integrativa e instrumental. Integrativa seria o desejo de se tornar 

membro de outro grupo etnolinguístico. E instrumental, como o desejo de ganhar 

reconhecimento social ou até vantagens econômicas através do conhecimento da L2. Para 

Schumann a motivação integrativa demonstra mais prestígio, pois, o falante da L2 afirma que 

quer aprender o idioma para se relacionar com os demais do grupo. 

Ainda sobre o fator motivacional na aquisição de línguas, Lorenzo (2006, p. 20) reporta 

que a motivação é decisiva por ser um fator que potencializa o incremento da competência em 

L2 em todos os níveis (linguísticos, pragmáticos, etc.). Além disso, um nível superior de 

competência em L2 constitui o desenvolvimento das normas pragmáticas que regem o segundo 

idioma, isto é, um nível em que o conhecimento internaliza a aquisição de padrões culturais, 

que são conteúdos indispensáveis para a utilização da L2 em contextos de uso socialmente 

apropriados. 

Nessa circunstância, Lorenzo pressupõe que as normas da comunidade linguística da L2 

estão incorporadas no falante afim de realizar intercâmbios conversacionais de forma adequada. 

Também estão incorporadas o conhecimento de distintos registros linguísticos, de significados 

literais, de normas e convenções de interação entre outros padrões que podem estar nas esferas 

pragmalinguística e sociopragmática (LORENZO, 2006). 
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Sobre os componentes pragmalinguístico e sociopragmático, Kasper & Rose (1999) 

revelam que Leech e Thomas (1983) dividiram os estudos pragmáticos dessa forma: 

 
Pragmalinguística refere-se aos recursos para transmitir informações 
comunicativas, atos e significados relacionais ou interpessoais. Tais recursos 
incluem estratégias pragmáticas, como diretividade e indiretividade, rotinas e 
uma grande variedade de formas linguísticas que podem intensificar ou 
suavizar atos (KASPER & ROSE, 1999, p.2, tradução nossa57). 
Sociopragmática como “a interface sociológica de pragmática ”, referindo-se 
às percepções sociais subjacentes a interpretação e desempenho da ação 
comunicativa. Comunidades de fala diferem na sua avaliação da distância 
social dos oradores e dos ouvintes e poder social, seus direitos e obrigações e 
o grau de imposição envolvida em determinados atos comunicativos 
(KASPER & ROSE, 1999, p. 2, tradução nossa58). 

 

Com base em Kasper & Rose (1999), podemos resumir, imageticamente, o exposto 

anteriormente dessa forma: 

 

Figura 07: Divisão dos estudos da Interlíngua Pragmática. 

 

 

 
                                                                                                                

PRAGMALINGUÍSTICA                                                                                              SOCIOPRAGMÁTICA 

        (GRAMÁTICA)                                                                                               (SOCIOLOGIA)               

 

 

Adaptado de Kasper e Rose (1999). 

 

Em outras palavras, a pragmalinguística estaria mais voltada para a gramática (em certo 

sentido) na medida em que consiste no uso de formas linguísticas e suas respectivas funções 

(KASPER E ROSE, 1999).  

                                                        
57 Texto original: Pragmalinguistics refers to the resources for conveying communicative acts and relational or 
interpersonal meanings. Such resources include pragmatic strategies such as directness and indirectness, routines, 
and a large range of linguistic forms which can intensify or soften communicative acts. 
58 Texto original: Sociopragmatics has been described by Leech (1983, p. 10) as “the sociological interface of 
pragmatics,” referring to the social perceptions underlying participants’ interpretation and performance of 
communicative action. Speech communities differ in their assessment of speakers’ and hearers’ social distance 
and social power, their rights and obligations, and the degree of imposition involved in particular communicative 
acts. 

INTERLÍNGUA 
PRAGMÁTICA 
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Explanando o que foi dito pelas autoras, citamos como exemplo alguns formatos de se 

pedir desculpas. No primeiro caso temos o convencional “ Desculpa aí59”, expressado por 

falantes mais jovens e de forma despretensiosa, sem maiores requintes linguísticos. O outro 

exemplo, consta de mais recursos linguísticos: “Gostaria de lhe pedir desculpas. Incomendei-

lhe com palavras. Peço-lhe perdão pelo constrangimento causado”.  

Em ambos exemplos os falantes escolhem entre o recurso pragmalinguístico disponível 

no idioma e que servem a função de pedir desculpa. Quanto a atitude e o relacionamento social 

envolvidos nos discursos, se percebe diferenças, e sobre essas diferenças (idade, sexo, etc.) 

configuram os estudos da sociopragmática.  

No que se refere à sociopragmática, pode-se dizer que consiste nos estudos do 

comportamento social adequado a cada contexto (KASPER & ROSE, 1999). Os valores sociais 

e padrões comunicativos estão sujeitos a mudanças através da dinâmica da conversação e 

incluso diferem de uma comunidade linguística para outra, ou seja, o que parece descortês em 

determinadas sociedades podem não ser em outras, o que parece descortês para uma falante de 

mais idade, pode não ser para um falante mais jovem. 

A continuação, apresentamos algumas contribuições de Felix-Brasdefer (2013, 

p.78/79). O referido teórico, recomenda ao falante a observação das ações comunicativas de 

interação para melhorar o conhecimento pragmalinguístico e sociopragmático (em atos de fala), 

isto é, para melhorar a competência comunicativa. São elas: 

a) atenção as ações comunicativas na conversação – prestar atenção as expressões 

linguísticas que se empregam durante as ações comunicativas entre os falantes 

nativos. Nesse contexto, é importante observa como ocorre (início, meio e fim) 

estas expressões em diferentes turnos da comunicação. Exemplo: que 

expressões utilizam para saudar, pedir desculpa, expressar acordo e desacordo, 

fazer um pedido e recusar algo. Além das expressões verbais, observar os 

comportamentos não verbais, sinais corporais e faciais como o olhar, o sorriso, 

etc. 

b) atenção a enunciados em contextos específicos – observar a função social que 

cumprem as palavras em diversos contextos e os efeitos que a ação comunicativa 

causa nos interlocutores. Por exemplo, ao realizar uma desculpa em língua 

                                                        
59 O exemplo citado, foi observado em nossa investigação. Trata-se de um formato de pedir desculpa entre os mais 
jovens, especificamente na cidade de Mossoró, ou melhor, um regionalismo. 
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espanhola utiliza-se a as formas mais comuns “lo siento60”, “perdóname61”. 

Nesses casos, convém verificar que contextos determinam esses usos. Além 

disso, atentar para quando não utilizá-las.  

c) relação entre os interlocutores – prestar atenção na relação entre os 

interlocutores, quer dizer, as relações que vão condicionar o uso apropriado para 

solicitar algo por exemplo, ou como o chefe pode repreender algum funcionário, 

até uma simples queixa de um aluno para o professor. 

d) variação linguística e social – ainda que os falantes compartam as convenções 

sociais para realizar ações comunicativas é importante ter consciência das 

diferenças culturais existente em diversas regiões do mundo. 

Sobre o último ponto, a variação linguística e social, discorremos mais informações por 

apresentar caráter muito relevante em nossa investigação. Sobre variação, podemos inferir que 

não é exclusividade de uma língua específica, mas, de todas as línguas faladas, ou seja, de todas 

as línguas em uso.  

Logo, podemos dizer que as línguas se atualizam e se manifestam de um modo 

heterogêneo, e isto é assim porque a língua é dinâmica e seu uso está sujeito às condições 

variáveis (internas e externas) que impedem sua homogeneidade absoluta. Além disso, a 

diversidade é um elemento muito forte, quanto maior é o território em que se fala, maior é sua 

história e mais diversa suas funções sociais e comunicativas.  

Nessa circunstância, Felix-Brasdefer (2018) apresenta a variação linguística e a 

variação pragmática como categorias. Por variação linguística, compreende-se o fenômeno 

linguístico que contrasta um ou mais níveis linguísticos e analisa a maneira que as variantes 

expressam o mesmo significado. Por exemplo, podem contrastar aspectos da fonologia, como 

variáveis dos sons fonéticos, ou da morfologia, com os morfemas diminutivos, etc.  

Quanto à variação pragmática - assim definida por Felix-Brasdefer (2018) - analisa a 

maneira que as concepções pragmáticas variam segundo a região, situação, intenção 

comunicativa do falante, contexto situacional, grau de formalidade e informalidade e a 

realização da (des) cortesia.  

A nível explicativo, o teórico em questão demonstra que em várias regiões 

hispanofalantes (Espanha e América Latina) preferem o uso direto do ato de fala pedir, mas que 

                                                        
60 A expressão l̈o siento  ̈significa literalmente em língua portuguesa um “sinto muito”. E dependendo do contexto 
pode ser desde uma escusa, um pesar, até a justificativa por algo. 
61 A expressão “perdóname” significa em língua portuguesa um pedido de desculpa “me perdoa”. Igualmente a 
expressão anterior, terá sua função social de acordo com o contexto. 
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variam o grau de formalidade. Exemplo: optam entre a informalidade do tuteo (uso do tú) e a 

formalidade do usted para expressar respeito (FELIX-BRASDEFER, 2018).  

Na variação pragmática ainda se constata a subdivisão: variação pragmalinguística e 

variação sociopragmática. Segundo Felix-Brasdefer (2018), a variação pragmalinguística 

consiste em identificar e contrastar os recursos léxicos-gramaticais que se empregam para 

explicar o significado pragmático em duas ou mais línguas (ex. inglês e espanhol) e, ainda, a 

variedade de uma mesma língua.  

Vejamos alguns exemplos de distintas formas de se realizar um pedido: 

1. Abra a porta. 

2. Por favor! Pode abrir a porta. 

3. Poderia abrir a porta, por favor? 

4. Queria saber se você pode/poderia abrir a porta? 

5. Seria gentileza de sua parte se você abrisse a porta. 

No que se refere à variação sociopragmática, consiste em identificar e comparar padrões 

interativos e o que consideram como comportamentos (des) cortés ou apropriado de certos 

grupos em situações comunicativas concretas. Por exemplo, de acordo com Felix-Brasdefer 

(2018) podemos manipular formatos conversacionais formais em contextos como uma 

entrevista de emprego, ou ainda, na interação com um superior no trabalho. E informais, como 

uma festa entre amigos e contextos familiares como um jantar, etc.  

Para demonstrar, citamos como exemplo a frase interativa: “caro irmão, seria tão amável 

de sua parte que recolhesse e me passasse o saleiro...”. Nesse exemplo, constatamos o grau de 

formalidade nos usos interativos de “caro irmão” e do verbo no condicional “seria”, ambos 

utilizados como artifício linguístico de cortesia. Outro fator que pode caracterizar o exemplo 

como formal é o próprio contexto, ou seja, pelo caráter familiar do evento e da relação familiar 

geralmente cogita-se pelo tratamento informal.  

Além disso, convém relatar que nesse exemplo o interlocutor usou de um outro recurso 

pragmático chamado ironia linguística. A ironia é como um ato comunicacional no qual o 

emissor emite uma mensagem em um contexto determinado e que deve ser decodificado pelo 

receptor. Emissor e receptor compartem uma série de conhecimentos (implícitos) que permitem 

tal processo. Ainda de acordo com Ortega (2005), a ironia pode ser considerada desde uma 

armadilha da linguagem, ou uma crítica aniquiladora, até uma sugestão cortês.  

Retomando o referido exemplo, podemos concluir que o falante utiliza intencionalmente 

da ironia linguística e demais recursos pragmáticos para obter êxito no pedido. Em geral, os 

pontos descritos acima nos ajudam a entender como funciona a comunicação mediante à 
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realização de ações comunicativas, ao significado intencional do falante e a convenção social 

que regula a linguagem. 

Para Felix-Brasdefer (2018), não se trata de mandamentos e regimentos da linguagem, 

mas, os estudos dessas variabilidades representam um avanço comunicativo na aquisição de 

L2, pois, compreender e produzir diferentes ações comunicativas com falantes nativos da 

cultura meta é essencial para aqueles que se inserem nessa mesma cultura. 

Dando sequência a discussão desse capítulo, no próximo tópico, abordaremos o 

fenômeno da TRP. Essa seção consta da introdução ao termo transferência e consequentemente 

a definição de TRP. Finalizamos o capítulo com os tipos de TRP. 

 

4.3 Transferência pragmática    

  

Como vimos no primeiro capítulo teórico, o termo transferência desponta no âmbito da 

AC. Para os teóricos dessa vertente da LC, ao aprender uma LE estaríamos sujeitos a processos 

de transferências. Nesse contexto, a aquisição da L2 se produz por uma transferência de hábitos 

da LM para LE. Logo, a transferência será positiva em todos os casos em que coincidam as 

estruturas da LM com as da língua que se aprende, enquanto que será negativa si houver 

diferenças entre os sistemas (BARALO, 2004, p.36). 

No entanto, essa perspectiva foi colocada em dúvida, pois a transferência 

frequentemente não acontecia quando havia diferença entre a LM/L1 e L2/LE. Entre outros 

questionamentos (metodológicos e didáticos), a AC é reformulada e a AE entra em cena. E ao 

invés de somente examinar a L1 e a L2 do aprendiz fornece uma nova metodologia para 

investigação de línguas.  

Sobre os processos investigativos citados, podemos considerar que foram motivados 

pelo desejo de melhorias nas práticas metodológicas e pedagógicas. Corder, como percussor da 

segunda perspectiva percebeu que as transferências forneciam informações sobre a 

aprendizagem dos falantes e nelas as evidências de transferências em todos aspectos da língua: 

fonológico, sintático, semântico e pragmático. 

Para compreender o processo citado, remetemos aos estudos de Selinker (1972). 

Segundo ele, na tentativa de aprender uma L2, o aprendiz desenvolve uma língua intermediária 

entre a L1 e a L2, diferente de ambas. Como resultado desse processo, Selinker argumenta que 

a IL resulta na ocorrência de cinco processos centrais, dentre eles se encontra a transferência 

linguística.  
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De modo semelhante, ao adquirir uma L2/LE o aprendiz desenvolve a ILP, tendo a TRP 

como um dos seus processos centrais (GALINDO MERINO, 2005). Assim, dessa maneira, 

podemos defini-la como o processo de transferência de regras e padrões comunicativos da 

língua do aprendiz para a língua alvo. 

Sobre transferências, Escandell Vidal (2009, p. 99) reitera que elas podem afetar 

qualquer segmento do uso da língua, desde o uso linguístico ao uso pragmático. E nessa 

circunstância, será considerado transferência linguística quando o que se transfere são 

propriedades ou regras características da fonologia, morfologia, sintaxe e semântica. E será 

considerado TRP, quando o aprendiz de L2 aplica a língua que se aprende padrões e formas de 

conduta que regem sua LM. 

Para o estudo em questão, conforme Galindo Merino (2005), Michael Clyne (1977) foi 

um dos primeiros a falar de pragmatic transfers em uma investigação sobre a fala de imigrantes 

alemães na Austrália. Fundamentado no conceito básico de competência comunicativa, Clyne 

observou que as diferenças entre as distintas línguas podiam derivar erros comunicativo62 

quando a intenção não era compreendida corretamente. Além disso, verificou que as fórmulas 

usadas para um ato de fala eram diferentes em ambas línguas (alemão e inglês) por existir regras 

comunicativas específicas de cada cultura. Por essas divergências, constatou que nesses casos 

sucediam a transferência pragmática (GALINDO MERINDO, 2005). 

Karper e Blum-Kulka (1993) consideram a TRP como a influência linguística e cultural 

dos aprendizes no desempenho e conhecimento pragmático da L2. Sobre essa influência, Lopez 

Vásquez (2014) nos diz que a LM nos conduz a usos estratégicos (hipóteses) que consistem em 

transladar elementos pragmáticos próprios da L1 a L2, e ainda, que este fenômeno pragmático 

incluso persiste em níveis mais avançados de aquisição/aprendizagem. 

Para Galindo Merino (2005, p. 142), convém esclarecer que a transferência é um 

fenômeno de caráter bidirecional, ou seja, “a transferência não se manifesta apenas na 

ocorrência da L1 na L2, como também na forma inversa, da L2 para a L1, ainda que com menos 

frequência e em função do domínio da L2” (GALINDO MERINO, 2005, p. 142, tradução 

nossa63).    

Consequentemente, em outros estudos realizados, López Vásquez (2014) relata a 

comprovação que os usos estratégicos da L1 na L2 não necessariamente induziam ao fracasso, 

                                                        
62 Sobre erro comunicativo, muitos teóricos não se apropriam dessa terminologia pois preferem o uso de palavras 
sinônimas como falha, equívoco, etc. 
63 Texto original: La transferencia no solo se manifiesta la presencia de la Ll en la L2, sino también de la L2 en 
la Ll, aunque menos frecuentemente y en función del grado de dominio de la L2. 
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pois o falante poderia utilizar formas linguísticas diferentes das que utilizaria um falante nativo 

e conseguir seu objetivo sem proporcionar mal entendidos. Além desse fator, é importante 

assegurar, como nos revela Galindo Merino (2005), que existem muitas características 

linguísticas e culturais comuns em certos grupos linguísticos, são exemplos: as línguas 

românicas (português, espanhol, italiano) e línguas eslavas (polaco, russo). 

Nessa perspectiva, podemos incluir como exemplo a proximidade pragmalinguística dos 

atos de fala das línguas espanhola e portuguesa (brasileira), que além da aproximação 

linguística - consideradas línguas irmãs - também possuem essa característica que podem ser 

analisadas nos exemplos:  

a) Juan, ¿puedes leer la siguiente pregunta? 

b) ¿Sería mucha molestia bajar la música? 

c) ¿Por qué no vienes a buscarme esta tarde a la oficina?64 

Contextualizando os exemplos acima, temos no primeiro caso, (a) um pedido de uma 

professora ao aluno para a realização da atividade, (b) o pedido de um vizinho ao outro para 

baixar o volume da música e, (c) o uso indireto de uma esposa ao marido para que lhe busque 

no trabalho.  

De modo consequente, se contextualizarmos esses exemplos de interação em língua 

portuguesa (brasileira) teríamos praticamente os mesmos usos, ou seja, o mesmo formato 

linguístico nos atos de fala utilizados. É importante esclarecer que não estamos falando de 

tradução e sim do formato interacional realizado em cada idioma, e nesses casos, com ato de 

falar pedir. 

Dessa maneira, no primeiro exemplo, teríamos como possível resultado de interação o 

pedido: “Você pode ler a seguinte pergunta? ”. Nessa interação, verifica-se igualmente: ação 

(verbo) no presente, de forma direta e com uso informal (você). No segundo, o pedido ao 

vizinho, consta equivalentemente da ação no condicional (uso da cortesia positiva) e de forma 

direta “ Seria incomodo baixar o volume da música/som? ”. No último exemplo, “Por que não 

vem me buscar esta tarde no escritório/trabalho? ”, com ação também no presente e de forma 

indireta.  

Para Kasper e Blum-Kulka (1993) esse tipo de fenômeno pragmático – a transferência 

positiva - é bem menos investigada, pois como geralmente resulta em êxito comunicativo recebe 

menos atenção dos investigadores.  Ainda de acordo com essas autoras, geralmente o foco 

                                                        
64 Os referidos exemplos foram extraídos do manual Ejercicios de Pragmática I da Graciela Reyes, Elisa Baena 
e Eduardo Urios (2005).  
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desses estudos é na influência da competência pragmática da LM no conhecimento pragmático 

da IL que difere da L2. 

Galindo Merino (2005, p. 292) complementa quando nos diz que:  

 

Normalmente, este tipo de investigação trata da falta de equivalência entre os 
atos de fala de uma língua para outra, com os conseguintes casos de 
transferência pragmática de consequências negativas, visto que o aluno 
interpreta a realidade desde a ótica imposta pelos usos de sua língua materna, 
ainda que, na realidade, estes usos não se correspondem com os da língua não 
nativa em que pretende se comunicar. Porém, incluso nas línguas de culturas 
próximas apresentam claras divergências no comportamento discursivo 
(GALINDO MERINO, 2005, p. 292, tradução nossa65). 
 

Outro fator observado é que os aprendizes de uma L2 não iniciam a aquisição da nova 

língua sem nenhuma bagagem. Nas palavras de López Vásquez (2014), não iniciam a aquisição 

da L2 “culturalmente vazios”, ou seja, que não possua nenhum tipo de conhecimento de mundo.  

Nesse caso, a partir desses conhecimentos o falante fará com que suas atitudes pragmáticas se 

traduzam em transferências pragmáticas positivas. (LÓPEZ VÁZQUEZ, 2014). 

Sendo assim, devemos levar em conta que quando um falante decide aprender uma L2, 

esse indivíduo já possui conhecimentos prévios e uma bagagem pragmática que coincidirá em 

maior ou menor medida com a língua meta. Para López Vásquez (2014), o conhecimento 

pragmático estará acessível para o falante independente de sua instrução acadêmica. 

Sobre o conhecimento pragmático, Blum-Kulka, House y Kasper (1989, apud LÓPEZ 

VÁSQUEZ, 2014) observaram que os estudantes evitam a utilização de estruturas muito 

características da L1. Dessa forma, consideram que os aprendizes são em certo modo 

conscientes das limitações na língua meta e incluso das transferências pragmáticas.  

Para dar continuidade aos estudos da TRP é necessário retomamos ao tópico anterior 

(4.2) que apresenta os estudos da ILP. Nele, vimos que o estudo da ILP se divide em: a) 

pragmalinguística e, b) sociopragmática.  

Desse modo, na mesma circunstância, dentro da TRP também se distingue dois tipos, 

são eles: a) transferência pragmalinguística e, b) transferência sociopragmática. (ESCANDELL 

VIDAL, 2009, p. 99). 

Com base na referida autora, desenvolvemos a seguinte ilustração: 

                                                        
65 Texto original: Normalmente, este tipo de trabajos trata los problemas de la falta de equivalencia entre los actos 
de habla de una lengua y otra, con los consiguientes casos de transferencia pragmática de consecuencias negativas, 
puesto que el alumno interpreta la realidad desde la óptica que le imponen los usos de su lengua materna, aunque, 
en realidad, estos usos no se corresponden con los de la lengua no nativa en que pretende comunicarse. Más aún, 
incluso lenguas de culturas próximas presentan claras divergencias en el comportamiento discursivo. 
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Figura 08: Tipos de transferência pragmática. 

 

 

 

 

 

           

Adaptado de Escandell Vidal (2009). 

 

Para um maior detalhamento das transferências pragmalinguística e sociopragmática, 

explanaremos a seguir sobre cada uma delas nas seções 4.3.1 e 4.3.2 deste capítulo. 

Com isso, Galindo Merino (2005) nos chama atenção para que tenhamos consciência 

que as transferências, em geral, são constituídas de estratégias empregadas pelo falante, que de 

certa forma resguardam carências em determinadas áreas linguísticas e compensadas com a 

ajuda da LM. E como vimos, em certos casos a proximidade linguística, conduz ao êxito, e 

quando não produzem consequências positivas, se convertem em casos de choque cultural e 

mal-entendidos.  

 Para teóricos como Escandell Vidal (2009), quando as transferências não são 

consideradas positivas, em consequência se constituirá uma “interferência pragmática”. Sobre 

a terminologia “interferência”, muito se tem discutido66 por indicar um sentido negativo de 

intervenção da LM no desenvolvimento de uma L2. Em virtude disso, teóricos como Corder e 

Selinker rejeitaram essa nomenclatura. Desse modo, por nos fundamentarmos nesses 

estudiosos, utilizaremos o termo “transferência” para designar o fenômeno que transfere 

características da LM na ASL.  

    

4.3.1 Transferência pragmalinguística 

 

 Para Escandell Vidal (2009), constituirá uma transferência pragmalinguística o uso em 

uma língua com fórmula própria de outra e com o significado que necessita na primeira. Em 

                                                        
66 Para maior aprofundamento sobre as terminologias “transferência” e “interferência” e a perspectiva de língua 
como Sistema Adaptativo Complexo (SAC) - que considera a terminologia como uma “influência interlinguística” 
por ser um fenômeno que exerce efeitos de uma língua na outra, a partir da possibilidade de múltiplas relações 
entre os subsistemas envolvidos (L1, L2 e L3) - sugerimos outras leituras. Para o estudo em questão, ver Pereyron 
(2018).   

PRAGMALINGUÍSTICA 

Se interessa pela análise dos 
usos linguísticos que 

proporciona uma determinada 
língua para transmitir 

diferentes tipos de ilocuções. 

SOCIOPRAGMÁTICA 

Se interessa pela análise de 
como as representações de tipo 
social e cultural determinam o 

uso linguístico. 
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outros termos, a referida autora cita as palavras de Thomas (1983), que considera transferência 

de estratégias de atos de fala de uma língua para outra, ou ainda, transferência de enunciados 

sintáticos ou semanticamente equivalentes, que por diferentes culturas tendem a transmitir uma 

força ilocucional diferente em outra língua.    

 Ainda segundo a referida autora, esta classe de transferência afeta sobretudo os atos de 

fala mais convencionais ou ritualizados, como nos pedidos de desculpas, felicitações, 

saudações, despedidas, entre outros tantos. E em virtude disso, desse caráter convencional, o 

conhecimento e o uso adequado dessas formulas próprias de cada cultura constituem um dos 

objetivos centrais da aprendizagem de uma L2. 

Para todo estudo em questão, Escandell Vidal (2009) nos reporta o fato de algumas 

estratégias (atos de fala) serem comuns em sua estrutura em determinados idiomas. Desse 

modo, a autora considera muito mais difícil detectar transferência, pois a estratégia utilizada 

tanto pode ser empregada como interpretada igualmente em ambas as línguas. No entanto, o 

grau de dificuldade em detectar uma transferência pragmalinguística aumenta quando o que 

varia de uma cultura para a outra não é a formula, e sim o significado associado a ela 

(ESCANDELL VIDAL, 2009).  

A modo de exemplificação, a referida autora cita como o exemplo a frase: “Você pode 

me passar o sal? ”67. Em nosso contexto, ou melhor, para nossa cultura ocidental, aparenta ser 

um pedido simples e de forma cortês. No entanto, para um falante tailandês pode ser 

considerada como uma descortesia, pois, para essa cultura a significação deste ato de fala é 

como se colocasse em desconfiança a capacidade do interlocutor de realizar essa simples ação. 

(ESCANDELL VIDAL, 2009) 

Ainda com relação à significação dada aos atos de fala, podemos citar aqui o exemplo 

de uma solicitação no mesmo contexto anterior, isto é, um pedido expresso da seguinte forma: 

“Eu quero o saleiro”. Dessa forma, se avaliarmos que em nossas solicitações normalmente são 

precedidas dos verbos poder e gostar, como nos diz Escandell Vidal (2009), nos produziria um 

efeito parecido ao de insatisfação, tendo em vista que o uso do pronome EU e do formato do 

pedido podemos interpretar como uma imposição e não como um pedido cortês.  

Além do mais, de acordo com essa autora, existe um aspecto mais sutil de se produzir 

transferências pragmalinguísticas. Seria o caso da frequência de uso de diferentes estratégias 

                                                        
67 Para um maior entendimento da transferência pragmalinguística, tomamos como referência o exemplo citado 
por Escandell Vidal (2009), visto que a fórmula utilizada em língua espanhola é igualmente expressada em língua 
portuguesa, dessa forma, é importante ressaltar que a tradução para português é de nossa responsabilidade, para 
isso, apresentaremos a versão original: ¿Puede usted pasarme la sal?. 



85 
 

  

que podem ser utilizadas para realização de um mesmo tipo de ato de fala. Para exemplificar, 

Escandell Vidal (2009) atribui o uso de três estratégias na realização de um pedido. São elas:  

a) o uso do imperativo; 

b) de fórmulas convencionais68e; 

c) de insinuações.  

As três estratégias citadas, estão de uma forma ou de outra, disponíveis em todas as 

línguas, claramente que podem variar, ter uma interpretação pragmática diferente em cada 

cultura, como vimos anteriormente no exemplo do pedido do saleiro. 

 Sobre a frequência de uso de diferentes estratégias, citamos o trabalho de Kasper, Rose 

e Blum-Kulka (1989). Nele, consta a realização de uma investigação com mais de setecentos 

(700) informantes de línguas diferentes (espanhol, inglês, alemão, francês), vindo a comprovar 

que as diferenças são realmente espantosas. 

Para os espanhóis, o uso do imperativo chega a ser de 75%, enquanto o inglês não 

ultrapassa os 10%. Quanto ao uso das fórmulas convencionais indiretas a situação é inversa, ao 

passo que o inglês e o alemão utilizam quase 70% dessa estratégia, o espanhol utiliza apenas 

25%. As insinuações foi a estratégia menos utilizada, porém os ingleses atingiram a marca de 

16% e os demais investigados não superam a marca de 05%. 

 Desse modo, a conclusão do estudo é que os três tipos de estratégias para realização de 

uma mesma situação, são realmente notáveis. Além disso, as autoras estabelecem que estas 

diversidades supõem que são grandes as possibilidades de se produzir esse tipo de transferência 

entre membros de qualquer comunidade que aprendam outros idiomas (ESCANDELL VIDAL, 

2009).  

 

4.3.2 Transferência sociopragmática 

 

  De acordo com Escandell Vidal (2009), a transferência sociopragmática consiste em 

transferir a outra língua as expectativas de comportamentos e as representações sociais próprias 

de outra cultura. Estes fenômenos se relacionam com o modo em que os falantes de cada cultura 

conceituam as relações sociais e a conduta que consideram apropriada em uma interação verbal. 

 Para a referida autora, se na transferência pragmalinguística em certas ocasiões 

apresentam dificuldades para serem detectadas, na transferência sociopragmática as 

                                                        
68 Para Escandell Vidal (2009), uma fórmula convencional seria o uso de expressões do tipo: “Pode me passar a 
salada?”, “Gostaria de um pouco mais de vinho.”, isto é, expressões que normalmente são padronizadas, 
normatizadas em cada cultura.    
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dificuldades aumentam pelos fatores que podem dar lugar as transferências, já que elas não 

estão associadas às fórmulas mais ou menos especificas de cada cultura e, sim, a conceituação 

da conduta adequada e das relações sociais entre os participantes da interação. 

As diferenças entre as culturas podem afetar toda a compreensão de um ato de fala. 

Como exemplo disso, citamos a modo de exemplificação o ato de fala agradecer. Nas culturas 

orientais um trabalhador não espera receber nenhuma ação de agradecimento por realizar seu 

trabalho, isto é, significa que qualquer atividade que um indivíduo realize como parte de sua 

função laboral não há necessidade de agradecimento, pois se entende que está compensada de 

outra maneira. No entanto, em outras culturas como a nossa, os agradecimentos são necessários 

desde ações simples como um favor e incluso na prestação de serviços pagos (ESCANDELL 

VIDAL, 2009). 

Ainda sobre o ato de fala agradecer e a transferência sociopragmática, Escandell Vidal 

(2009) nos esclarece que as relações sociais também determinam as condições que são ou não 

esperadas, como: idade, sexo, relação de parentesco e classe social. Sobre estas variantes a 

citada autora exemplifica que até mesmo nas culturas mais próximas podemos encontrar 

contrastes.    

Somado ao exposto anteriormente, devemos também dar importância a todos fatores 

que envolvem a comunicação. São eles: a distância que se fala, a possibilidade ou não de contato 

físico, o contato visual e seu papel na comunicação, os gestos, a velocidade em que se fala, as 

marcações que se dá na fala, até as condições que determinam o silêncio (ESCANDELL 

VIDAL, 2009).  

Todos esses critérios são significativos na constatação da transferência. As 

transferências de tipo pragmática se diferenciam das de tipo gramatical, desde os efeitos que 

produzem até a dificuldade de aboli-las, pois, os hábitos pragmáticos são mais difíceis de 

corrigir que os gramaticais. Nas palavras de Escandell Vidal (2009, p. tradução nossa69), 

podemos considerar que “na maioria dos casos não se percebe, nem se interpreta como erros, 

apenas como manifestações de antipatia, descortesia, má intenção, sarcasmo, sentimento de 

superioridade, etc.”. 

Após a explanação sobre as transferências pragmalinguística e sociopragmática, a 

seguir, adentraremos no capítulo metodológico. 

 

 

                                                        
69 Texto original: En la mayoría de las ocasiones no se perciben ni se interpretan como errores, sino como 
manifestaciones de antipatía, descortesía, mala intención, sarcasmo, sentimiento de superioridad y etc. 
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5 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Iniciamos este capítulo apresentando como se constituiu toda a investigação. Na seção 

5.1 caracterizamos o tipo de pesquisa. Em seguida, descrevemos os informantes na seção 5.2 e 

na 5.3, delimitamos o lugar onde a pesquisa foi realizada. No tópico seguinte, explicamos os 

procedimentos e instrumentos utilizados na investigação. Nesse mesmo tópico, o 5.4, consta 

também os critérios utilizados para a seleção dos atos de fala pedir e agradecer. E na sequência, 

a exposição do corpus e dos experimentos utilizados com hispanos e brasileiros.  

 

5.1 Tipo de pesquisa 

 

A presente pesquisa é delimitada como um estudo descritivo, de abordagem quali-

quantitativa e de base interpretativa. Para a realização desta investigação, utilizamos a 

metodologia de corte transversal, visando ao estudo da TRP em hispanofalantes na aquisição 

do PB como L2. 

Entendemos por pesquisa descritiva aquela que observa fatos humanos ou sociais tal 

como ocorrem, verificando as variáveis que afetam esses fatos e registrando para tentar 

confirmar ou rejeitar hipóteses (MOTTA-ROTH & HENDGES, 2010). Ainda sobre pesquisa 

descritiva, trazemos a definição de Gil (2008), que nos diz o seguinte: 

 
As pesquisas deste tipo têm como objetivo primordial a descrição das 
características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento 
de relações entre variáveis. São inúmeros os estudos que podem ser 
classificados sob este título e uma de suas características mais significativas 
está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados (GIL, 2008, p. 
28). 
 

Sobre abordagem quali-quantitativa, nossa pesquisa se caracteriza nessa perspectiva, 

pois se aprofunda na interpretação de como a LM atua nas ações comunicativas da L2 por meio 

de dados quantitativos e qualitativos. Conforme Minayo (2002, p. 22), a diferença entre 

qualitativo-quantitativo é de natureza, pois enquanto cientistas se dedicam apenas a estatística 

apreendem dos fenômenos observados apenas o "visível, morfológico e concreto". Enquanto à 

abordagem qualitativa, se aprofunda na significação das ações e relações humanas, na 

interpretação de um lado não perceptível e não captável em números, equações e estatísticas. 

No entanto, é importante esclarecer que o conjunto de dados qualitativos e quantitativos, 

não se opõem, ao contrário, complementam-se, pois a realidade abrangida por eles interage 
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dinamicamente excluindo qualquer dicotomia (MINAYO, 2002, p. 22). Nessa perspectiva, ao 

analisar e descrever quais são as TRPs presentes na IL dos participantes, apresentamos 

qualitativamente e quantitativamente esses dados.  

Concomitantemente, optamos pela investigação de corte transversal. Temos ciência da 

relevância dos trabalhos longitudinais, mas pela questão do tempo, e por se tratar de uma coleta 

de dados extensa (entrevista e resolução de questões objetivas) com informantes 

hispanofalantes e brasileiros residentes na cidade de Mossoró/RN, decidimos realizar uma 

pesquisa de cunho transversal. Nesse tipo de pesquisa a coleta de dados é realizada em um 

determinado momento. Dessa maneira, por meio de gravações e materiais escritos coletamos 

(individualmente) os experimentos da pesquisa. 

Acrescentamos também a esse formato investigativo a técnica de observação do 

participante, que caracteriza-se pelo contato direto do pesquisador com o fenômeno observado 

para obter mais informações sobre a realidade dos investigados em seus próprios contextos 

(MINAYO, 2002).  

O observador, enquanto parte do contexto de observação, estabelece uma relação face a 

face com os observados. De acordo com Minayo (2002, p. 60), “ a importância dessa técnica 

reside no fato de podermos captar uma variedade de situações ou fenômenos que não são 

obtidos por meio de perguntas, uma vez que, observados diretamente na própria realidade, 

transmitem o que há de mais imponderável e evasivo na vida real”. 

A seguir, como proposto no início do capítulo, apresentaremos os participantes dessa 

investigação.  

 

5.2 Participantes 

 

Nesta seção, evidenciamos os participantes da nossa pesquisa. Todavia, ressaltamos que 

nosso objetivo é analisar e descrever a TRP de hispanofalantes em aquisição do PB. No entanto, 

como se trata de uma investigação que analisa e compara LM e L2, verificamos a importância 

de se realizar os mesmos procedimentos investigativos com falantes nativos do PB, pois, 

partimos do pressuposto que os hispanofalantes são mais diretos em rituais conversacionais 

(perguntar, pedir, agradecer e etc.), enquanto nós brasileiros priorizamos uma conversação 

oposta, ou seja, de forma indireta. Dessa forma, dividimos os informantes em dois grupos: 

GRUPO I - hispanofalantes que residem na cidade de Mossoró 

GRUPO II - brasileiros com naturalidade mossoroense e que residem na cidade de 

Mossoró 
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O primeiro grupo é composto por 10 (dez) hispanofalantes residentes em 

Mossoró.  Deste grupo, 5 (cinco) participantes são do sexo masculino e 5 (cinco) do sexo 

feminino, com idades que variam entre 19 a 65 anos. Dentro dessa categoria, consta ainda o 

critério de participantes com menos tempo de permanência na cidade (menos de dois anos) e 

com permanência superior a este tempo, pois, dentro dos estudos em ASL, devemos considerar 

os níveis inicial, intermediário e avançado.    

No gráfico a seguir, demostramos a nível informativo as nacionalidades e o quantitativo 

de hispanofalantes investigados, porém, nos compete esclarecer que estes foram observados e 

analisados sob um ponto de vista grupal, fazendo parte do grupo de hispanofalantes 

referenciados nessa pesquisa. 

 

Gráfico 01: Grupo de hispanofalantes da cidade de Mossoró-RN. 

 
                          Fonte: Elaboração nossa. 

 

O segundo grupo, o de brasileiros, consta da mesma quantidade de informantes, 10 

(dez). Estes informantes possuem nacionalidade brasileira, preferencialmente com naturalidade 

mossoroense, e residentes no referido município. A constituição desse grupo foi sistematizada 

de acordo com o quantitativo do Grupo I, no qual conseguimos equilibrar em 5 (cinco) homens 

e 5 (cinco) mulheres, com idades que variam entre 16 e 67 anos, aproximando-se 

criteriosamente do perfil dos hispanofalantes.  

No que se refere a formação/nível de escolaridade, contamos com um número 

considerável de participantes com formação superior de ensino. Com relação a essa variante, é 

importante ressaltar que boa parte dos informantes hispanos tiveram sua formação acadêmica 
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realizada em seus países de origem. Dessa forma, a partir desse aspecto, observou-se uma 

peculiaridade importante para o estudo em questão; e que será descrita no capítulo de análise.   

Desse modo, os critérios utilizados para a seleção dos informantes foram:  

GRUPO I 

a) todos os informantes deveriam ser de origem hispânica e possuir a língua espanhola 

como idioma oficial;  

b) não apresentar problemas de audição e/ou fala;   

GRUPO II 

a) todos os informantes deveriam ser falantes do português brasileiro como língua 

materna. 

b) ser preferencialmente mossoroense e residente nesta cidade; 

c) não apresentar problemas de audição e/ou fala;   

A seleção desses dois grupos transcorreu na observação do uso dos atos de fala – pedir 

e agradecer – e como as variabilidades desses atos de fala nos idiomas investigados podem 

ocasionar a transferência da LM para a L2. 

Sobre as variáveis individuais temos os marcadores de idade, sexo, nível de escolaridade 

e profissão, que evidenciamos anteriormente na apresentação dos participantes. Consideramos 

fundamentais em nossa investigação. Como se observou em outros estudos sobre ILP, notamos 

que esses aspectos, como por exemplo o gênero (sexo) do participante-sujeito, pode interferir 

nas características da amostra.  

Além do gênero, a idade é um fator importante, que pode explicar, por exemplo, 

determinados comportamentos, hábitos, ideologias e outros valores adotados conscientemente 

ou não, em razão das experiências vividas ao longo de sua existência. E por último, o nível de 

escolaridade e profissão, que podem revelar a quantidade de informações recebidas pelo 

participante e ainda esclarecer os motivos que o levam ou não a fazer, dizer e atuar em certas 

circunstâncias (XAVIER, 2013, p. 82). 

No próximo ponto, discorreremos sobre a delimitação geográfica da investigação. 

 

5.3 Delimitação Geográfica 

 

Neste tópico, abordamos a delimitação geográfica da investigação e os motivos pelos 

quais nos levaram a desenvolver e, consequentemente, divulgar pesquisas na área da ILP nesse 

espaço geográfico. A origem geográfica é um dos fatores que fazem parte das variáveis a serem 

observadas nesta investigação, pois segundo Xavier (2013): 
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As raízes culturais adquiridas na comunidade em que o sujeito nasceu, morou 
ou ainda vive interferem no seu modo de ser, pensar e reagir diante de certos 
fatos. Seus sonhos, crenças e valores são quase sempre herdados pelo 
espelhamento observado na família e demais membros da comunidade com os 
quais convive e na qual está inserido (XAVIER, 2013, p. 83).  

 

Por isso, o espaço geográfico escolhido para a realização desta investigação é o 

município de Mossoró. Ao delimitar o espaço geográfico da pesquisa, temos a demarcação e 

controle da variável geográfica. Como vimos na seção anterior, a 5.2, era um de nossos critérios 

que os participantes do PB fossem preferencialmente mossoroense e residente nesta cidade. 

Desse modo, podemos considerar que essa restrição tem a finalidade de centralizar e limitar a 

variável geográfica. 

Sobre a cidade de Mossoró, localiza-se na região oeste do Estado do Rio Grande do 

Norte (RN), na Região Nordeste do Brasil. Nela, se encontra a Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte (UERN), local onde se consolida o Programa de Pós-Graduação em Ciência 

da Linguagem (PPCL), do qual fazemos parte. Nesse contexto investigativo, constatamos que 

as pesquisas em estudos do conhecimento pragmático na ASL eram insuficientes, sendo que 

após um breve levantamento de estrangeiros (hispanofalantes) residentes na região, 

demonstrou-se propício o desenvolvimento desta linha de investigação. 

 

Figura 09: Mapa com a localização geográfica da cidade de Mossoró/RN. 

 

    Fonte: http://www.achetudoeregiao.com.br/rn/mossoro/localizacao.htm 
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Outro motivo para a escolha desse espaço geográfico é número de estrangeiros 

interessados em adquirir o português como L2 nos últimos anos. A nível nacional, verificou-se 

também aumento no interesse por aprender esse idioma. Esse fato se ratifica com o aumento de 

inscritos no Exame de Proficiência de Língua Portuguesa o CELPE – BRAS, num total de 

12.695 no ano de 2016, com quase 50 mil inscritos do ano de 2009 a 2016 de nacionalidade 

hispana70.  

Logo, espera-se que os resultados da pesquisa que analisa e compara a LM com 

aquisição de L2 – em uma perspectiva pragmática – contribuam para o desenvolvimento 

interlinguístico na região.   

Na sequência, apresentaremos os procedimentos investigativos que realizamos para a 

consecução desta pesquisa. 

 

5.4 Procedimentos e instrumentos da investigação 
  

Neste tópico, são descritos os procedimentos e os instrumentos adotados no estudo em 

questão. Na primeira subseção 5.4.1, definimos os motivos que nos levaram a escolher os 2 

(dois) atos de fala e se tornar base de nossa investigação. Em seguida na subseção 5.4.2, 

abordamos os instrumentos de investigação que são: a entrevista que conta do perfil do 

participante e um questionário com 7 (sete) situações comunicativas cotidianas com os atos de 

fala pedir e agradecer, que elaboramos na obtenção de verificar e confirmar nossa hipótese, isto 

é, se nessas situações os participantes hispanos transferem regras e normas de sua L1 para 

aquisição do PB como L2.  

 

5.4.1 Seleção dos atos de fala pedir e agradecer  
 

Os atos diretivos são aqueles que expressam a tentativa do falante-emissor de fazer com 

que o destinatário realize algo. Configuram-se nessa categoria os atos de fala como: pedir, 

perguntar, ordenar, etc. De acordo com os estudos da cortesia linguística, tais ações entram em 

conflito com a cortesia, melhor dizer, implicam algum tipo de custo para o destinatário. Nesse 

caso, se pretende manter ou melhorar a relação, é necessário corrigir a descortesia presente em 

muitas ações dessa categoria, caso contrário, corre o risco de aumentar a distância social entre 

os interlocutores.  

                                                        
70 Fonte INEP: Extraído de: http://portal.inep.gov.br/acoes-internacionais/celpe-bras 
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Os atos expressivos diferem dos diretivos, apesar de seus nomes indicarem praticamente 

o que representam, convém manifestar que os expressivos anunciam um estado psicológico do 

falante, ou seja, comunicam um certo estado de ânimo do emissor em uma determinada situação 

ou acontecimento. Esses atos estão presentes em ações como: agradecer, desculpar-se, 

lamentar-se, parabenizar, recepcionar (dar as boas-vindas), etc. 

Após essa breve definição sobre os atos pedir e agradecer, e de análises feitas de 

pesquisas acadêmicas que abordam a temática, constatamos como seria interessante investigar 

em consonância os dois atos de fala.  Convencidos de sua relevância, os atos de fala pedir e 

agradecer, nortearam a pesquisa na elaboração e execução dos instrumentos de investigação. 

Consideramos que ao contestar as situações comunicativas (ver apêndice 04), os participantes 

manifestam por meio da fala/escrita o fenômeno da transferência pragmática.       

Além desse aspecto, percebemos que uma grande parte das pesquisas investigam esses 

atos separadamente. Com isso, decidimos uni-los e investigá-los como ações que se articulam, 

pois temos como referência que os atos em questão são duas ações que exigem a preservação 

da imagem pública. Evidentemente que depende da consideração que cada tipo de ato receba 

em cada cultura de seus interlocutores. Em virtude disso, na ação comunicativa são os atos mais 

investigados, pois são considerados como os principais elos da comunicação intercultural.  

Podemos então concluir este ponto dizendo que a escolha por realizar uma investigação 

com atos de fala e suas variabilidades são relevantes para os estudos pragmáticos na aquisição 

de L2. Isto é, pois em certas culturas, ao realizar pedidos de forma direta não significa que o 

falante realizou um ato descortês, ou ainda, como vimos o relato de Escandell Vidal (1996) 

sobre os japoneses, que não exteriorizam agradecimento quando se recebe um autêntico favor, 

visto que, de acordo com esta cultura, o indivíduo exerce simplesmente com seu dever, com 

seu trabalho. 

  Ao considerarmos esses fatores culturais, podemos compreender as variabilidades 

existentes nos atos de fala, e incluso, evitar a categorização e estereótipos de determinadas 

culturas. Apesar de não ser um dos nossos objetivos, porém, consideramos fundamental a 

desconstrução de que certas culturas ao se manifestarem por meio da fala são consideradas 

rudes, grosseiras e mal educadas.  

  

5.4.2 Entrevista e questões objetivas 

 

Em nossa investigação, contamos com 2 (dois) procedimentos investigativos. O 

primeiro, trata-se da realização de uma entrevista para examinar o perfil do participante (ver 
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apêndices 02 e 03). O segundo, traz questões objetivas que envolvem situações comunicativas 

com os atos de fala: diretivo (pedir) e expressivo (agradecer) (ver apêndice 04). Nessa 

circunstância, compete informar que ambos os procedimentos foram coletados 

individualmente, e com nosso acompanhamento, a fim de registrar todo e qualquer 

comportamento que contribuísse com a investigação71. 

Sobre o formato entrevista, temos ciência dos riscos e desconfortos associados à 

participação e realização desta, como: nervosismo, ansiedade, timidez e possível cansaço 

mental. Apesar disso, acreditamos que ainda é um procedimento eficaz na coleta de dados. 

Nessa perspectiva, Gil (2008, p. 109) define como uma técnica em que o investigador se 

apresenta frente ao investigado e lhe formula perguntas para obtenção dos dados que tangem à 

investigação. Para o referido teórico, o objetivo da entrevista é portanto “ uma forma de 

interação social, mais especificamente, é uma forma de diálogo assimétrico, em que uma das 

partes busca coletar dados e a outra se apresenta como fonte de informação” (GIL, 2008, p. 

109). 

Como exposto anteriormente, na primeira parte priorizamos o perfil do participante, que 

consta de uma entrevista com quesitos sobre: o gênero, a idade, a escolaridade e profissão, para 

ambos os grupos (hispanofalantes e brasileiros).   

A fim de obter informações específicas de cada grupo - no caso dos hispanofalantes - 

indagamos há quanto tempo estes participantes residem na cidade de Mossoró, e se 

anteriormente residiram em outra (s) cidade (s) do Brasil. Os demais questionamentos, são se 

os informantes receberam alguma instrução formal do idioma (língua portuguesa); se estes 

possuem conhecimentos em outros idiomas; e numa escala de pouco/regular e muito, a 

frequência que utilizam a LM.  

Para os informantes brasileiros, nesse primeiro ponto questionamos se estes falantes 

possuem conhecimentos em outros idiomas. Outra indagação feita, foi se obtiveram alguma 

instrução formal dessa (s) segunda (s) língua (s), caso a resposta fosse afirmativa; numa escala 

de pouco/regular e muito, com que frequência utilizam a L2.  

Todas essas informações visam caracterizar o perfil daqueles que contribuíram com 

nossa investigação. Essas indagações iniciais são importantes, pois constituem uma visão útil 

para compreender o comportamento linguístico dos grupos em estudo. 

Sobre o segundo procedimento investigativo, trata da seleção de 7 (sete) questões 

objetivas envolvendo situações comunicativas que priorizam os atos de fala pedir e agradecer. 

                                                        
71 É de suma importância esclarecer que todos os procedimentos e instrumentos de investigação foram realizados 
em língua portuguesa. 
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As situações comunicativas foram elaboradas criteriosamente na consecução de verificar e 

identificar se os hispanofalantes investigados transferem por meio dos atos de fala, normas e 

regras da LM na aquisição do PB como L2. 

Nesse segundo procedimento, diferentemente do primeiro, não houve uma elaboração 

distinta para os grupos investigados. Isto é, para todos os participantes foram questionadas as 

mesmas situações comunicativas, pois como nosso objetivo é contrastar L1 e L2, se verificou 

a necessidade de realizar e analisar o mesmo procedimento investigativo com falantes nativos 

do PB. 

A divisão das situações comunicativas ficou assim:  

a) as três primeiras questões envolvem o ato de fala pedir (pedir informação, pedir a 

desconhecidos e familiares, etc.); 

b) e as quatro últimas se relacionam como o ato de fala agradecer (agradecer a 

solicitações, a elogio, etc.).  

Nas respectivas situações, constam ações que avaliam o poder relativo do destinatário 

com respeito ao emissor, que constitui a dimensão vertical da relação social. Constitui também 

a distância social (grau de familiaridade e o contato entre os interlocutores), que forma a 

dimensão horizontal da relação e o grau de imposição de determinado ato com respeito a 

imagem pública. 

Diante desses instrumentos e procedimentos investigativos consideramos que nossos 

objetivos e hipótese são comtemplados no que tange o processo de construção do corpus e 

posterior análise da pesquisa. Contudo, temos consciência que outros fenômenos 

interlinguísticos podem despontar na investigação, e de alguma forma acrescer, dados ou 

informações fora do contexto pensado e projetado para a investigação. Essa condição se dá 

em virtude da realização de pesquisas com sujeitos, que proporcionam outras dimensões 

investigativas.    

 

5.6 Corpus 

 

Denominamos corpus tudo que for tomado pelo pesquisador como objeto a ser 

analisado, tenha ele materialidade ou não. Em outras palavras, são dados que podem conter 

materialidade concreta como tamanho, dimensão, espessura, peso, volume, tangibilidade como 

um ser vivo, etc. Ou, ainda, dados como ações abstratas, tais como: comportamentos humanos 

em gestos, sejam eles discursos orais ou escritos, que precisam ser registrados de alguma forma, 
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seja por meio de gravações, descrição escrita, desenhos, fotografias, etc., como afirma Xavier 

(2013). 

Em consideração ao exposto anteriormente, nosso corpus consta da materialidade de 20 

(vinte) entrevistas (perfil do entrevistado) e da resolução de 20 (vinte) questionários com 

questões objetivas que abordam situações comunicativas. Neles, salientamos a divisão de 2 

(dois) grupos: os hispanofalantes e brasileiros. Os dados em questão foram coletados em 

consonância ao semestre letivo (2018.1) da UERN, que compreende desde os meses de agosto 

a dezembro.  

O estudo desenvolvido teve por objetivo comprovar a hipótese inicial que os 

hispanofalantes em aquisição do PB tendem a transferir padrões comunicativos (pragmáticos) 

da sua LM para a L2, isto é, realizam estrategicamente regras da LM na aquisição L2.  

Sobre essa informação, vale salientar que, por se tratar de uma pesquisa que avalia 

grupos culturais interlinguísticos, isto é, avaliamos deste uma perspectiva comparativa grupal, 

porém, devemos considerar também a variabilidade individual dentro de cada grupo. Dessa 

forma, queremos expressar que focamos também neste fator, apresentando então, características 

específicas desses participantes/corpus, pois, acreditamos que cada indivíduo possua uma 

personalidade própria e mesmo assim pertencer a determinado grupo.  

Devido a esta variabilidade é possível observar indivíduos dentro de um grupo cultural 

que não se identificam com certos comportamentos que seriam tidos como característicos dos 

integrantes de seu grupo. Para caracterizar essa variabilidade individual, em nossa análise 

constará amostras e a identificação em siglas para Participante Hispanofalante com respectiva 

numeração (1 a 10), exemplo: PH01. E para os participantes brasileiros; exemplo: PN01, que 

significa Participante Nativo. A utilização da nomenclatura nativo será em virtude da 

anteriormente mencionada sigla PB (português brasileiro). 

  No próximo capítulo, discutiremos a análise e os resultados encontrados. Em um 

primeiro momento, iremos apresentar as observações contidas na entrevista (perfil do 

participante). Na sequência, a descrição das transferências pragmalinguística e sociopragmática 

a partir da análise das questões com as situações comunicativas. Além disso, mostramos todas 

as observações encontradas a partir desse estudo, tendo como pretensão chegar a possíveis 

conclusões/entendimentos, e possibilitar futuras investigações.        
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6 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Este capítulo tem por objetivo expor a análise e discussão dos dados coletados, bem 

como apresentar as respostas do nosso objeto e problema de pesquisa, que é a TRP de 

hispanofalantes na aquisição do PB como L2. Constituído por um estudo de caráter transversal 

com um total de 20 (vinte) participantes, 10 (dez) hispanofalantes e 10 (dez) brasileiros, 

realizamos uma análise quanti-qualitativa. Os dados estão organizados na forma quantitativa e 

qualitativa para melhor compreensão.  

Para a exposição dos dados, decidimos apresentar as observações dos dados em seções 

individuais. Na primeira seção, 6.1, consideramos as interpretações encontradas nas entrevistas, 

contemplando as características grupais e individuais de cada participante. Na segunda parte, 

seção 6.2, integramos a este estudo a análise das questões objetivas com as situações 

comunicativas, objetivando descrever as transferências pragmalinguística e sociopragmática na 

interlíngua dos hispanofalantes investigados.  

 

6.1 Dados gerais sobre a entrevista 

 

Como referenciado anteriormente, tratamos nessa seção da exposição de dados e das 

observações encontradas na realização das entrevistas com hispanofalantes e brasileiros.  A 

importância desse instrumento de pesquisa é direcionar a caracterização daqueles que 

contribuíram com nossa investigação. Essas observações iniciais são importantes, pois 

constituem um panorama para compreender o comportamento linguístico/pragmático dos 

grupos investigados. 

Dessa forma, em um primeiro momento, detalhamos a entrevista com os participantes 

hispanos, e na sequência, os participantes brasileiros Em seguida, organizamos as informações 

como gênero, idade, e adentramos na exposição dos demais quesitos que contribuíram para 

descrever o perfil dos nossos participantes, como: a escolaridade, a profissão, o domínio na L2, 

e a frequência de uso da LM. 

 

6.1.1 Participantes hispanofalantes 

 

Como apresentado no capítulo metodológico, contamos com a participação de 10 (dez) 

informantes, sendo 5 (cinco) do sexo masculino e 5 (cinco) do sexo feminino. Especificamos 

também, a média de idade, que variam de 19 a 65 anos, como veremos no gráfico a seguir: 



98 
 

  

                           

Gráfico 02: Faixa etária dos hispanofalantes. 

        
Fonte: Elaboração nossa. 

 

Nesse contexto, a fim de identificar mais características específicas desses informantes, 

foi questionado o nível de escolaridade dos participantes e os resultados foram o demostrado 

no gráfico a seguir: 
  

                                   Gráfico 03: Escolaridade dos hispanofalantes. 

 
Fonte: Elaboração nossa. 
 

Sobre esse questionamento, constatamos que dos 5 (cinco) participantes que possuem 

nível superior, apenas 1 (um) teve sua formação acadêmica no Brasil. Os demais, tiveram seus 

estudos concluídos em seus determinados países. Com relação aos informantes de nível médio, 

dos 4 (quatro), apenas 1 (um) teve seus estudos finalizado em seu país de origem. Os demais 
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realizam/realizaram sua formação acadêmica na cidade de Mossoró. Ainda com relação a este 

dado, vale salientar que 2 (dois) participantes estão cursando ensino superior. Quanto ao único 

informante de nível fundamental, constatamos que a conclusão desta fase foi em seu país natal.  

Desses apontamentos, curiosamente verificamos que 5 (cinco) participantes concluíram 

seus estudos em seus países de origem e 5 (cinco) concluem/concluíram no Brasil. A partir 

desse dado, atentamos nestes participantes, isto é, se teriam algum desempenho diferenciado 

daqueles que não obtiveram nenhum tipo de instrução formal na L2.   

Relacionado com a escolaridade, questionamos também sobre as determinadas 

profissões. Dentre elas verificamos: professores universitários, médicos, estudantes, uma artesã 

e um mestre gastronômico.  Ao analisar as profissões, notamos que boa parte dos participantes 

mantém contato direto e contínuo com falantes da L2. Sobre essa peculiaridade, alguns 

participantes relataram que a comunicação na L2 foi estimulada, inclusive, por questões 

profissionais, afirmando que necessidade de manter relações com os falantes do PB era/é 

condição para exercer a carreira/ocupação na cidade de Mossoró. 

Associado ao espaço geográfico, questionamos os participantes hispanos – além da 

cidade de Mossoró – se estes já haviam residido em outras localidades no país72. Com este 

questionamento, visamos observar se os participantes demostram algum comportamento que 

denote excentricidade em relação aos demais. Dos 10 (dez) participante, contabilizamos apenas 

4 (quatro) que afirmam ter residido em outras cidades, são elas: Recife/PE, Petrolina/PE, Rio 

de Janeiro/RJ73 e Curitiba/PR. Os demais participantes tiveram seu primeiro contato com o PB, 

a L2, na cidade em que vivem atualmente, Mossoró/RN.  

Vinculado a este questionamento, também indagamos por quanto tempo residiram 

nestes espaços. Como resultado, constatamos que o tempo de permanência mais duradouro 

foram: primeiro do participante que residiu em Curitiba, em virtude de ter cursado sua vida 

acadêmica na referida cidade, tendo morado lá, por aproximadamente 15 (quinze) anos; e do 

participante que residiu em Petrolina, contabilizando dezesseis (16) anos. Os demais, 

contabilizados da seguinte forma: 5 (cinco) anos em Recife e 1 (um) ano no Rio de Janeiro. 

Ainda sobre o tempo de permanência na cultura da L2, é necessário informar o 

quantitativo temporal dos nossos participantes hispanos na cidade de Mossoró e no Brasil. O 

referido participante que residiu em Curitiba é o residente com mais tempo no Brasil, 

                                                        
72 Com relação a este questionamento, é pertinente especificar o caso particular de um participante que esteve em 
contato com duas L2 ao mesmo tempo. É o caso do PH06, que por motivos profissionais esteve imerso tanto na 
cultura brasileira, quanto na russa.  
73 Com relação a este participante, vale destacar que o primeiro contato com a L2 foi na cidade de Mossoró. A 
permanência de 1 (um) na cidade do Rio de janeiro se deu por questões de aprimoramento profissional.  
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contabilizando 35 (trinta e cinco) anos. Com referência à cidade de Mossoró, verificamos um 

participante com maior tempo de residência em 28 (vinte e oito) anos. E com menor tempo de 

permanência, verificamos um hispanofalante com 15 (quinze) meses.  

Com relação ao tempo de permanência no Brasil e na cidade de Mossoró, tivemos todo 

cuidado em equilibrar os participantes com maior e menor tempo de permanência. Essa atenção 

em equiparar os participantes é em virtude de um dos nossos objetivos ser o verificar como a 

LM influencia nas ações comunicativas da L2 e assim descrever também como as transferências 

pragmáticas ocorrem nessa categoria investigativa.  

Temos ciência que quanto mais tempo de permanência na cultura da L2, é provável que 

a aquisição na língua meta seja mais exitosa, se comparada com aqueles que possuem menos 

tempo de permanência, pois, como aborda Oliveira e Paiva (2014), o maior contato com os 

indivíduos da L2 possibilita o maior conhecimento da cultural desse povo, ampliando a 

ambientação e assimilação dos valores e estilos de vida e ainda, na desconstrução de 

estereótipos dessa cultura.  

No entanto, vimos com López Vásquez (2014) que, independentemente do nível de 

aquisição/aprendizagem, incluso nos mais avançados, consistem a transferência de elementos 

pragmáticos próprios da L1 a L2. Dessa forma, contamos com a participação de ambos os 

tempos de permanência, afim de verificar se em nossa investigação ocorre o mesmo fenômeno.  

Concatenada as informações anteriores, indagamos como estes falantes consideravam 

seu domínio linguístico sobre a língua portuguesa. Nos níveis: básico, intermediário e 

avançado, os entrevistados contestaram que: 

 

Gráfico 04: Domínio linguístico dos hispanofalantes em língua portuguesa. 

 
 Fonte: Elaboração nossa. 
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Como vimos, na concepção dos nossos participantes, apenas 2 (dois) consideraram 

básico seu domínio linguístico na L2. No entanto, os dois participantes relataram que as 

habilidades de compreensão leitora e auditiva superam as habilidades da escrita e da fala. Com 

relação ao desempenho nessas habilidades, estes confessaram que a proximidade dos idiomas, 

espanhol e português, é um dos fatores que contribuem para o melhor desempenho no idioma, 

mas que, essa mesma proximidade, em “certos momentos” conduz a erros, ou melhor, nas 

palavras do PH01, “lleva a cometer equívocos y algunas pavadas74”. 

Sobre os 2 (dois) participantes que consideraram básico seu domínio no PB, observamos 

que um deles associa essa categoria com a sua escolaridade. Entretanto, constatamos que sua 

habilidade comunicativa é satisfatória, podendo ser considerada em outro nível. Quanto ao 

outro participante, julga estar na categoria básica de conhecimento na L2, em virtude do pouco 

tempo na aquisição da língua.  

No nível intermediário, temos a declaração de 4 (quatro) participantes. Estes também 

relataram que suas maiores dificuldades são na escrita e na fala. Na escrita, relataram que a 

gramática da língua portuguesa é a “grande vilã” na aprendizagem da L2. No quesito fala, 

manifestaram que a fonética da língua portuguesa apresenta mais sons que o do espanhol 

(principalmente as vogais) e, por isso, acreditam que seus desempenhos na oralidade não são 

considerados ideais.   

No último nível, o avançado, tivemos também a menção de 4 (quatro) de nossos 

participantes. Nesse quesito, os participantes asseguraram que suas competências linguísticas 

despontaram em virtude de suas funções laborais. Para eles, a leitura de textos na L2 é um dos 

maiores aliados na aquisição da língua meta, pois contribui consideravelmente na escrita e 

posteriormente na comunicação com os falantes nativos. 

Ainda com relação a essa indagação, queremos esclarecer que o resultado da 

classificação dos níveis de aquisição não se trata de uma avaliação feita por nós e sim, declarada 

por nossos participantes. Portanto, as considerações que serão feitas a partir desses dados são 

mediantes a classificações dadas pelos participantes.  

Dando sequência a entrevista, perguntamos a estes participantes se antes da vinda ao 

Brasil se haviam realizado alguma instrução formal do idioma. Caso a resposta fosse afirmativa, 

se nestas aulas teriam sido aplicadas algum conteúdo cultural como regras e comportamentos 

                                                        
74 O PH01 é um dos participantes que está a menos tempo na cidade de Mossoró e consequentemente em aquisição 
da L2. Em virtude disso, em alguns momentos o participante se expressa na língua espanhola. Nesse caso, convém 
traduzir o que informante relatou que a proximidade dos idiomas conduz a equívocos e que algumas ações o 
deixam sem graça, por dizer tolices.   
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sociais do país em questão. O resultado foi que apenas 1 (um) participante teve instrução formal 

em língua portuguesa. No entanto, vale salientar que as aulas foram realizadas por um nativo 

do português de Portugal, que foi comparado e relatado pelo PH08 como “muito diferente del75 

português de Brasil”. 

Quanto aos demais participantes, alguns contestaram que não se preocuparam tanto com 

o idioma e nem com as questões culturais, tendo em vista que receberam algumas informações 

de outros estrangeiros residentes no país, e que ademais disso, também tinham conhecimentos 

de certos estereótipos como:  o fenômeno do portunhol76, como uma facilidade na comunicação, 

e com relação à cultura, acreditavam que não haveriam tantas diferenças. Além disso os 

brasileiros (nordestinos principalmente) são conhecidos como um povo acolhedor. 

Esse questionamento nos beneficiou com a realização de uma outra indagação, mesmo 

não estando composta na entrevista perguntamos se estas informações repassadas por terceiros 

e o conhecimento de alguns estereótipos sobre o Brasil e seus falantes eram confirmadas após 

inserção na cultura. As respostas foram: 

a) Com relação à linguagem, PH09 relatou que as duas línguas têm muito em comum, 

porém, a variabilidade linguística encontrada no Brasil fez com que suas expectativas 

com relação à comunicação na L2 fossem refutadas. Para o PH05, confessou não 

sentir muitas dificuldades na comunicação quando permaneceu no sudeste do país, 

no entanto, o mesmo não aconteceu na região nordeste, em virtude das “muitas 

gírias”. Outra consideração interessante foi a do PH07, expondo que os brasileiros, 

mesmo não conhecendo o idioma estrangeiro, se esforçam para manter a 

comunicação, diferente de outras culturas. Em suas palavras “os brasileiros são mais 

pacientes”. 

b) No que se refere à cultura, trazemos as considerações do PH01 que declara ciência 

que em todas as culturas haverá diferenças, mas que no trato com estrangeiros os 

brasileiros são superiores as demais culturas. Para PH09, são poucas as diferenças 

com o seu país natal. Apenas alguns choques culturais, como o contato físico, por 

exemplo: “ aqui vocês se tocam muito”. Outro relato relevante foi o do PH02, ao 

revelar que o “Brasil é um país mais livre”, se comparado ao seu país de origem. 

Dessa forma, algumas coisas lhe causaram espanto, como as festas populares. 

                                                        
75 Na transcrição oral do participante constatamos uma transferência linguística. A contração DEL do espanhol no 
lugar da contração do português DO, apenas por isso demos ênfase, pois não compete à nossa investigação a 
análise da transferência de tipo linguística. 
76 Fusão interlinguística das línguas portuguesa e espanhola que ocorre principalmente em virtude da proximidade 
linguística. 
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Após esses relatos, constatamos que a proximidade/semelhança linguística dos idiomas 

português e espanhol é levada bastante em conta. Em alguns participantes, constatamos uma 

certa despreocupação em virtude dessa relação de compatibilidade entre as línguas, mas que 

logo após a inserção na cultura, perceberam que o uso da linguagem deve ser priorizado.     

Na sequência, também indagamos se nossos participantes hispanofalantes possuem 

conhecimento em outros idiomas, e em que nível (básico, intermediário e avançado) se 

consideram. A seguir os resultados em forma de gráfico. 

 

Gráfico 05:  Segundas línguas adquiridas pelos hispanofalantes. 

         
        Fonte: Elaboração nossa. 
 

Como vimos, a língua inglesa foi L2 mais citada pelos participantes, 7 (sete) deles 

relataram ter conhecimento básico nesse idioma, totalizando uma margem de 64% (sessenta e 

quatro por cento). Dentre as habilidades, a de compreensão leitora também foi a mais indicada. 

No entanto, alguns participantes, como o caso do PH06, manifestou que além do inglês também 

adquiriu, por motivos educacionais/profissionais, o russo. Porém, diferentemente do inglês, 

classifica sua aprendizagem em nível avançado. Para os demais casos, temos o PH04, com a 

inclusão do francês (nível básico) aos seus conhecimentos linguísticos, e os participantes PH05 

e PH09 que fala, respectivamente, o quechua e italiano por descendência familiar. 

Com relação a essa pergunta, ainda questionamos a frequência de uso dessas L2. A 

língua inglesa foi referenciada em grande parte pelo uso profissional, estando presente em 

textos acadêmicos, vídeos e conferências. Apenas o PH04 revelou utilizar o idioma com mais 

frequência no âmbito da comunicação. Os demais participantes manifestaram que dificilmente 

64%9%
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utilizam os outros idiomas. No caso dos falantes do quechua e italiano, estes nos disseram que 

utilizavam mais esses idiomas quando viviam em seus países de origem e no entorno familiar.   

O último questionamento da entrevista – que objetiva identificar o perfil do participante 

hispanofalante – foi sobre a frequência de uso da LM. Em uma escala de pouco, regular e muito, 

os participantes responderam que: 

 

         Gráfico 06: Frequência de uso dos hispanofalantes na língua materna. 

          
           Fonte: Elaboração nossa. 

 

Ao analisar os resultados sobre a frequência de uso da LM pelos hispanofalantes 

constatamos que somente 2 (dois) participantes disseram que pouco utilizam a LM em seus 

contextos comunicativos. De acordo com eles, o contato com a LM permanece apenas para a 

comunicação com familiares e amigos residentes em seus países de origem. Com relação a esses 

participantes, um fato nos chamou atenção, curiosamente, relataram que nesse pouco contato 

com a LM passaram a transferir conteúdos linguísticos da L2 para a LM, isto é, um fenômeno 

inverso da transferência linguística77.   

Sobre o fenômeno inverso da transferência, nos reportamos a Galindo Merino (2005, p. 

142) ao esclarecer que a transferência é um fenômeno de caráter bidirecional. Por isso, não se 

manifesta apenas da L1 na L2, como também, da L2 para a L1, ainda que com menor frequência 

e em função do domínio da L2. 

                                                        
77 Com relação a transferência linguística é de suma importância esclarecer que não é nosso objeto de estudo, 
porém, citamos sobre este tipo de transferência em virtude dos relatos dos participantes e por também nos instigar 
se o mesmo ocorre na transferência pragmática. No entanto, convém aclarar que sobre a ocorrência da transferência 
pragmática da L2 par a LM seria necessária uma investigação mais profunda sobre o fenômeno, o que pode 
possibilitar futuras investigações. 
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Dando continuidade ao questionamento, analisamos que 5 (cinco) participantes optaram 

pela categoria regular na frequência de uso da LM. Os participantes consideraram o uso regular 

em virtude da comunicação em LM estar presentes tanto seus contextos familiares na cidade de 

Mossoró, quanto no contexto familiar em seus países de origem. Constatamos no relato de 2 

(dois) participantes que inclusive utilizam a comunicação em LM com filhos e netos (nascidos 

no Brasil/Mossoró) para que aprendam o idioma.  

A última categoria, a dos hispanofalantes que consideram em muito a frequência de uso 

na LM, contabilizamos 3 (três) participantes. De acordo com eles, a LM é o principal canal de 

comunicação no contexto familiar, impossibilitando de certa forma o uso na L2. Observamos 

que os 3 (três) participantes são os que possuem menor permanência na cidade e, 

consequentemente, o contato com a L2. No entanto, uma peculiaridade de 1 (um) desses 

participantes nos chamou atenção. Mesmo se relacionando com um nativo, de acordo com ele, 

é preferível falar espanhol, visto que é mais fácil para o companheiro (nativo) aprender e falar 

espanhol, do que ele aprender a falar português.        

Dessa forma, ao analisar todas essas características (sexo, idade, tempo de permanência 

e etc.), desde uma ótica grupal e individual, acreditamos que essas análises nos orientam a 

compreensão de como essas peculiaridades conduzem ou não as TRPs. A seguir, explanaremos 

sobre as considerações do Grupo II, isto é, dos participantes brasileiros. 

 

6.1.2 Participantes brasileiros 

 

Nessa seção abordamos os resultados das entrevistas com os brasileiros. Tendo em vista 

tratar de uma investigação que analisa e compara LM e L2, verificamos a importância de se 

realizar os mesmos procedimentos investigativos com falantes nativos do PB. Dessa forma, 

salientamos que o propósito dos informantes brasileiros na investigação é na devida 

comparação com o grupo de hispanofalantes, analisando como estes utilizam os atos de fala 

pedir e agradecer.  

Como consta em nossa metodologia, o segundo grupo criteriosamente possui a mesma 

quantidade de informantes hispanofalantes: 10 (dez), sendo 5 (cinco) homens e 5 (cinco) 

mulheres, com idades que variam entre 17 e 67 anos e que se aproximam também do perfil dos 

hispanofalantes. Como requisito investigativo, esses informantes deveriam ser falantes do PB 
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como L1, ter preferencialmente naturalidade mossoroense, ser residentes no município78, e 

ainda não apresentar problemas de audição e/ou fala. 

Com relação ao nível de escolaridade, também optamos por manter o nível de 

escolaridade que se aproximasse ao dos hispanos, como exposto no gráfico a seguir: 

 

Gráfico 07: Escolaridade dos brasileiros. 

        
                   Fonte: Elaboração nossa. 

 

Dessa forma, contabilizamos 6 (seis) participantes com nível superior, 3 (três) 

participantes em nível médio, 2 (dois) deles cursam nível superior e 1 (um) com nível 

fundamental. Nesse contexto, relacionamos igualmente as profissões que constam em maior 

parte de um grupo de professores, estudantes.   

Ao traçar o perfil de brasileiros que se aproxime ao máximo aos dos hispanofalantes, 

nos faz presumir que compreenderemos o comportamento linguístico e cultural dos grupos em 

estudo, seja pelas variáveis de gênero, idade, escolaridade e demais características, todas 

contribuíram na observação e análise da investigação.  

Dando sequência a entrevista com brasileiros, perguntamos a nível informativo se estes 

participantes possuem conhecimento em alguma LE. Dos dez (10) participantes, apenas 4 

(quatro) disseram dominar alguns conhecimentos em outro idioma. Contabilizamos 2 (dois) 

participantes com nível básico e intermediário em língua inglesa e 2 (dois) participantes com 

nível intermediário em língua espanhola. 

                                                        
78 Sobre os critérios de naturalidade e residência na cidade de Mossoró, gostaríamos de esclarecer que esses 
parâmetros nos proporcionam controle sobre as variabilidades existentes. 
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Ainda com relação a LE, indagamos aos participantes que disseram possuir 

conhecimentos em LE se realizam ou realizaram alguma instrução formal desses idiomas. 

Apenas 3 (três) afirmaram que realizam estudos em/na LE. Além disso, que nesses contextos 

tiveram aulas dedicadas ao conteúdo cultural onde foram abordados incluso conceitos sobre 

regras e comportamentos sociais da LE. Porém, estes participantes revelaram que a frequência 

de uso nesses idiomas é considerada pouca.  

Sobre as questões anteriores e o ensino de LE, um fato nos chamou atenção. Constamos 

que os participantes brasileiros não consideram o ensino e aprendizagem de LEs no Ensino 

Básico como aquisição de LE. Quando indagados sobre possuir conhecimento em LE, muitos 

revelaram que “estudava inglês na escola”, no entanto, não consideraram o estudo como 

aquisição e aprendizagem de LE. Sobre esse comportamento, vale ressaltar que é apenas uma 

observação, pois sobre os mitos do ensino e aprendizagem de LEs seria necessário um outro 

estudo.   

Feitas as exposições das entrevistas e observações sobre os participantes dessa 

investigação, a seguir, traremos as considerações do questionário com as situações 

comunicativas que abordam os atos de fala pedir e agradecer.  

 

6.2 Descrição pragmalinguística e sociopragmática na interlíngua de hispanofalantes 

 

Nessa seção, estabelecemos a realização das análises do questionário que aborda as 

ações comunicativas com os atos de fala pedir e agradecer. Desse modo, como apresentamos 

no capítulo metodológico, analisamos individualmente cada pergunta que consta no 

questionário, observando se e como ocorre o fenômeno da ILP nas ações comunicativas dos 

hispanofalantes investigados.  

Dessa forma, para exposição das resoluções dos hispanofalantes e brasileiros, 

designamos apresentá-las, concomitantemente, a fim de comparar e presumivelmente constatar 

nossa hipótese inicial. Além disso, é de suma importância assegurar que as considerações 

observadas transcorreram desde um ponto de vista grupal. No entanto, não serão excluídas da 

análise as observações de cunho individual.  

 

6.2.1 Situação comunicativa 01 

 

Para iniciar, apresentamos as resoluções da primeira questão objetiva.  Como foi dito 

no capítulo metodológico, nas quatro primeiras questões seriam abordadas o ato diretivo, ou 
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melhor, a ação de pedir. Com relação a esta primeira situação comunicativa, tínhamos a 

abordagem fictícia em que orientava os participantes (hispanofalantes e brasileiros) a realização 

de um pedido de informação. Desse modo, estando na rua e necessitando de orientação para 

chegar a um determinado local, como abordariam o possível interlocutor (a). Nessa perspectiva, 

tivemos as devidas respostas79: 

 

Quadro 07: Comparativo hispanofalantes e brasileiros – situação comunicativa 01. 

HISPANOFALANTES BRASILEIROS 

 
PH01 – Você sabe onde é esse lugar? 
 
PH02 – Por favor, onde fica esse lugar? 
 
PH05 – Boa tarde senhor (a), teria como o/a 
senhor (a) me ajudar? Gostaria de saber como 
faço para chegar nesse lugar. 
 
PH08 – Bom dia, sabe onde se encontra esse 
lugar? 
 

 
PN01 – Por favor senhor ou senhora, eu gostaria 
de uma informação, é que preciso encontrar este 
estabelecimento, sabe onde fica? 
 
PN03 – Bom dia senhor (a), onde que fica essa 
loja? 
 
PN06 – Boa tarde, por gentileza, pode me dizer 
onde fica tal lugar ou estabelecimento? 
 
PN07 – Oi, bom dia ou boa tarde, é... me diga 
uma coisa, você sabe onde que tá esse lugar? Não 
sei como chegar lá, você sabe? 
 

Fonte: Elaboração nossa.  

 

Ao analisar as respostas e relacioná-las com os estudos pragmáticos sobre comunicação 

direta e indireta - que iniciam em Searle e são ampliados nos estudos da teoria da polidez - 

observamos que nessa abordagem comunicativa os participantes hispanofalantes, em grande 

parte de suas respostas, utilizaram o recurso direto da comunicação e, os brasileiros, o recurso 

indireto.  

Nessas circunstâncias, retomamos a teoria da polidez de Brown e Levinson que revela 

que o falante faz uso de procedimentos estratégicos numa situação de interação face a face. 

Uma delas é a estratégia aberta e direta que é quando o emissor (com propósito participativo de 

seu interlocutor) mostra claramente sua intenção comunicativa. Uma outra estratégia é a aberta 

e indireta. Nela, o emissor reflete seu propósito (sem deixar de ser claro) de mostrar ao 

                                                        
79 A escolhas das amostragens não são feitas de forma aleatória. Dessa forma, tivemos a preocupação em apresentar 
respostas que equilibrassem as questões de gênero, idade e tempo de aquisição do PB, isto é, em todas as análises 
constam resoluções das categorias: gêneros masculino e feminino, com faixa etárias diferentes, e por fim, com 
maior e menor tempo de aquisição do idioma. O mesmo ocorre com os brasileiros, estão em conformidade com os 
participantes hispanofalantes.     
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destinatário sua intenção e logo compensar ou reparar o possível dano que venha a causar a 

imagem pública. 

Desse modo, podemos considerar exemplos de comunicação direta e indireta a dos 

participantes: PH01: “Olá, você sabe onde é esse lugar? ”, e do PN01: “ Por favor senhor ou 

senhora, eu gostaria de uma informação, é que preciso encontrar este estabelecimento, sabe 

onde fica?”. Na primeira abordagem, a do hispanofalante, percebemos que a comunicação pode 

ser considerada como clara e objetiva se comparada à intenção comunicativa do brasileiro, que 

antes de realizar o pedido de informação anuncia inicialmente ao interlocutor que necessita 

primeiro de uma informação, para somente assim realizar o pedido. 

No entanto, verificamos também o inverso, isto é, uma abordagem indireta na resolução 

de um hispanofalante e uma abordagem direta na contestação do brasileiro. São elas: a do PH04, 

que expressou sua intenção comunicativa em um formato bastante similar ao dos brasileiros, 

primeiro a compensação ou reparo pela interpelação feita e em seguida a realização do pedido. 

Segue o exemplo:  “Boa tarde senhor (a), teria como o/a senhor (a) me ajudar? Gostaria de saber 

como faço para chegar nesse lugar”. Na perspectiva direta, a resposta do PN03 exteriorizou 

objetivamente: “Bom dia senhor (a), onde que fica essa loja?”.  

Dessa forma, constatamos quantitativamente o seguinte:  

 

Gráfico 08:  Quantitativo de comunicação direta e indireta – situação comunicativa 01. 

         
                        Fonte: Elaboração nossa.  

 

Sobre esse quantitativo, constatamos que dentre os hispanofalantes as mulheres 

utilizaram mais a comunicação indireta, quando apenas 1 (um) homem realizou a indiretividade 

como forma comunicativa. Também verificamos que esses 3 (três) participantes estão inseridos 
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na cultura da L2 acima de 10 anos, e ambos possuem idade superior 45 anos. Quanto ao grupo 

de brasileiros, apenas 1 (um) participante respondeu diretamente. Seu perfil se trata de um 

jovem do sexo masculino, os demais, como mostra o gráfico acima, manifestaram suas 

respostas de forma indireta 

Ainda sobre o participante hispanofalante que utilizou o formato indireto da 

comunicação, verificamos outro fenômeno. Este participante nos relatou que sua abordagem 

também seria dessa forma, em virtude da experiência vivida em outro país de LE, revelando 

que sua cautela em pedir a informação se estenderia a qualquer abordagem, pois como nos 

informou, por exemplo, não se estende a mão para uma mulher na Rússia como um gesto 

simples para principiar uma conversação, entre outras coisas. Dessa forma, o participante diz 

acreditar que muito de sua conduta é atribuída também a essa cultura.  

Desse modo, compreendemos que nessa primeira abordagem, a transferência 

pragmalinguística se caracteriza como positiva, isto é, não constatamos nenhuma fórmula de 

pedido que gerasse uma transferência de tipo negativa, que é quando gera incompreensão do 

ato. No entanto, verificamos no Grupo I a omissão dos pronomes pessoais e de tratamento como 

no exemplo a seguir: “Por favor, onde fica esse lugar? ”. Diferentemente do Grupo II que 

exterioriza praticamente em todas as respostas o uso de pronome pessoal “você” ou das formas 

de tratamento, “senhor e/ou senhora”. 

Com relação ao uso do condicional – que caracteriza nos estudos da teoria da polidez 

como um ato cortês e um procedimento substitutivo (BROWN & LEVISON, 1987, Apud 

KERBRAT-ORECCHIONI, 2014) – constatamos que no Grupo I o maior uso foi entre os 

participantes do sexo feminino, com maior idade, e ainda, com o maior tempo de inserção na 

cultura da L2. Quando comparado ao Grupo II, constatamos o uso do condicional tanto entre 

homens e mulher, quanto em faixas etárias diferentes.  

Além do uso do condicional, verificamos também o uso dos suavizadores de natureza 

verbal e de caráter subsidiário. Para Brown e Levison (1987), além das estratégias de interação 

à face, é de suma importância o uso desses procedimentos para as manifestações de polidez e 

consistem também em suavizar os AAIP no uso preliminar de perguntas, interpelações, etc. Nos 

grupos investigados, verificamos o uso dos suavizadores “por favor”, em maior parte pelos 

hispanofalantes e, “com licença” pelos brasileiros.  

Com relação ao uso dos suavizadores, podemos incluir que o uso do “por favor” por 

parte de alguns hispanofalantes pode ser considerado como um uso estratégico da L1 na L2, e 

que nesse caso não induziu ao erro, visto que em língua portuguesa encontramos o mesmo uso 

para amenizar uma situação que exija prudência. Esta afirmação foi constatada após um 
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participante relatar conhecimento sobre o uso do suavizador “por favor”, que está presente em 

ambas línguas, e que o uso do “com licença” também expressado na língua portuguesa teria 

outro significado em espanhol80, validando dessa forma a escolha por esse suavizador.  

Ainda sobre a primeira situação comunicativa, questionamos para ambos grupos se 

haveria alguma diferença se o provável destinatário fosse do sexo feminino ou masculino e de 

faixa etária diferente, por exemplo, se a abordagem fosse feita a um indivíduo de mais idade. 

Esta indagação pretendia verificar se o participante mudaria seu comportamento por questões 

etárias e de gêneros, pois verificamos que alguns participantes do Grupo II apresentaram essa 

particularidade. Ou seja, para alguns integrantes do grupo dos brasileiros haveria diferença no 

trato e até mesmo na formulação da pergunta, se, por exemplo, tratasse de uma mulher anciã81.  

Desse modo, tivemos 8 (oito) participantes hispanofalantes que relataram estranheza 

com relação a essa indagação, e assim, afirmaram que independente de sexo e idade, a 

abordagem seria da mesma forma, porque todos seriam tratados com paridade e cortesia. No 

entanto, 1 (um) participante relatou ter percebido essa formalidade na fala dos brasileiros e, por 

isso, passou a ter mais cautela na comunicação. O outro participante, como relatado 

anteriormente, em virtude da aquisição de outra LE (russo), também externou diferença no trato 

e na abordagem principalmente na categoria gênero. 

Nesse contexto, adentramos na transferência de caráter sociopragmático, para assim 

verificar a ocorrência desse tipo de TRP. Como vimos, nessa primeira situação comunicativa a 

transferência pragmalinguística exerceu de forma positiva. No entanto, é necessário verificar 

qual a significação dada ao uso do ato de falar pedir, e como deve ser feita a abordagem, isto é, 

como um pedido de uma informação a um desconhecido é interpretado por ambas as culturas.   

Entre os hispanofalantes e brasileiros, inicialmente, não foram constatadas diferenças. 

Ambos disseram que uma abordagem em um ambiente como a rua e a um desconhecido requer 

que o interlocutor seja educado. No caso dos hispanofalantes, ainda relataram a paciência como 

uma outra virtude, por causa da pronuncia marcante da LM, ou seja, o sotaque. Para eles, essa 

idiossincrasia é um dos maiores obstáculos para a efetivação da comunicação, e que em 

determinados casos, acarretam a não realização de pedidos em situações como a referida no 

questionário. Por exemplo, é o caso de 2 (dois) participantes que relataram preferir não pedir 

informação para evitar a reação de estranheza. 

                                                        
80 De acordo com a Real Academia Española - RAE (2018), a palavra “licencia” significa permissão para realizar 
algo; resolução ou autorização que concede uso e exploração para fins industriais, comerciais, etc.; e ainda um 
documento que consta “licencia”, por exemplo uma licença para dirigir. 
81 Importante especificar que esse comportamento esteve presente nos participantes com maior idade. Nos mais 
jovens por exemplo, relataram não haver diferença na abordagem por questões de gênero e idade.  
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Ainda sobre a significação dada ao ato de fala, pedir informação, acrescentamos outros 

conceitos dados pelos participantes. Essas significações foram constatadas após instigar nos 

participantes maiores respostas para aquilo que investigamos.  Desse modo, verificamos que as 

significações dadas a ação de realizar pedidos em cada cultura variam. Para os brasileiros, as 

palavras “cautela” e “cuidado” foi expressada por grande parte dos participantes, e por parte 

dos hispanofalantes as palavras “objetivo” e “direto”.  

Ao analisar essas significações dadas pelos participantes, constamos que a partir delas 

a conduta que consideram apropriada variam em cada interação verbal, isto é, para os brasileiros 

ao realizar um pedido devemos ter cuidado e cautela, para os hispanofalantes, ser objetivo e 

direto. Para esta observação, trazemos a colocação do PH07 que expressa a objetividade como 

prioridade em um pedido. Para o referido participante, “o brasileiro dá um rodeio” para se 

expressar. 

Para melhor compreensão a significação dada por cada grupo a este ato de fala 

desenvolvemos imageticamente a seguinte figura: 

 
Figura 10 – Diferenças na significação do ato de falar pedir. 

 
 
            GRUPO I                                                                                                         GRUPO II 

Fonte: Elaboração nossa.  

 

Dando sequência à análise, e a fim de verificar se o formato diretivo na comunicação 

dos hispanofalantes, consideradas como uma transferência da LM para L2, poderia causar 

algum infortúnio na ação comunicativa, por isso, perguntamos aos brasileiros se uma 

abordagem de um estrangeiro como a do PH01 (Você sabe onde é esse lugar?) causaria algum 

inconveniente ou até mesmo se considerariam a abordagem inapropriada. Os resultados foram 

o seguinte:  

a) 6 (seis) participantes relataram que não consideram inapropriado o formato da 

pergunta, porém, não realizariam o pedido dessa forma. De acordo com o PN03 

“faltou aí um bom dia/boa tarde, um com licença”; 

PEDIR 
OBJETIVO 

DIRETO 

      
CUIDADO 

CAUTELA  
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b) 4 (quatro) participantes revelaram não haver nenhum problema, sendo que 2 (dois) 

deles ainda disseram compreender a carência lexical existente na fala do estrangeiro. 

Sobre o questionamento anteriormente citado, o de indagar aos brasileiros se a fórmula 

direta de comunicação dos hispanofalantes causariam algum importuno, é importante ressaltar 

que surgiu enquanto realizávamos a investigação. Em um primeiro momento, coletávamos 

concomitantemente as entrevistas com hispanofalantes e brasileiros, porém percebemos que 

apenas contrastar as respostas não eram suficientes para o que pretendíamos. 

Dessa forma, mudamos o formato da coleta de dados. Finalizamos primeiramente as 

entrevistas com o hispanofalantes e em seguida selecionamos algumas respostas (diretas) desses 

participantes, para na sequência, apresentá-las e questioná-las nas entrevistas com os 

brasileiros, e assim verificar se essa variabilidade nos atos de fala causariam algum 

inconveniente na concepção dos brasileiros. 

Encerrando a análise da primeira situação comunicativa, na sequência apresentamos os 

achados da segunda abordagem. 

 

6.2.2 Situação comunicativa 02 

 

Apresentamos a segunda situação comunicativa. Nela, abordamos o cenário cotidiano 

de uma consulta médica. Nessa circunstância, temos a situação fictícia em que falta água no 

bebedouro do consultório médico, e para solução dessa ocorrência, o pedido, como possível 

destinatário, um funcionário desta instituição.  

 A cada análise das situações comunicativas nos certificávamos como o contexto é 

preponderante nos estudos pragmáticos da comunicação. Com isso, na segunda situação 

permanecemos com a elaboração de uma situação que abordasse o ato de falar pedir. Nessa 

conjuntura, retomamos a uma solicitação em que também avaliamos a relação social entre os 

interlocutores. 

 Inicialmente, constatamos que no grupo de hispanofalantes foi predominante o uso 

direto da comunicação. Quanto ao grupo de brasileiros, verificamos que o número de 

abordagens diretas aumentou consideravelmente, isto se compararmos com a situação anterior.  

 Dessa forma, nesse primeiro momento de análise foi instigante observar como o 

contexto modificou o formato do ato de fala pedir na abordagem do grupo dos brasileiros. Como 

abordado anteriormente, tivemos 4 (quatro) respostas que privilegiaram a abordagem direta. 

Dentre elas, apresentamos a do PN02 e a do PN05, que nos relataram respectivamente o 
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seguinte: “Falo diretamente com alguém. Moça, está faltando água no bebedouro”. “ Eu falaria 

para o responsável.  Licença! É que não tem mais água no bebedouro”.  

Vejamos as respostas (reações) dos participantes na referida interação: 

 

Quadro 08: Comparativo hispanofalantes e brasileiros – situação comunicativa 02. 

HISPANOFALANTES BRASILEIROS 

 
PH02 – Moça está sem água! 
  
PH05 – Boa tarde lindinha, gostaria de saber se 
você pode conseguir un agua para mim. Estou 
com sede e não tem agua no bebedouro. 
 
PH08 – Oi, falta água no bebedouro. 
  
PH10 – Olhe, está sem água! 

 
PN02 – Moça, está faltando água no bebedouro.   
 
PN07 – Teria como me arranjar água ou me 
endicaria um lugar onde eu possa encontrar água 
para eu beber. 
 
PN08 – Por favor onde eu posso encontrar água 
para beber?  
 
PN09 – Olhe está sem água aqui! 
 

Fonte: Elaboração nossa. 

 

 Para discussão dos dados, vejamos o Gráfico 09 com o respectivo quantitativo.  

 

Gráfico 09:  Quantitativo de comunicação direta e indireta – situação comunicativa 02. 

 
                            Fonte: Elaboração nossa.  

  

No gráfico, constatamos o quantitativo de 4 (quatro) abordagens diretas e 6 (seis) 

abordagens indiretas nas respostas do grupo dos brasileiros. Quanto ao perfil dos participantes 
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que optaram pelo formato direto da comunicação corresponde a 4 (quatro) jovens, 3 (três) do 

sexo masculino e 1 (um) do sexo feminino. 

 Ainda sobre o quantitativo de abordagens diretas e indiretas, constatamos que nessa 

abordagem 9 (nove) os participantes hispanos optaram pelo estilo comunicativo direto. No 

entanto, 1 (um) participante optou pela abordagem indireta. Quanto ao perfil, se trata de um 

participante do sexo feminino, com faixa etária de 35/50 anos e com permanência superior a 10 

anos na cidade de Mossoró. Segue o exemplo do PH05 exposto no quadro 09: “Boa tarde 

lindinha, gostaria de saber se você pode conseguir un agua82 para mim. Estou com sede e não 

tem agua no bebedouro”. 

 Sobre o caso de indiretividade nessa situação comunicativa, queremos ressaltar que 

compactuamos do pensamento de Escandell Vidal (1996). Segundo a autora, a estratégia 

indireta retrata o desejo do emissor sem deixar de expor sua intenção e assim da mesma maneira 

compensar ou reparar o possível dano que venha causar ao destinatário.  

Como mostra o exemplo, verificamos uma comunicação em que o emissor expressa 

acentuada cautela e apreço ao interlocutor quando utiliza palavra no diminutivo “lindinha”. 

Para Escandell Vidal (1996, p. 151) ao utilizar esse tipo estratégia aumenta a reciprocidade na 

comunicação. Além disso, o risco de desprestígio diminui e incluso nessas interações são 

utilizadas marcas de identidade social (gírias, dialetos), como também diminutivos carinhosos 

e tudo que possa reforçar a intenção comunicativa. 

Ao analisar as respostas dessa abordagem tivemos uma certa inquietação pelo número 

considerável de participantes brasileiros que optaram pelo formato comunicativo direto. Em 

outras palavras, era perceptível que fenômeno da diretividade na comunicação estava bem 

presente em nossas interações.  

A partir disso, iniciamos primeiramente a análise de tipo sociopragmática para 

compreender o fenômeno em questão.Com isso, pudemos observar que o formato comunicativo 

direto se manifestou em 40% das respostas dos participantes brasileiros. Como dito 

anteriormente, verificamos que os mais jovens optaram por esse formato.  

Com relação a isto, percebemos que para os demais participantes, os de maior idade, 

essa prática não é tão aceitável e que seu uso de certa forma causaria problemas na 

comunicação. Para esses participantes, exemplos como a do PN09 (Olhe está sem água aqui!) 

e a do PH10 (Olhe, está sem água!) demonstram falta de trato, ou melhor, uma conduta que 

expressa pouca gentileza e educação.  

                                                        
82 A palavra em destaque é um caso de transferência linguística. Em língua espanhola, a palavra agua é precedida 
do artigo masculino, mesmo sendo um substantivo feminino, em virtude de uma regra gramatical. 
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Para além disso, apresentamos o ponto de vista do PN01 em relação a terceira situação 

comunicativa. Este participante enfatizou que: “Não diria nada. Lamentaria a situação comigo 

mesma, más, essa situação exige que eu seja gentil e que peça com educação. Tipo: Moça, por 

favor...”.  

Nesse respectivo caso, temos o que Kerbrat-Orecchioni (2014) chama de procedimentos 

subsidiários. Sobre esses procedimentos, consistem a suavização dos AAIP, ou ainda, 

constituem como procedimentos que moderam o ato ao enunciá-lo. São exemplos: “por favor”, 

“desculpa”, “se possível”, todos de uso preliminar em interpelações, convites, críticas, etc.  

Desse modo, tendo em vista que para os brasileiros a significação dada a essa abordagem 

pode/deve ser interpretada e compreendida de acordo com a faixa etária, trazemos para a 

discussão a recomendação de Felix-Brasdefer (2013). Para este autor, é de suma importância 

observar a relação entre os interlocutores, ou seja, prestar atenção nas relações que vão 

condicionar o uso apropriado.  

Do ponto de vista dos hispanofalantes, a comunicação deve ser sempre clara e objetiva. 

Quanto ao tratamento e as relações sociais, constatamos que para este grupo o trato com pessoas 

não estabelece condições e diferenças, isto é, ser cortês é um modo, maneira de alguém se portar 

e não uma forma de priorizar e categorizar tipos de tratamento, é o que nos diz o PH06: “ Não 

há imposição por hierarquia, todas as pessoas são tratadas da mesma forma”. 

Considerando as colocações de cada grupo investigado, podemos sintetizar que a 

transferência de caráter sociopragmático geraria nesse terceiro caso, por parte dos falantes 

nativos de mais idade, uma manifestação de descortesia. Para os participantes brasileiros mais 

jovens, constatamos que o formato diretivo de comunicação se aproxima bastante dos 

hispanofalantes. 

Outro fator que se aproxima também é o formato pragmalinguístico. Verificamos que 

tanto os brasileiros como os hispanofalantes optaram pelo uso de fórmulas convencionais. Para 

Escandell Vidal (2009) o uso do imperativo, de fórmulas convencionais e de insinuações, 

seriam as estratégias mais comuns nesse tipo de abordagem. Segundo ela, essas estratégias 

estão, de uma forma ou de outra, presentes em todas as línguas e ainda podem variar e/ou ter 

uma interpretação pragmática diferente em cada cultura.  

Além disso, ao analisar as respostas dos dois grupos, verificamos que possivelmente 

ocorreria uma transferência pragmalinguística se por acaso um falante hispano priorizasse o uso 

do ato de fala no imperativo.  

Analisemos os exemplos: Moça, providencie água! Ou ainda a ordem: Quero água! (.) 

Nesses casos, o uso do imperativo não asseguraria o que Wilson (2008, p. 97) chama de 



117 
 

  

princípio de polidez, que é quando as pessoas (em geral) tendem a cooperar entre si, agindo de 

modo a assegurar a autoimagem de todos os envolvidos na interação.  

Para encerrar a análise dessa situação comunicativa queremos ainda expor as 

considerações de um participante brasileiro. Trata-se de um participante do sexo feminino com 

idade entre 35 e 50, professora. Para esta participante, na determinada situação (serviço de 

atendimento), o que se constata é maltrato/indiferença as pessoas nessas condições. E completa:  

“vivemos uma inversão de valores, na nossa cultura vejo que um garçom é desvalorizado por 

sua condição laboral”. 

 Essa condição não seria uma justificativa para o que analisamos anteriormente. No 

entanto, para Escandell Vidal (2009) as relações sociais também determinam as condições que 

são ou não esperadas, como idade, sexo, relação de parentesco e classe social.  Sobre as 

variantes, a citada autora esclarece que até mesmo nas culturas mais próximas podemos 

encontrar contrastes.   

Desse modo, finalizamos essa situação comunicativa com interesse e perspectiva de 

futuras investigações. Ou melhor, pretendemos aprofundar na investigação do discurso atrelado 

ao contexto social, pois acreditamos que essa perspectiva também proporcionaria 

entendimentos sobre o fenômeno investigado nessa dissertação. 

 Nesse encadeamento, apresentamos a seguir os dados da terceira situação 

comunicativa. Consta também, da última situação elaborada com o ato de fala pedir. 

 

6.2.3 Situação comunicativa 03 

 

O terceiro questionamento consta da idealização de uma ocasião que podemos 

considerar o uso informal da linguagem, isto é, trata-se da realização de um pedido fictício a 

um (a) amigo (a). Nessa situação específica, o participante está na companhia de um (a) amigo 

(a) e é acometido (a) de um forte mal-estar (dor de cabeça, náusea). Nela, ainda apresentava a 

indisponibilidade financeira do entrevistado para comprar um medicamento, com isso, surgia a 

indagação de como proceder diante dessa situação.  

Além dos objetivos dessa pesquisa, objetivávamos também observar o comportamento 

dos participantes se diferenciaria das demais situações consideradas formais. A situação 

comunicativa considerava como elo comunicativo a relação entre amigos, ou seja, era uma 

proposta diferente das anteriores que tínhamos como destinatários anônimos e desconhecidos.  

Nessa circunstância, analisemos as respostas no quadro a seguir. 

 



118 
 

  

Quadro 09: Comparativo hispanofalantes e brasileiros – situação comunicativa 03. 

HISPANOFALANTES BRASILEIROS 

 
PH04 – Compra um remédio para mim, estou 
doente! 
 
PH05 – Amigo por favor me ajude, preciso tomar 
um medicamento mas estou sem dinheiro. Teria 
como me emprestar por favor, irei le dar de volta 
o quanto antes mas me salve grata! 
 
PH09 – Caro amigo, estou sem dinheiro e não me 
sinto bem. Poderia comprar esse medicamento 
para mim? Assim que me sentir melhor lhe pago. 
 
PH10 – Estou mal e sem dinheiro para comprar 
um remédio, você tem aí? 
 

 
PN02 – Você poderia comprar um remédio para 
mim? Estou sem dinheiro no momento, depois eu 
te pago. 
 
PN03 – Não estou me sentindo bem, preciso do 
meu remédio mas esqueci meu dinheiro em casa. 
Você poderia comprar? Por favor! Ao chegar em 
casa te devolvo. 
 
PN05 – Fulano (a), vou precisar de sua ajuda! 
Não me sinto bem e para completar estou sem 
dinheiro. Você poderia comprar para mim meu 
remédio? 
 
PN08 – Ei, tô me sentindo mal. Preciso do 
remédio alérgico mas estou sem dinheiro aqui. 
Você poderia me emprestar a grana até amanhã 
para eu comprar esse remédio? 
 

Fonte: Elaboração nossa.  

  

 Ao analisar e comparar as respostas dos participantes tivemos mais uma vez um 

fenômeno inesperado. Inesperado, pois presumíamos que a situação favoreceria uma 

abordagem sem maiores produções linguísticas e de forma despojada. No entanto, constatamos 

o inverso, quer dizer, tivemos abordagens, tanto dos hispanofalantes como dos brasileiros, que 

demostraram criteriosamente formalidade e muita polidez na elaboração do pedido.  

 Exemplificando a constatação acima, citamos a contestação do PH09: “Caro amigo, 

estou sem dinheiro e não me sinto bem. Poderia comprar esse medicamento para mim? Assim 

que me sentir melhor lhe pago”. Para a discussão dessa abordagem, remetemos aos estudos de 

Lakoff (1973) que propõe regras de cortesia para uma comunicação eficaz. Vejamos a seguir a 

elaboração do Quadro 11, para uma melhor compreensão da proposta de Lakoff. 

 

Quadro 10: Regras básicas de cortesia de acordo com Lakoff. 

REGRAS BÁSICAS USO INTERATIVO 

1. Não se imponha “Poderia comprar esse medicamento para mim?” 

2. Ofereça opções “Assim que me sentir melhor lhe pago”. 

3. Reforce os laços de camaradagem. “Caro amigo...” 

     Fonte: Elaboração nossa.  
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 Como exposto no quadro, vimos que o participante empregou na interação as regras de 

cortesia. Ao utilizar no início da conversação o vocativo “caro amigo” executou a terceira regra 

de cortesia, corroborando vínculos de amizade e companheirismo. Além disso, ao utilizar o 

verbo no condicional, que indica uma possibilidade ou condição, percebemos todo cuidado 

(palavras) do emissor para que a abordagem não transpareça uma imposição.  

 Nesse contexto, além do formato polido e formal nas abordagens, tivemos também 2 

(dois) participantes hispanos que optaram pela estratégia que evita a interpelação. Para a 

compreensão dessa estratégia recorremos às contribuições de Brown & Levison. Para os 

referidos autores, dispomos de cinco estratégias comunicativas. São elas:  direta, indireta 

(positiva e negativa), encoberta e a que evita a AAIP. 

  Para explanação do uso da estratégia que evita a AAIP exemplificamos as 

considerações do PH02. Para este participante, “mesmo sendo amigo não pediria”. Dessa forma, 

a partir do uso dessa estratégia apresentamos como se constituiu o quantitativo dessa abordagem 

no gráfico a seguir:  

 
Gráfico 10:  Quantitativo de comunicação direta e indireta – situação comunicativa 03. 

 
                            Fonte: Elaboração nossa.  

 

 O perfil dos hispanos constitui de 5 (cinco) participantes que optaram pelo estilo 

comunicativo direto. Nesse perfil constatamos em maior número participantes do sexo 

masculino. Para os participantes que elegeram o uso comunicativo indireto, observamos que 

apenas mulheres e com faixa etária acima dos 50 anos compõem esse perfil.   Com relação à 
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alternativa que evita a interpelação tivemos 2 (dois) participantes, um do sexo feminino e outro 

masculino e ambos com idades acima dos 60 anos. 

 Quanto aos brasileiros, tivemos praticamente uma unanimidade nas abordagens que 

privilegiam o uso comunicativo indireto (com cortesia positiva).  De acordo com o relato de 

alguns participantes, por mais que a situação comunicativa seja com um (a) amigo (a), é o 

contexto que determina o modo como se deve solicitar. Para os referidos participantes o fato de 

solicitar ajuda financeira é inconveniente, ou seja, pedir dinheiro em nossa cultura é considerada 

como uma situação delicada e constrangedora.   

 No entanto, verificamos que 1 (um) participante definiu sua abordagem com a expressão 

“papo reto”83. Trata-se de um jovem do sexo feminino. Para a determinada entrevistada, o 

vínculo de amizade é quem determina o formato da ação (pedido) e não o contexto. Nessa 

circunstância, a partir dessas constatações, adentramos na análise da transferência 

pragmalinguística. 

 Nesse contexto, ao comparar e verificar o determinado fenômeno, compreendemos que 

nessa quarta abordagem a transferência pragmalinguística se caracterizou mais uma vez como 

positiva. Consideramos que a proximidade pragmalinguística entre os dois idiomas comparados 

favorecem a essa constatação. Analisemos as respostas a seguir: 

 

Quadro 11: Proximidade pragmalinguística entre o espanhol e português brasileiro. 

HISPANOFALANTE BRASILEIRO 

 
Amigo por favor me ajude, preciso tomar 
um medicamento mas estou sem dinheiro. 
Teria como me emprestar por favor, irei le 
dar de volta o quanto antes mas me salve 
grata! 

 
Fulano (a), vou precisar de sua ajuda! Não 
me sinto bem e para completar estou sem 
dinheiro. Você poderia comprar para mim 
meu remédio? 
 

          Fonte: Elaboração nossa. 
  

 Ao analisar as devidas respostas, observamos que os dois casos utilizaram o vocativo 

para iniciação da conversação. Em seguida, os dois participantes contextualizam a situação para 

no encadeamento comunicativo realizar o pedido. O uso do condicional predomina nas duas 

abordagens. No entanto, percebemos a omissão do pronome pessoal por parte do 

hispanofalante. Nesse caso, poderíamos dizer que é uma transferência pragmalinguística que 

não gera incompreensão do ato.  

                                                        
83 A expressão ou gíria “papo reto” significa na linguagem dos mais jovens uma conversa séria, objetiva e sem 
mentiras, um papo totalmente sincero. Extraído do www.dicionarioinformal.com.br/papo+reto/. 
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  Ainda sobre a utilização do condicional, constatamos o uso considerável por parte dos 

dois grupos. Consequentemente, verificamos também que nenhum participante utiliza de 

insinuações como estratégia comunicativa. De acordo com estudos da pragmática, nem todos 

os atos de fala realizados por um falante expressam o significado aspirado por ele. Em outras 

palavras, é possível realizar atos de fala em que por exemplo se expressa uma ordem por meio 

de uma pergunta, ou um pedido por meio de uma vontade, um convite, interrogação, etc.  

Nesse caso, seria exemplo se um dos participantes tivesse expressado: “Ai que dor de 

cabeça insuportável! Ou ainda, “Que situação chata! Esqueci minha carteira.” (.) De acordo 

com Brown & Levison (1983), o que acontece nesses casos é que o emissor oculta sua 

verdadeira intenção. Desse modo, evita que seja atribuído a ele a responsabilidade de ter 

expressado um ato ameaçador. Ao se eximir, atribui a seu interlocutor a responsabilidade de 

interpretar a mensagem, este por sua vez, reserva o direito de se comprometer ou não com o 

contexto, e assim, também fazer uso da mesma estratégia. 

Sobre a transferência sociopragmática, constatamos a primeira situação comunicativa 

em que o uso comunicativo direto dos participantes hispanofalantes não gerou nenhum tipo de 

reação negativa nos brasileiros.  Relatamos aqui, o fato de 50% dos hispanofalantes terem 

optado pela comunicação direta. Como mostra o exemplo: “Compra um remédio para mim, 

estou doente!”.  

Dessa forma, para o grupo de participantes brasileiros esta abordagem direta não geraria 

nenhum problema de comunicação. Para alguns entrevistados, o que deve ter favorecido esse 

tipo de abordagem é a intimidade entre os falantes. Como mostra a consideração do PN08: “Eu 

acho normal, eu entenderia!”. 

Com essas atestações, verificamos que nessa específica abordagem o grupo de 

brasileiros apresentou um paradoxo na significação dada por eles ao contexto desse ato de fala. 

Em outras palavras, temos um perfil de participantes que optam pelo estilo comunicativo 

indireto, ou melhor, consideram que o pedido deve ser em consonância com o contexto. No 

entanto, constatamos que os determinados participantes consideraram natural e simples o uso 

comunicativo direto dos hispanofalantes na devida abordagem.   

Esclarecendo o que foi diagnosticado por nós como paradoxo ou um ponto de vista 

contraditório, é que verificamos que 90% dos participantes brasileiros ao especificarem suas 

abordagens relataram que o contexto era responsável pelo formato do pedido e não a relação 

social existente entre os envolvidos.  E com isso, consideraram comum o exemplo que privilegia 

a relação social como fator preponderante na realização do pedido.  
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Feitas as devidas análises e considerações, concluímos essa primeira fase das questões 

objetivas que abordaram o ato de fala pedir. Desse modo, damos sequência na descrição das 

transferências pragmalinguística e sociopragmática com a ato de fala agradecer.  

 

6.2.5 Situação comunicativa 04 

 

Na quarta questão objetiva, iniciamos a análise de dados com o ato de fala expressivo 

agradecer. Sobre o ato de fala agradecer e a categoria que se encontra, vimos no capítulo teórico 

sobre Atos de Fala, que esses específicos atos revelam um estado psicológico do falante, isto é, 

expressam certo estado de ânimo do emissor em uma determinada situação ou acontecimento.  

Nesse contexto, a elaboração da situação comunicativa previa o agradecimento pela 

concessão de um pedido ao chefe no ambiente de trabalho, mais precisamente, a solicitação 

para sair antes do horário. Com a concessão, surgia a interpelação aos entrevistados de como 

reagir a esta situação. 

 Para análise dessa abordagem, segue a seleção de respostas dos hispanofalante e 

brasileiros: 

 

Quadro 12: Comparativo hispanofalantes e brasileiros – situação comunicativa 04. 

HISPANOFALANTES BRASILEIROS 

 
PH01 – Agradezco, obrigado! 
 
PH04 – Obrigada! 
 
PH05 – Muito grato por ter me deixado sair, não 
sei como le agradecer. 
 
PH08 – Muito obrigado! Yo agradeço! 
 
 

 
PN01 – Obrigada! Fico muito agradecida pela 
sua compreensão. Mais uma vez muito obrigada! 
Precisando de mim, estou às ordens!  
 
PN03 – Obrigada por abrir essa exessão.  Muito 
obrigada!  
 
PN07 – Senhor muito obrigado por ter me 
compreendido. Muito obrigado! 
 
PN09 – Valeu aí chefe... muito obrigado! (gesto 
de positivo com a mão) 
 

Fonte: Elaboração nossa.  

 

Verificamos nesse primeiro momento que os hispanofalantes optaram em grande parte 

pela comunicação direta. Para esse grupo, podemos considerar que as respostam se limitaram 

ao formato de agradecimento “obrigado”, “agradeço/agradezco” ou “muito obrigado”. Quanto 
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aos brasileiros, constatamos o oposto, ou seja, verificamos que uma parcela considerável de 

respostas optou pela comunicação indireta e com uso de recursos gestuais.   

Como exposto anteriormente, além dos recursos verbais de agradecimento, averiguamos 

que no grupo dos brasileiros o sorriso (expressão facial) se caracterizou também como forma 

de agradecimento. No gestual, inclui o sinal de positivo com as mãos e no contato físico são 

exemplos: o aperto de mão e abraço como forma de agradecimento entre o referido grupo.  

Sobre o aperto de mão e o abraço, queremos acrescentar que essas condutas foram 

descritas como forma de agradecimento em sua maioria pelos participantes do sexo masculino. 

No entanto, tivemos um participante hispanofalante do sexo feminino detalhou que além do 

agradecimento verbalizado realizaria o aperto de mão se fosse homem e se fosse mulher, 

abraçaria.  

Quanto a essa forma de tratamento ou categorização relatada pelo participante hispano 

no ato de agradecer, é interessante enfatizar que outros participantes hispanofalantes relataram 

estranheza em determinadas ações e condutas dos brasileiros. Para esses participantes, é de 

difícil compreensão a ênfase que os brasileiros dão as questões de gênero, tendo em vista, que 

o Brasil é um país “liberal e avançado” isto se comparado aos seus países. Vejamos o relato do 

PH05 para essa colocação: “ Percebí que aqui no Brasil, uma mulher casada agradece de uma 

forma, a mulher soltera de outra e o homem também diferente, os bolivianos não actuamos 

assim”. 

A partir desse ponto de vista e de outros apontamentos dos hispanofalantes, observamos 

que a significação dada ao ato de fala agradecer varia entre as culturas estudadas. Ressaltamos 

que nesse caso temos como contexto o agradecimento no ambiente de trabalho.   

Dessa forma, a partir do reconhecimento da significação dada ao ato de fala em cada 

cultura estudada, verificamos que as respostas do grupo de hispanofalantes consistem na 

transferência e representação do comportamento adequado em sua cultura. Para esta 

constatação trazemos as considerações do PH06. Este participante, nos relatou que “o 

agradecimento não depende da pessoa e sim da ação que exerce” e complementa: “na Rússia 

sim necessitaria de formalidade e imposição por hierarquia”. 

Sobre o respectivo participante, ainda nos chamou atenção que em sua abordagem optou 

pelo estilo comunicativo direto, que se constitui como uma transferência da LM par a L2. Dessa 

forma, podemos considerar que a L2 não interferiu na conduta dessa abordagem. Além disso, 

verificamos que a proximidade pragmalinguística entre os idiomas português e espanhol 

conduziu estrategicamente a transferência. Nesse caso, temos como resposta desse participante 
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o “ Agradeço, obrigado! ”. Sobre esse uso, no entanto, verificamos que o caráter 

sociopragmático indicou que há divergência de uma comunidade linguística para outra.  

Em síntese, apresentamos a elaboração da imagem a seguir. 

 

Figura 11: Significação dada por hispanofalantes e brasileiros ao ato de fala agradecer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fonte: Elaboração nossa.  

 

Dessa forma, quando perguntamos ao grupo de brasileiros se o formato de 

agradecimento de um hispanofalante como: “Agradeço, obrigado! ”, lhes provocariam algum 

incômodo ou desconforto na determinada situação comunicativa, os resultados foram o 

seguinte: 

a) 7 (sete) participantes relataram que não consideram a interação desrespeitosa nem 

uma insubordinação.  Como relata o PN02: “achei normal”; 

b) 3 (três) participantes revelaram que nesse caso demonstrariam mais gratidão pela 

permissão, e por isso, manifestariam mais agradecimentos. É o caso do PN01:   

“Precisando de mim, estou às ordens! (.) 

 Dando continuidade e associando ao exposto acima, apresentamos o quantitativo de 

abordagens diretas e indiretas dessa situação comunicativa. 

 No grupo dos hispanofalantes, verificamos que 90% revelou que agradeceria no formato 

comunicativo direto. No entanto, constatamos 1 (um) participante que em seu agradecimento 

optou pela comunicação indireta. Quanto ao perfil, consta de um participante do sexo feminino, 

com idade acima de 50 anos e com tempo de permanência na cidade de Mossoró superior a 10 

anos. Vejamos o exemplo: “Muito grato por ter me deixado sair, não sei como le agradecer”.  

 Em consonância com esses dados apresentamos o gráfico a seguir: 

 

AGRADECER 

HISPANOFALANTES 

AGRADECEM SEM LEVAR EM 
CONTA HIERARQUIZAÇÃO NO 

AMBIENTE LABORAL. 

BRASILEIROS 

INTENSIFICAM O AGRADECIMENTO 
EM VIRTUDE DA HIERARQUIZAÇÃO 

NO AMBIENTE LABORAL. 
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Gráfico 11:  Quantitativo de comunicação direta e indireta – situação comunicativa 04. 

 
                            Fonte: Elaboração nossa. 

  

 Após essa constatação quantitativa, verificamos também casos de transferência 

pragmalinguística. Para alguns participantes do sexo feminino, não houve distinção desinencial 

de gênero na forma de agradecimento. Em língua espanhola, a expressão gracias é utilizada 

como forma de cortesia e manifestação de agradecimento, ou seja, gramaticalmente não há 

diferenciação quanto a questão de gênero. Dessa forma, verificamos a transferência nas 

respostas do PH01 “Muito obrigado...” e do PH05 “Muito grato...” com o uso do formato 

masculino de agradecimento. 

Outra observação constatada foi a comunicação formal e informal nas respostas dos 

participantes. A formalidade esteve presente tanto nas abordagens dos hispanofalantes quanto 

na dos brasileiros, entre homens e mulheres de faixas etárias diferentes. Quanto a informalidade, 

ou melhor, um uso mais coloquial da linguagem, observamos que apenas 2 (dois) participantes 

brasileiros (jovens) aplicaram o determinado estilo em suas respostas. É o caso do PN02: 

“Valeu aí chefe, obrigada! 

Ainda sobre o uso da formalidade nas abordagens, queremos exteriorizar um fato 

interessante. Observamos que entre os mais jovens dos dois grupos de participantes, entre 

aqueles que não tinha experiência laboral, verificamos que esses participantes levaram em 

consideração o discurso e experiência de outros, isto é, a partir da observação e conhecimento 

de mundo determinaram suas condutas na abordagem.  

 Finalizando a análise do Gráfico 12, incluímos o quantitativo dos brasileiros. Nele, 

constatamos o quantitativo inverso aos hispanofalantes, ou seja, no Grupo I verificamos 9 
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(nove) abordagens diretas e 1 (uma) indireta. No grupo dos brasileiros, detectamos 9 (nove) 

abordagens indiretas e 1 (uma) direta.  

 Dessa forma, consideramos como uma abordagem indireta o exemplo do PN07: “Senhor 

muito obrigado por ter me compreendido. Muito obrigado! ”. Nela, acrescentamos o conceito 

de indiretividade com vertente positiva. Recapitulando sobre esse conceito, vimos no capítulo 

sobre os estudos pragmáticos que a vertente positiva baseia-se em uma comunicação em que o 

emissor expressa intenso apreço e cuidado ao destinatário.  

 Além disso, verificamos também nas respostas dos brasileiros o uso de gírias, ou 

melhor, marcas identitárias. É o caso do PN09: “Valeu aí chefe...”.  Sobre esse uso, é perceptível 

a demonstração de intimidade, de familiaridade, caracterizando dessa forma, uma reciprocidade 

entre ambas as partes. Dessa maneira, esse uso constitui um fato interessante, isto é, ao analisar 

a conduta dos hispanofalantes e esse caso específico de abordagem do grupo brasileiro, 

podemos considerar que esse tipo de abordagem talvez gerasse estranhamento por parte dos 

hispanofalantes. 

  É importante ressaltar que o referido pressuposto surge apenas como uma observação. 

Tendo em vista que não realizamos nessa investigação o fenômeno inverso, ou seja, não foi 

questionado nem tampouco investigado como os hispanofalantes reagiriam aos estilos 

comunicativos dos brasileiros em contraposição aos seus. Dessa forma, fica aqui o desejo ou 

sugestão para as próximas investigações.   

 Dando prosseguimento, no próximo ponto submetemos para apreciação a quinta 

situação comunicativa. 

 

6.2.6 Situação comunicativa 05 

 

 A quinta situação comunicativa tínhamos como contexto a reação de agradecimento em 

virtude de uma solicitação prontamente atendida. Convém esclarecer que a interação é formada 

por interlocutores recém-conhecidos, isto é, uma relação de pouca convivência e familiaridade. 

Com isso, os participantes revelariam como reagir a esta situação. 

 Nesse contexto, retomamos aos estudos pragmáticos e situamos essa situação 

comunicativa como uma ação que apoiam a cortesia, ou seja, supõe benefício para o receptor e 

um certo custo para o emissor e nessa troca comunicativa, melhoram a relação social entre eles. 

Para discussão dessa abordagem, apresentamos a seleção das respostas dos 

hispanofalante e brasileiros: 
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 Quadro 13: Comparativo hispanofalantes e brasileiros – situação comunicativa 05. 

HISPANOFALANTES BRASILEIROS 

 
PH03 – Agradeço pela gentileza e desculpa 
porque estou incomodando. 
 
PH04 – Valeu, obrigada! 
 
PH06 – Muito obrigado! 
 
PH07 – Obrigado! 
 

 
PN01 – Desculpa pelo incomodo e muito 
obrigada! 
 
PN02 – Valeu, depois lhe devolvo! 
 
PN07 – Olhe amigo, aqui está o seu carregador e 
muito obrigado! 
 
PN08 – Valeu, obrigado! 
 

Fonte: Elaboração nossa.  

 

Ao analisar essa quinta situação comunicativa, verificamos nas respostas dos 

hispanofalantes uma amostragem que se aproxima a situação anterior. Para esse grupo, 

constatamos novamente que as respostam se constituíram na resolução do “obrigado” ou “muito 

obrigado” como formas de agradecimento. No entanto, uma resposta nos chamou atenção. É o 

caso do PH04 que manifestou o seguinte: “Valeu, obrigada”.  

Sobre o perfil desse participante, consiste em:  jovem do sexo feminino, que teve/tem 

uma parte dos seus estudos realizados na cidade de Mossoró e com menos de cinco anos de 

permanência na cidade. Como dito anteriormente, o formato de agradecimento nos causou 

surpresa. Desse modo, foi questionado o porquê desse uso. Para ela, trata-se da observação e 

adoção do termo ao verificar que os colegas da escola agradeciam dessa forma.  

Para esta estratégia comunicativa, nos reportamos aos estudos de López Vásquez (2014) 

que nos diz que a habilidade pragmática se apresenta além das formas linguísticas e se relaciona 

com o propósito comunicativo do falante em um contexto específico, ou seja, nesse caso o 

falante optou pelo uso “adequado” ao contexto em que estava/está inserido. 

Quantos ao grupo de brasileiros, percebemos que o contexto (agradecer a uma pessoa 

recém-conhecida) modificou o formato de agradecimento desses participantes, isto é, 

constatamos um número considerável de abordagens diretas.  

Sobre isso, é importante ressaltar que consideramos todos os estudos pragmáticos da 

comunicação direta. Neles, ponderamos que se iniciam nos estudos de Grice (as máximas que 

atuam e regem a conversação, ‘seja breve’) passando pela teoria dos atos de fala até os estudos 

da teoria da polidez. 

Dessa forma, um exemplo como o do PN09, “obrigado aí”, resulta em um formato de 

agradecimento em que privilegia a comunicação direta. Entretanto, uma abordagem como a do 
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PN01, “Desculpa pelo incomodo e muito obrigada!”, avaliamos como uma situação 

comunicativa indireta. Ou seja, além do agradecimento o emissor expressa, anteriormente, o 

desejo de reparar o pedido (teoria da polidez) na comunicação com seu interlocutor.   

 Nessa circunstância, ao compararmos com a situação comunicativa anterior, 

verificamos que o quantitativo de abordagens diretas e indiretas dos hispanofalantes foram 

reiteradas, 9 (nove) diretas e 1 (uma) indireta. Além disso, também constatamos que a única 

opção pela abordagem indireta foi do mesmo participante, a do PH03. Vejamos o uso: 

“Agradeço pela gentileza e desculpa porque estou incomodando.” (.) 

Com o exposto acima, apresentamos o gráfico 13 com os respectivos comparativos de 

comunicação direta e indireta nos participantes investigados.  
  

Gráfico 12:  Quantitativo de comunicação direta e indireta – situação comunicativa 05. 

 
                            Fonte: Elaboração nossa.  

 

 Dando continuidade à investigação, verificamos que esse uso indireto do PH03 se 

aproximou consideravelmente da abordagem do PN01. Quanto ao perfil dos participantes, 

ambos são do sexo feminino, idades acimas dos 50 anos e nível superior de ensino. Desse modo, 

ao analisar as respectivas respostas, constatamos que ademais do agradecimento pelo pedido 

atendido as participantes igualmente realizaram a retratação pelo ato de fala pedir, considerado 

pelos estudos pragmáticos como uma ação que ameaça a imagem pública.  

 Outro fator observado no grupo dos hispanofalantes foi o uso estratégico do verbo 

agradecer. Constatamos que os participantes com menos tempo de permanência na cidade 

optaram pelo formato “agradezco/ yo agradeço” nessa e em outras abordagens. São os casos do 
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PH01 e PH08. Entretanto, observamos que os participantes com mais tempo de permanência 

na cidade agradecem diretamente com os usos de “obrigado” e “muito obrigado” 

Ainda sobre esse uso, podemos considerá-lo como uma variante que não acarreta em 

nenhum mal-entendido ou incompreensão, isto é, o mesmo formato, eu agradeço/agradeço, 

poderia ter sido utilizado em uma abordagem do grupo II. No entanto, não verificamos nenhum 

uso dessa variante no grupo dos brasileiros. Sobre a variação, Felix-Brasdefer (2018) nos 

esclarece que devemos levar em consideração a variação pragmalinguística existente em duas 

ou mais línguas, e ainda a variedade de uma mesma língua.  

Com relação ao fenômeno da variação, verificamos que no grupo dos brasileiros a 

expressão “valeu” substitui e/ou complementa o formato de agradecimento obrigado (a). 

Vejamos a abordagem do PN02: “Valeu, depois lhe devolvo!” (.) Nesse primeiro caso, o uso 

substitui a expressão de agradecimento obrigado (a). E como complemento ao formato de 

agradecimento, apresentamos a contestação do PN08: “Valeu, obrigado!” (.) 

Em consonância com esses exemplos apresentamos o quantitativo do grupo dos 

brasileiros. Constatamos que entre os investigados, 4 (quatro) optaram pela abordagem direta e 

6 (seis) pela abordagem indireta. Dessa forma, o que nos chama atenção é que o contexto da 

situação comunicativa (agradecer) promove bem mais modificações/oscilações entre o grupo 

dos brasileiros. 

Para esclarecimento do parágrafo anterior, queremos explanar que são constatações 

observadas nas amostragens. Quando falamos em oscilações nas abordagens com o ato de fala 

agradecer temos como exemplo o comparativo das situações comunicativas 04 e 05. Nelas, os 

hispanofalantes permanecem com o mesmo quantitativo (comunicação direta e indireta) pois 

levam em consideração a ação de agradecer. No grupo dos brasileiros, percebemos que o 

contexto (relação social, hierarquia, etc.) foi determinante nas considerações destes 

participantes.  

Ao analisar esses fatos, ou melhor, as significações dadas ao ato de fala agradecer em 

cada cultura e contextos diferentes, questionamos ao grupo II se o formato de agradecimento 

do PH07 “obrigado” causaria alguma estranheza ou demonstrava excentricidade.  

Vejamos o resultado: 

a) 5 (cinco) participantes relataram que não consideram a interação como um ato de 

antipatia ou hostilidade.  De acordo com o PN08: “ acho que é por causa da pouca 

intimidade, mal se conhecem né”; 

b) 5 (cinco) participantes revelaram que em virtude da educação do anfitrião em atender 

prontamente ao pedido, por isso, manifestariam (com palavras) mais agradecimentos. 
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Para esses participantes, o simples “obrigado” poderia ser interpretado como 

antipatia e desinteresse em relacionar-se com os demais.     

A partir desses apontamentos, compreendemos que a transferência não afeta a 

interpretação do ato de fala, isto é, a transferência pragmalinguística não se caracteriza como 

negativa. No entanto, se caracteriza como uma transferência sociopragmática de viés negativo 

quando a significação dada ao ato de fala diverge entre as respectivas culturas analisadas.  

Dessa forma, observamos que entre os brasileiros investigados mais jovens a 

comunicação direta dos hispanofalantes não causou nenhuma manifestação de impolidez. 

Quanto aos participantes de maior idade, constatamos que o estilo comunicativo direto pode ser 

considerado como um caso de antipatia e até interpretado como sentimento de superioridade. 

Dando sequência a análise, vejamos a seguir a sexta situação comunicativa. 

 

6.2.7 Situação comunicativa 06 

 

 A sexta situação comunicativa abordou o contexto do agradecimento no âmbito familiar. 

Sobre o agradecimento no âmbito familiar, consta especificamente o pedido do saleiro durante 

a refeição em um jantar familiar. Ao solicitar o saleiro, o pedido é instantaneamente atendido 

por um familiar não especificado. Nesse contexto, surge a indagação de como proceder o 

agradecimento nessa ocasião. 

 Nessa respectiva circunstância, também pretendíamos observar como os dois grupos 

investigados se comportariam e/ou reagiriam ao ato de fala agradecer. Trata-se de uma interação 

comunicativa diferente das propostas anteriores, que tínhamos como exemplos:  o 

agradecimento ao chefe no ambiente de trabalho e a um amigo recém-conhecido. 

 Como detalhamos acima, não especificamos o parentesco familiar, apenas justificamos 

que na interação comunicativa interagiam membros de uma mesma família. Curiosamente, não 

imaginávamos que ao não determinar o grau de parentesco na interação, que isto modificaria 

completamente as abordagens entre os brasileiros.  

  Citamos o caso do PN03. De acordo com este entrevistado, a conduta verbal do 

agradecimento depende praticamente da definição do interlocutor. No seu ponto de vista, não 

se agradece a um irmão da mesma forma que se agradece a uma mãe ou pai e/ou familiares com 

idade superior a sua.   

 Vejamos essa e outras respostas no quadro a seguir:  
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Quadro 14: Comparativo hispanofalantes e brasileiros – situação comunicativa 06. 

HISPANOFALANTES BRASILEIROS 

 
PH02 – Obrigada! 
 
PH03 – Agradeço! 
 
PH08 – Não agradeceria. 
 
PH10 – “Agradeceria com um sorriso, gestos” 

 
PN01 – Muito obrigada! 
 
PN02 – Valeu! 
 
PN03 – Valeu boy! Obrigada! ou Obrigada 
mãe/pai/avô/avó. 
 
PN09 – Valeu, obrigado! 
 

Fonte: Elaboração nossa.  

 

 Ao analisar as respostas dos dois grupos investigados, observamos que essa situação 

comunicativa ultrapassou de certa forma nossas expectativas investigativas, tanto no grupo de 

hispanofalantes quanto no grupo dos brasileiros. Constatamos distintos tipos de abordagens e 

significações ao ato de fala agradecer no âmbito familiar. 

 No Grupo I, os hispanofalantes, constatamos: a) o agradecimento (direto); b) o não 

agradecimento; c) uso de gestos faciais e corporais. Quanto ao grupo dos brasileiros, 

verificamos: a) agradecimento (direto)84; b) diferença no formato de agradecimento em relação 

ao grau de parentesco familiar; c) uso de gíria. 

  Além do exposto acima, acrescentamos o uso da comunicação informal ao contexto dos 

dois grupos. Ao compararmos com as situações anteriores, observamos que nessa os 

hispanofalantes optaram pela informalidade em suas respostas. No entanto, ainda verificamos 

um participante que revelou formalidade (mesmo em família) na interação, é o caso do PH06. 

Esse entrevistado nos declarou que mesmo sendo uma ocasião familiar é necessário manter a 

respeitabilidade. 

  No Grupo II, ademais do uso informal, constatamos o uso de gírias. Como detalhamos 

anteriormente, o PN03 revelou a seguinte resposta: “Valeu boy!” (.) Em um contexto totalmente 

descontraído o participante optou pelo uso da determinada gíria “boy”. Na linguagem coloquial 

brasileira, significa fazer referência a alguém. Vale ainda salientar que não há variação de 

gênero, podendo ainda ser usada como diminutivo boyzinha ou boyzinho.   

                                                        
84 Sobre a comunicação direta, acreditamos que de certa forma todo contexto conduzia a essa utilização. 
Compreendemos que a situação comunicativa delimitava desde o grau de familiaridade/intimidade até o contexto 
alimentar, ou seja, durante as refeições aconselha-se (regras de etiqueta) não falar de boca cheia e nem em assuntos 
que estimulem a comunicação.  
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 Para melhor compreensão do exposto anteriormente, apresentamos o gráfico a seguir 

com o resultado quantitativo da respectiva situação comunicativa.  

 

Gráfico 13:  Quantitativo de comunicação direta e indireta – situação comunicativa 06. 

 
                            Fonte: Elaboração nossa.  

 

 Como relatamos no início, sobre a imprevisibilidade dessa situação comunicativa, 

verificamos que o grupo dos brasileiros priorizou a comunicação direta em 100%. Desse modo, 

reiteramos uma observação feita em outra situação comunicativa, a que os brasileiros 

investigados reavaliam suas condutas linguísticas em virtude da relação social. 

 Sobre essa consideração, parece até bem óbvia que o indivíduo se comporte de acordo 

com o contexto linguístico e social. No entanto, observamos que nas situações comunicativas 

anteriores os hispanofalantes procederam em maior parte em relação contexto do ato de fala, 

isto é, reagiram em consonância com o ato de fala pedir e agradecer sem levar tanto em 

consideração vínculos sociais como família, amizade, trabalho, etc.  

Sobre esta constatação, nos reportamos aos estudos de Escandell Vidal (2009) para os 

fatores extralinguísticos como emissor, destinatário, intenção comunicativa, situação, contexto, 

relação entre social ou conhecimento de mundo. Para esta autora, são fatores que privilegiam a 

relação social e incluem tudo aquilo que cercam o ato de enunciação como crenças, opiniões, 

suposições, etc.  

 Nessa circunstância comunicativa, também constatamos no grupo de hispanofalantes a 

não realização do agradecimento. Para o participante PH08, não há necessidade de agradecer a 

uma solicitação no âmbito familiar. Em outras palavras, no contexto cultural (Espanha) desse 

participante todos compreendem que a cooperação entre eles é como um princípio de 
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relacionamento harmonioso. Dessa forma, considera indispensável a verbalização (ato de fala) 

do agradecimento. 

 No que se refere ao uso de gestos faciais e corporais, temos o caso do PH10. Para esse 

participante o formato de agradecimento seria por meio de um sorriso ou alguma sinalização 

gestual. Além disso, acrescentamos a este apontamento a consideração do PH09. Segundo o 

entrevistado, para demonstração de afeto e agradecimento na cultura argentina, normalmente 

se inclui o beijo, inclusive entre homens. No entanto, este participante reconhece que a prática 

não é considerada natural entre os brasileiros do sexo masculino.   

  Desse modo, ao analisar as significações dadas ao ato de fala agradecer nesse contexto 

específico, questionamos ao Grupo II, se lhes causariam incômodo e/ou desagrado caso 

interlocutor não agradecesse ou que apenas gesticulasse como forma de agradecimento, as 

respostas foram que: 

a)  8 (oito) participantes consideram o agradecimento indispensável na interação.  Dessa 

forma, acreditam que ao não agradecer pode transparecer indelicadeza e “má-

criação”, mesmo no ambiente familiar. Segundo o PN01: “ é para agradecer, fui 

educada assim e do mesmo jeito ensinei meus filhos”; 

b) 2 (dois) participantes revelaram não sentir incômodo, porém, pediriam obrigado (a). 

De acordo com PN05 há certa complexidade em “compreender estrangeiros”. Para 

este participante, “não conhecer a língua deles é complicado” e relata: “eu num sei 

falar nada, aí acho tudo estranho e esquisito”.   

 A partir desses apontamentos, podemos inferir que nessa situação comunicativa a 

transferência de tipo sociopragmática merece mais atenção e prudência por parte de seus 

usuários. Em outras palavras, queremos explicar que ao analisar essa específica situação 

verificamos que o uso comunicativo direto e a informalidade estiveram presentes nos dois 

grupos de participantes, ou seja, não constatamos nenhuma inconveniência pela transferência 

pragmalinguística.    

No entanto, a significação dada ao ato de fala agradecer no âmbito familiar diverge entre 

os grupos investigados. Dessa forma, por mais que o quantitativo apresente uma porcentagem 

relativamente pequena de participantes que não agradeceram no contexto específico, é 

importante ressaltar que são a partir dessas situações que se constatam a variação, e que 

diferentemente das variações linguísticas, geralmente não se interpretam como erros, apenas 

como manifestações de antipatia, descortesia, má intenção, sentimento de superioridade, etc. 

 Vejamos a seguir os dados da última situação comunicativa abordada em nossa 

investigação. 
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6.2.8 Situação comunicativa 07 

 

O último questionamento abordou a situação comunicativa de agradecimento a um 

elogio, mais especificamente, um elogio recebido em virtude da vestimenta. Dessa forma, ao 

compararmos com as situações comunicativa anteriores, temos um contexto em que não ocorre 

inicialmente uma ação que ameasse a imagem pública, ou seja, não ocorre uma petição ou uma 

ordem para que se exerça o ato expressivo de agradecimento.  

Sobre o elogio, nos remetemos aos estudos pragmáticos de uma máxima de Leech 

(1983), a máxima de aprovação, que estabelece uma relação comunicativa que potencialize o 

enaltecimento ao receptor. Com isso, observamos como as culturas estudadas se comportaram 

diante da proposta interativa.   

Ao relacionar esta perspectiva com as demais situações comunicativas, constatamos que 

entre os hispanofalantes do sexo masculino foi o contexto mais difícil de ser contestado. Para 

uma boa parte desses entrevistados, esta é uma situação em que não constava vivência, 

experiência para se ter como paradigma sua conduta. Foi o caso do PH09 que nos relatou que 

agradeceria pelo elogio, no entanto, manifestou não saber como reagir, pois, não costuma 

receber elogios por causa da vestimenta.   

Outro fator observado no grupo dos hispanofalantes foi o uso físico/corporal como 

forma de agradecimento. São exemplos de uso: o sorriso e gestos com as mãos. Com relação 

ao fator psicológico, a timidez foi relatada por alguns participantes. No caso específico do 

PH08, relatou não agradecer em virtude dessa característica pessoal e psicológica. 

No que se refere ao grupo dos brasileiros, constamos algumas peculiaridades com a 

circunstância de agradecer a um elogio. Verificamos que entre os brasileiros a prática do elogio 

a forma de se vestir é mais exacerbada, isto se comparada aos relatos dos participantes 

hispanofalantes. Em outras palavras, não verificamos nenhum participante brasileiro que 

demonstrasse estranhamento ou até mesmo desconforto pelo elogio recebido. Para 

exemplificação, citamos a resposta do PN05: “Muito obrigada. Tenho bom gosto!”. 

Sobre a referida conduta linguística, trazemos para a discussão os estudos pragmáticos 

de Leech (1983) sobre polidez.  Segundo o referido autor, para que ocorra uma comunicação 

cortês, na específica situação comunicativa, devemos estabelecer a máxima de modéstia, que 

estabelece a necessidade de se minimizar elogio em favor próprio e potencializar a autocrítica 

negativa. 

Dessa forma, levando em consideração as máximas de cortesia de Leech, podemos 

considerar que o participante brasileiro descumpriu ou violou uma interação cortês. Sobre essa 
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violação, ainda ressaltamos o reconhecimento da descortesia por parte do participante, ou seja, 

na sequência comunicativa o participante manifestou o uso velado da expressão “brincadeira”. 

Para análise desse contexto comunicativo, vejamos a seguir outras respostas para o 

comparativo da determinada situação. 

 

Quadro 15: Comparativo hispanofalantes e brasileiros – situação comunicativa 07. 

HISPANOFALANTES BRASILEIROS 

 
PH02 – Agradeço com um sorriso! Não sou 
muito expressiva, tenho vergonha! 
 
PH05 – Muito obrigada pelo elogio! 
 
PH08 – Não soube responder “No falaria nada. 
Soy tímido” 
 
PH10 – Não falaria nada, talvez agradecesse com 
gestos (legal). 
 

 
PN02 – Muito obrigada! 
 
PN05 – Muito obrigada. Tenho bom gosto! 
(brincadeira) 
 
PN07 – Valeu carinha ou obrigado (dependendo 
da pessoa)  
 
PN08 – Ah você achou? Que bom que gostou. 
Obrigado! 
 

Fonte: Elaboração nossa.  

 

 Como vimos, o contexto do elogio foi diferentemente idealizado entre os grupos 

investigados. Ao examinar as respostas dos dois grupos investigados, e as observações feitas 

por eles nesse contexto específico, observamos no decorrer da coleta de dados (entrevista) que 

essa situação comunicativa necessitaria de uma reformulação. Expomos essa circunstância 

tendo em vista que ao final da questão perguntávamos como o participante agradeceria a 

determinada situação. 

 Desse modo, levantamos a probabilidade de que estávamos inferindo de certa forma nas 

respostas dos participantes, ou seja, quando na elaboração da questão especificamos a ação/ato 

de fala agradecer. Essa perspectiva investigativa surgiu também quando verificamos que nas 

abordagens anteriores não direcionamos que conduta o participante deveria apresentar.  

 Como revelado anteriormente, constatamos essa particularidade em nossa investigação 

quando uma porcentagem considerável de participantes manifestou imposição quanto ao 

agradecimento em virtude do elogio. Dessa forma, ao longo das entrevistas, modificamos o 

formato da pergunta (ver apêndice 04).  

 Nessa circunstância, ao invés de: como você agradece a esta situação? Reformulamos 

para: como você reage a este elogio?.  

 E os resultados quantitativos dessa reformulação apresentamos no gráfico a seguir: 
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Gráfico 14:  Quantitativo de comunicação direta e indireta – situação comunicativa 07. 

 
                            Fonte: Elaboração nossa.  

 

 Dessa forma, constatamos que 70% dos hispanofalantes agradeceram de forma direta. 

No que se refere a comunicação indireta, não verificamos nenhuma abordagem nesse grupo. 

No entanto, verificamos 1 (um) participante que optou por não agradecer e 2 (dois) 

entrevistados que relataram agradecer por meio de ações físicas. 

 Quanto ao grupo dos brasileiros, verificamos que 90% dos entrevistados optaram pela 

abordagem direta. Consideramos uma comunicação direta, aquela que prioriza claramente a 

intenção comunicativa, nesse caso, o agradecimento. Vejamos o exemplo do PN02 que 

contestou diretamente um “muito obrigada”.  

 Ainda sobre a comunicação direta, verificamos que nessa situação comunicativa o 

quantitativo dos brasileiros superou a dos hispanofalantes, isto é, temos 90% dos brasileiros e 

70% dos hispanofalantes. Desse modo, compreendemos que esse quantitativo e os demais usos 

(c. direta) em outras situações comunicativas, nos fez refletir sobre o que considerávamos ser 

preferência na comunicação dos brasileiros.    

 Sobre a comunicação indireta, constatamos um único uso. Analisemos o caso do PN08, 

que em sua conduta questiona inicialmente o elogio para em seguida agradecer. Segue o 

exemplo: “Ah você achou? Que bom que gostou. Obrigado!”. 

 Dando sequência a investigação afim de verificar como/se a transferência afeta a 

comunicação, constatamos que a transferência pragmalinguística não exerce nenhuma 

incompreensão no grupo dos brasileiros. Analisemos o caso do PH01 que contestou “agradezco 

por el elogio”. 
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  Sobre esse uso, podemos considerar que o falante optou estrategicamente por ele tendo 

em vista que a forma mais coloquial do espanhol (muchas gracias) não era condizente com o 

contexto. No entanto, verificamos nessa e em outras abordagens que o referido participante 

optou, em boa parte das respostas, pelo verbo “agracezco”. Já na cultura brasileira, 

coloquialmente, optamos pelo uso do obrigado (a) ou muito obrigado (a) para agradecimentos.   

 Dessa forma, percebemos que a proximidade pragmalinguística nos idiomas 

investigados favorece à transferência positiva. Vimos no capítulo sobre ILP que esse tipo de 

transferência praticamente não é investigada em virtude de não gerar incapacidade de 

compreensão na comunicação. No entanto, é necessário verificar se este uso resultará cortês ou 

descortês dependendo da significação que venha ter nas determinadas culturas investigadas. 

 Nessa circunstância, questionamos ao grupo II se o fato de um indivíduo não agradecer 

ao elogio prestado, mesmo por timidez, se lhes causariam espanto e/ou desagrado. As respostas 

foram que: 

a)  9 (nove) participantes consideram muito importante agradecer o elogio. Dessa forma, 

acreditam que ao não agradecer pode transparecer “indelicadeza e/ou esquisitice”.  

b) 1 (um) manifestou compreender a timidez como um fator de ruptura na 

intercomunicação. No entanto, acredita que existe outras formas para agradecer que 

não sejam apenas as verbais. Segundo este participante “o sorriso é universal”.    

 A partir desses apontamentos, podemos inferir que nessa situação comunicativa a 

transferência de tipo sociopragmática ocorre em virtude do contexto (significação dada ao ato 

de fala) e não em relação ao formato comunicativo.  Em outras palavras, queremos explicar que 

ao analisar essa específica situação verificamos que o formato comunicativo direto esteve 

presente nos dois grupos de participantes, ou seja, não foi o fator preponderante na constatação 

da transferência.  

Sobre essa constatação, é importante esclarecer que quando fizemos o comparativo com 

outras situações, verificamos que em algumas delas a comunicação direta foi a causa da 

transferência sociopragmática negativa. Especificamos o exemplo da sexta situação 

comunicativa. Nela, verificamos que entre os entrevistados brasileiros de maior idade o estilo 

direto dos hispanofalantes causou manifestação de antipatia e também o sentimento de 

superioridade. 

Para finalizar, apresentamos a seguir o último capítulo, as considerações finais. Nele, 

recapitulamos os objetivos, a pergunta-problema e a hipótese. Também fazemos um apanhado 

dos principais achados. Além disso, mostramos algumas lacunas deixadas por este trabalho, 

possibilitando uma ampliação do mesmo, futuramente. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo teve por objetivo geral analisar a TRP em hispanofalantes na aquisição do 

PB como L2. Além disso, como objetivos específicos, buscamos: a) verificar como a LM 

influencia nas ações comunicativas da L2; b) descrever as transferências pragmalinguística e 

sociopragmática presentes na ILP, e encontradas nos textos escritos e orais dos hispanofalantes; 

c) contrastar o uso dos atos de fala pedir e agradecer utilizados pelos informantes brasileiros e 

hispanofalantes. 

Ao longo da pesquisa, tentamos responder a seguinte pergunta-problema: de que modo 

a TRP atua na ASL? Partimos da hipótese que os falantes em ASL tendem a transferir padrões 

comunicativos (pragmáticos) da sua LM para a L2, ou seja, realizam estrategicamente atos de 

fala e regras de cortesia da LM na ASL. 

Tendo em vista os objetivos do trabalho e a hipótese levantada, selecionamos como 

sujeitos da pesquisa dois grupos de participantes, sendo dez hispanofalantes e dez brasileiros. 

Nossa pretensão foi analisar e comparar a LM e L2. Dessa forma, a pesquisa de cunho 

transversal baseada na realização de dois procedimentos investigativos. O primeiro, na 

realização de uma entrevista para examinar o perfil dos participantes, o segundo, na contestação 

de questões objetivas que envolvem situações comunicativas com os atos de fala; diretivo 

(pedir) e expressivo (agradecer).  

No que concerne à análise, observamos que os aprendizes de L2 transferem 

comportamentos e regras de ações linguísticas da LM para a aquisição da nova língua, 

verificando, dessa forma, que a LM influencia notavelmente nas ações comunicativas da L2. 

Sobre a TRP, constatamos que a comunicação direta é uma estratégia comunicativa para a 

realização dos atos de fala e que permanece tanto em hispanofalantes do gênero masculino e 

feminino, de diferentes faixas etária, e de menor e maior tempo de aquisição do PB como L2. 

Ainda sobre a comunicação direta, queremos explicitar que ao analisar e comparar as 8 

(oito) situações comunicativas, verificamos que em algumas delas o formato comunicativo 

direto causou a ocorrência da transferência sociopragmática negativa. No entanto, também 

constatamos o inverso, ou seja, verificamos que em algumas situações comunicativas 

(principalmente com o ato de fala agradecer) a comunicação direta não era o fator 

preponderante na transferência de tipo negativa. 

Nessa circunstância, é de suma importância acrescentar que o mesmo fenômeno, o da 

comunicação direta, esteve presente também nas abordagens dos brasileiros. Constatamos que 

em algumas situações comunicativas o quantitativo se igualou e até ultrapassou ao dos 
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hispanofalantes. Desse modo, nos fez refletir sobre o que considerávamos ser preferência 

comunicativa dos brasileiros e, por conseguinte, considerar que o formato comunicativo é 

apenas um dos fatores entre as diversas causas do fenômeno da transferência. 

Complementando o que foi relatado anteriormente, também constatamos nas respostas 

do grupo dos brasileiros que suas condutas linguísticas (em sua maioria) eram reavaliadas em 

virtude dos fatores extralinguísticos, isto é, em determinados casos, verificamos que a relação 

social (parentesco, gênero, idade) entre os interlocutores modificava a abordagem 

comunicativa.   

Sobre essa consideração, parece até bem óbvia que o falante se comporte de acordo com 

o contexto linguístico e social. No entanto, observamos que nas referidas situações 

comunicativas os hispanofalantes procederam (em sua maioria) em relação contexto do ato de 

fala, ou melhor, reagiram em consonância com o ato de fala pedir e agradecer sem levar tanto 

em consideração vínculos sociais como família, amizade, trabalho, etc.  

Ao analisar essas constatações, observamos que a variação pragmática esteve presente 

em cada interação verbal, a partir dessas divergências nas significações dadas aos atos de fala. 

Com o ato de fala pedir, citamos o exemplo da primeira situação comunicativa. Nela, 

verificamos que a conduta tida como adequada para os brasileiros é que ao realizar um pedido 

devemos ter cuidado e cautela, para os hispanofalantes, ser objetivo e direto. 

Com relação ao ato de fala agradecer, especificamos o caso da quinta situação 

comunicativa.  Nessa específica situação, constatamos que enquanto o grupo de brasileiros 

intensificavam seu agradecimento em virtude da hierarquia, os hispanofalantes agradeciam sem 

levam em consideração a hierarquização no ambiente de trabalho. 

Dessa forma, consideramos que a partir dessas interpretações abordadas nas análises das 

situações comunicativas ocorram problemas na comunicação dos hispanofalantes e brasileiros, 

em outras palavras, uma transferência sociopragmática de caráter negativo. Sobre as 

consequências dessas variações, vimos no decorrer da investigação que não são 

necessariamente consideradas como erros, e sim, como manifestações de antipatia, descortesia, 

sentimento de superioridade, etc. 

No que se refere a transferência pragmalinguística, verificamos que nas 7 (sete) 

situações comunicativas não constatamos nenhuma incompreensão entre os grupos estudados, 

isto é, esse tipo de transferência exerceu de forma positiva em virtude da proximidade das ações 

linguística dos atos de fala pedir e agradecer nas línguas portuguesa e espanhola.  

Dessa forma, podemos considerar que nossa hipótese foi confirmada, pois verificamos 

que os hispanofalantes transferem padrões comunicativos (pragmáticos) da LM para a aquisição 
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da L2. Além disso, constatamos que as significações dadas aos atos de fala merecem atenção, 

pois as variações diagnosticadas acarretam na transferência de tipo negativa. Desse modo, 

acreditamos que as considerações apresentadas nesse trabalho são pertinentes para uma melhor 

compreensão dos estudos da ILP com foco na TRP. 

Ressaltamos que durante a investigação surgiram novas perspectivas de investigação, 

mas que não puderam ser discutidas, e nem levadas adiante, em virtude do tempo de realização 

da pesquisa. Consideramos, assim, possíveis sugestões para pesquisas futuras. Destacamos aqui 

duas novas possibilidades de investigação, são elas: a de analisar o discurso (brasileiros e 

hispanofalantes), atrelado ao contexto social e o fenômeno inverso que investigamos nesse 

trabalho, ou seja, quando a L2 transfere padrões linguísticos e/ou pragmáticos para LM. 

O uso do corte transversal também foi um limitador da nossa pesquisa, tendo em vista 

que pesquisas longitudinais nos permitiria uma análise mais aprofundada da TRP. No entanto, 

convém relatar que os procedimentos investigativos aqui utilizados foram suficientes para 

verificar o fenômeno estudado. Nessa circunstância, poderíamos utilizar então outros meios 

para uma melhor verificação do referido fenômeno em falas espontâneas. Com os resultados, 

também poderíamos verificar como os hispanofalantes reagiriam aos estilos comunicativos dos 

brasileiros em comparação aos seus, acreditamos que seja importante um estudo que foque esta 

categoria.  

Em suma, concluímos que o estudo em questão foi uma investigação desafiadora e que 

nos proporcionou novos olhares no que diz respeito os estudos comparativos de línguas. Além 

disso, temos consciência que toda investigação pode ser sempre aprimorada, desde o 

melhoramento de pontos falhos, confusos, até a ampliação e enriquecimento do estudo em 

questão. Nessa circunstância, esperamos que este trabalho sirva como base para novas pesquisas 

nessa área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 
 

  

REFERÊNCIAS 
 
 
ABADIA, Pilar Melero. Métodos y enfoques en la enseñanza/aprendizaje del español como 
lengua extranjera. Madrid: Edelsa, 2000. 
 
ARMENGAUD, Françoise. A pragmática. São Paulo: Parábola Editorial, 2006. 
 
AUSTIN, John Langshaw. Quando dizer é fazer. Trad. Danilo Marcondes de Souza Filho. 
Porto Alegre: Editora: Artes Médica, 1990. 
 
BARALO, Marta.  La adquisición del español como lengua extranjera. Madrid: Arco 
Libros, 2004. 
 
BAGNO, Marcos.; CARVALHO, Orlene Lúcia S. Gramática brasileña para hablantes de 
español. São Paulo: Parábola Editorial, 2015. 
 
BERTUCCELLI PAPI, Marcélla. Qué es pragmática. Trad. Noemí Cortés López. Barcelona: 
Paidós, 1996. 
 
COMPETENCIA COMUNICATIVA. Diccionario de términos claves de ELE. Disponível 
em: https://cvc.cervantes.es/Ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/default.htm. Acesso em 12 
de jun. de 2018. 
 
CORDER, Stephen Pit. The significance of learner's errors. International Review of 
Applied  Linguistics, v.5, n. 4, nov. 1967, p.161-170. 
 
DASCAL, Marcelo. O lugar da pragmática na teoria da linguagem. In: Acts  semiotica el 
linguisti. São Paulo: Global Editora, 2000.  
 
DURÃO, Adja Balbino de Amorim Barbieri. A fossilização de erros: o estado da 
questão. Signum: Estud. Ling., Londrina, n. 3, set. 2006, p.47-61. 
 
______. La interlengua. Madrid: Arco Libros, 2007. 
 
ESCANDELL VIDAL, María Victoria. Introducción a la pragmática. Barcelona: Ariel, 
1996. 
 
______. “Los fenómenos de interferencia pragmática” In: Didáctica del español como 
lengua extranjera. Madrid: Colección Expolingua, cuadernos de tiempo libre. ISSN 1885-
2211 n. 9, 2009, p. 95-110. 
 
FELIX-BRASDEFER, César. “Actos de habla”. In: Fundamentos y Modelos del Estudio 
Pragmático y sociopragmático del Español. HEROS, Susana de los, NIÑO-MURCIA, 
Mercedes. (Orgs). Washington D.C: Georgetown University Press, 2013.  
 
______. Pragmática del español: contexto, uso y variación. Trad. Javier Muñoz-Basols. 
Nova York: Routledge, 2018. 
 



142 
 

  

FIORIN, José Luiz. ; DISCINI, Norma. “O uso linguístico: a pragmática e o discurso”. In: 
______. (Org.). Linguística? O que é isso? São Paulo: Contexto, 2013. 
 
______."A linguagem em uso". In: ______. (Org.). Introdução à Linguística. São 
Paulo: Contexto, 2010. 
 
GALINDO MERINO, María del Mar. La transferencia pragmática en el aprendizaje de 
ELE. Actas ASELE XVI, 2005, p. 289-297. 
 
GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Editora Atlas, 2008. 
 
GRIFFIN, Kim. Lingüística aplicada a la enseñanza del español como 2/L. Madrid: Arco 
Libros, 2005. 
 
HERNÁNDEZ SACRISTÁN, Carlos. Culturas y acción comunicativa. Introducción a la 
pragmática intercultural. Barcelona: Octaedro, 1999. 
 
HAVERKATE, Henk. La cortesía verbal: estudio pragmalinguístico. Madrid: Editorial 
Gredos, 1994. 
 
KAIL. Michèle. Aquisição de Linguagem. Trad. Marcos Marcionilo. São Paulo: Parábola 
Editorial, 2013. 
 
KASPER, Gabriele.; BLUM-KULKA, Shoshana. Interlanguage Pragmatics, New York: 
Oxford University Press, 1993. 
 
KASPER, Gabriele. ; ROSE, Kenneth. Pragmatics in language teaching. London: 
Cambridge University Press, 1999. 
 
KASPER, Gabriele. ; SCHMIDT, Richard. Development issues in interlanguage 
pragmatics. In: Studies in Second Language Acquisition, v.18, 1996, p. 149-169. 
 
KOCH, Ingedore Grünfeld Villaça. ; BENTES, Anna Cristina. “Aspectos da cortesia na 
interação face a face”. In: PRETI, D. Cortesia Verbal. São Paulo: Humanitas, v. 10, 2008, p. 
19-48.  
 
KERBRAT-ORECCHIONI, Catherine. Análise da conversação, princípios e métodos. 
Trad. Carlos Piovezani Filho. São Paulo: Editora Parábola, 2014. 
 
LEVISON, Stephen. Pragmática. Trad. Luis Carlos Borges e Aníbal Mari. São Paulo: 
Martins Fontes, 2007.  
 
LÓPEZ VÁSQUEZ, Lucía. Nuevos retos para la investigación sobre interlengua 
pragmática en ELE. La enseñanza del Español como LE/L2 en el siglo XXI / Narciso 
Miguel Contreras Izquierdo (Org.), 2014, ISBN 978-84-617-1475-9, p. 409-416. 
 
LORENZO, Francisco. Motivación y segundas lenguas. Madrid: Arco Libros, 2006. 
 
MARCONDES, Danilo. Desfazendo mitos sobre a pragmática. Revista Alceu, Rio de 
Janeiro, v.1, n.1, jul/dez 2000, p. 38 a 46. 



143 
 

  

 
MARÍN, Francisco Adolfo Marcos. “Aportaciones de la lingüística aplicada”. In: 
Vademécum para la formación de profesores. Enseñar español como segunda lengua 
(L2)/lengua extranjera (LE). SÁNCHES LOBATO, Jesús. e SANTOS GARGALLO, Isabel 
(Org.). Madrid: SGEL, 2008. 
 
MATTE BON, Francisco. “Los contenidos funcionales y comunicativos”. In: Vademécum 
para la formación de profesores. Enseñar español como segunda lengua (L2)/lengua 
extranjera (LE). SÁNCHES LOBATO, Jesús. e SANTOS GARGALLO, Isabel. (Org.). 
Madrid: SGEL, 2008. 
 
MINAYO, Maria Cecília de Souza. Pesquisa social teoria, método e criatividade. 
Petrópolis:  Editora Vozes, 2002. 
 
MORENO FERNÁNDEZ, Francisco. “El contexto social y el aprendizaje de una L2/LE” 
In: Vademécum para la formación de profesores. Enseñar español como segunda lengua 
(L2)/lengua extranjera (LE). SÁNCHES LOBATO, Jesús. e SANTOS GARGALLO, Isabel. 
(Org.). Madrid: SGEL, 2008. 
 
MOTTA ROTH, Désirée. ; HENDGES, Graciela Rabuske. Produção textual na 
universidade. São Paulo: Parábola Editorial, 2010. 
 
OLIVEIRA, Manfredo de Araújo. Reviravolta linguístico-pragmática na filosofia 
contemporânea. São Paulo: Editora Loyola, Coleção Filosofia, 2001. 
 
OLIVEIRA, Roberta Pires de. ; BASSO, Ren;to Miguel. Arquitetura da conversação, 
teoria das implicaturas. São Paulo: Parábola Editorial: 2014. 
 
OLZA MORENO, Inés. Hablar es también cuestión de cultura: introducción a la 
pragmática contrastiva o intercultural. Revista Hipertexto, número I, 2005, p. 81-101. 
 
ORTEGA, María Belén Alvarado. La ironía y la cortesía: una aproximación desde sus 
efectos. Revista ELUA vol.19, 2005, p.33-45. 
 
PAIVA, Vera Lúcia Menezes de Oliveira e. Aquisição de segunda língua. São Paulo: 
Parábola Editorial, 2014. 
 
PINTO, P. P. “Pragmática”. Introdução à linguística. In: MUSSALIM, Fernanda.; BENTES, 
Anna Cristina. (Orgs.) São Paulo: Cortez, 2012. 
 
PEREYRON, Letícia. Os termos ‘interferência’ e ‘transferência linguística’ na área de 
Aquisição de Línguas Adicionais: uma discussão sobre suas diferentes acepções. Revista 
Colineares, Mossoró, v. 05, n. 01, p. 99-125, jan./jun. 2018. 
 
RAJANGOPALAN, Kanavillil. Os caminhos da pragmática no Brasil. Revista Delta, São 
Paulo, Vol. 15, n. ESPECIAL, 1999, p.323-338. 
 
RAMÓN GARCÍA, Noelia. Las disciplinas del contraste de lenguas: cuestiones 
terminológicas. Estudios humanísticos. Filología, ISSN 0213-1382, n. 24, 2002, p. 333-340. 
 



144 
 

  

REYES, Graciela. ; BAENA, Elisa. ; URIOS, Eduardo. Ejercicios de pragmática (I). 
Madrid: Arco libros, 2005. 
 
SANTOS GARGALLO, Isabel. Análisis contrastivo, análisis de errores e interlengua en el 
marco de la lingüística contrastiva. Madrid: Editorial Síntesis, 1993. 
 
______. Lingüística aplicada a la enseñanza-aprendizaje del español como lengua 
extranjera. Madrid: Arco libros, 2004. 
 
SEARLE, John. Actos de habla. Ensayo de filosofia del lenguaje. Trad. Luis Miguel Valdés 
Villanueva. Barcelona: Planeta-Agostini, 1990. 
 
SELINKER, Larry.  Interlanguage. IRAL, 10, V. 2. Tradução para o espanhol de M. Marcos, 
em J.M. Liceras (comp.) La adquisición de las lenguas extranjeras. Madrid: Visor, 1972. 
 
SILVA JÚNIOR, Pedro Adrião da. Análisis de errores. Estudio de las estructuras verbales 
y discursivas en el aprendizaje del español – LE por parte de alumnos brasileños 
(producción escrita). 2010. 421 f. Tese (Doutorado) - Curso de Curso de Filología, 
Departamento de Lengua Española, Universidad de Salamanca, Salamanca, 2010. 
 
SÖRHRMAN, Ingmar. La lingüística contrastiva como herramienta para la enseñanza de 
lenguas. Madrid: Arco Libros, 2007. 
 
TARONE, Elaine. Interlanguage. Elsevier Ltd This article is reproduced from the previous 
edition, 1994, v. 4, 2006, p. 1715–1719. 
 
TOLEDO AZÓCAR, Sonia.  El acto queja: estrategias pragmáticas empleadas por 
hablantes nativos del español de Chile y hablantes no nativos, aprendientes del español. 
2016. 382 f. Tese (Doutorado) - Facultad de Filosofía y Letras - Programa de Doctorado en 
Filología Hispánica, Universidad de Valladolid, Valladolid, 2016. 
 
VERA LUJÁN, Agostín. ; BLANCO RODRÍGUEZ, Mercedes. Cuestiones de Pragmática 
en la enseñanza del español como 2/L. Madrid: Arco Libros, 2014. 
 
VEZ JEREMIAS, José Manuel. Aportaciones de la lingüística contrastiva. In: Vademécum 
para la formación de profesores. Enseñar español como segunda lengua (L2)/lengua 
extranjera (LE). SÁNCHES LOBATO, Jesús. e SANTOS GARGALLO, Isabel. (Orgs.). 
Madrid: SGEL, 2008. 
 
XAVIER, Antonio Carlos. Como fazer e apresentar trabalhos científicos em eventos 
acadêmicos. Editora Respel: Recife, 2013. 
 
WILSON, Victoria. Motivações pragmáticas. Manual de Linguística. In. MARTELOTTA, 
Mario Eduardo (Org.). São Paulo: Contexto, 2008. 
 
YULE, George. Pragmatics. Oxford: Oxford University Press, 1996. 
 



145 
 

  

APÊNDICE 01 – Termo de consentimento livre e esclarecido  
 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PROPEG 

Faculdade de Letras e Artes - FALA 
Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem – PPCL 

BR 110, KM 48 – Av. Prof. Antônio Campos – Bairro Costa e Silva 
CEP: 59.610-090 – Mossoró/RN – Fone: (84) 3315-2216 

Email : ppcl@mestrado.uern.br - Site: propeg.uern.br/ppcl 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Caríssimo (a) participante,  
 
Você está convidado (a) a participar do projeto de pesquisa que busca investigar as 

transferências pragmáticas de hispanofalantes em aquisição do português brasileiro como segunda 
língua. Este estudo visa contribuir e ampliar os estudos dessa área, uma vez que os dados coletados 
poderão servir para a análise e reflexão de outras práticas investigativas, e ainda, contribuir de modo 
geral, com as investigações que concernem a linguagem.  

Caso você aceite participar da pesquisa, você irá (i) ler e assinar este termo de 
consentimento, (ii) responder um questionário que busca compreender melhor seu perfil como 
aprendiz da língua portuguesa e (iii) realizar experimentos fazendo uso do português como língua 
estrangeira. Os experimentos serão registrados de forma escrita e oral (gravados em arquivos de 
áudio).  

Os riscos ou desconfortos associados à sua participação são mínimos, limitando-se a 
possível cansaço mental, nervosismo e ansiedade ao efetuar as perguntas. Para minimizar essa 
situação, você poderá optar por fazer pequenas pausas durante o procedimento de coleta. As 
informações fornecidas e o material coletado serão absolutamente confidenciais e não haverá 
identificação nominal dos participantes, nem divulgação de quaisquer informações que podem 
revelar sua identidade. Você poderá, a qualquer momento, deixar de participar da pesquisa, 
informando os pesquisadores de sua decisão, a fim de que eles não utilizem mais seus dados. Além 
do mais, asseguramos que esta pesquisa está submetida aos critérios da Resolução 466/12 e suas 
complementares, que envolvem questões de ética em pesquisa com seres humanos.  

A participação nesta pesquisa não acarreta, de forma alguma, em prejuízos ou em 
privilégios. Se houver quaisquer dúvidas referentes ao seu desenvolvimento, os pesquisadores 
estarão à disposição para esclarecimentos através dos contatos dispostos abaixo.  
Se você estiver de acordo em participar desta pesquisa, assine no espaço abaixo.  

Eu, _____________________________________________________, concordo em 
participar deste estudo e autorizo o pesquisador a utilizar os dados por mim fornecidos.  
 

__________________________________ 
Assinatura do Participante 

 
____________________/RN, ____ / ____/ ______ 

Contatos:  
Prof. Dr. Pedro Adrião da Silva Júnior, pedroadriao@uern.br, Campus Central, Av. Antônio 
Campos, S/N, PPCL/FALA/UERN. 
Marta Regina de Oliveira, martaregina_20@hotmail.com, (84) 99989-9303, Campus Central, Av. 
Antônio Campos, S/N, PPCL/FALA/UERN. 
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APÊNDICE 02 – Entrevista perfil do participante hispanofalante. 
 

 QUESTIONÁRIO PARA COLETA DE DADOS - HISPANOS 
Prezado (a) participante,  
Este questionário visa obter informações que serão utilizadas para direcionar a análise de dados 
desta pesquisa. Sob nenhuma hipótese sua identidade será revelada, como também não serão 
divulgadas quaisquer informações que possam identificar você.  

DADOS PESSOAIS 

IDADE _______________________________________________________________ 

GÊNERO 

 
MASCULINO  

 
 FEMENINO 

 
OUTROS 

PROFISSÃO 

 
 

CIDADE DE NASCIMENTO 

 
 

ESCOLARIDADE 

 
 

JÁ RESIDIU EM OUTRA (S) CIDADE (S) NO BRASIL, INDIQUE QUAL (IS) E POR QUANTO 
TEMPO 

 
 

COM RELAÇÃO A LÍNGUA PORTUGUESA, EM QUE NÍVEL VOCÊ CONSIDERA SEU 
DOMÍNIO SOBRE O IDIOMA (BÁSICO/INTERMEDIÁRIO/AVANÇADO) 

 
 

REALIZA OU REALIZOU ALGUMA INSTRUÇÃO FORMAL, CASO A RESPOSTA SEJA SIM, 
FOI DADO ALGUM CONTEÚDO CULTURAL, SOBRE REGRAS E COMPORTAMENTOS 
SOCIAIS DO BRASIL 

 
 

FALA OUTRA (AS) LÍNGUA (AS) ESTRANGEIRA (AS), QUAL (IS) E EM QUE NÍVEL 
(BÁSICO/INTERMEDIÁRIO/AVANÇADO) 

 
 

EM UMA ESCALA DE (POUCO/REGULAR/MUITO) INDIQUE COM QUE FREQUÊNCIA 
UTILIZA SUA LÍNGUA MATERNA 
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APÊNDICE 03 – Entrevista perfil do participante brasileiro 
 
 

QUESTIONÁRIO PARA COLETA DE DADOS - BRASILEIROS 
 
Prezado (a) participante,  
Este questionário visa obter informações que serão utilizadas para direcionar a análise de dados 
desta pesquisa. Sob nenhuma hipótese sua identidade será revelada, como também não serão 
divulgadas quaisquer informações que possam identificar você.  

DADOS PESSOAIS 

IDADE _______________________________________________________________ 

GÊNERO 

 
MASCULINO  

 
 FEMENINO 

 
OUTROS 

 

PROFISSÃO 

 
 

ESCOLARIDADE 

 
 

COM RELAÇÃO À LÍNGUAS ESTRANGEIRAS, FALA ALGUM IDIOMA, QUAL (IS), E EM QUE 
NÍVEL VOCÊ SE CONSIDERA (BÁSICO/INTERMEDIÁRIO/AVANÇADO) 

 
 

 REALIZA OU REALIZOU ALGUMA INSTRUÇÃO FORMAL DESSE IDIOMA 

 
 

NAS AULAS FOI DADO ALGUM CONTEÚDO CULTURAL, SOBRE REGRAS E 
COMPORTAMENTOS SOCIAIS DA LÍNGUA ESTRANGEIRA 

 
 

EM UMA ESCALA DE (POUCO/REGULAR/MUITO) INDIQUE COM QUE FREQUÊNCIA 
UTILIZA A LÍNGUA ESTRANGEIRA 
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APÊNDICE 04 – Questionário com situações comunicativas que abordam os atos de fala pedir 
e agradecer. 

QUESTÕES OBJETIVAS 

Responda, por favor, tentando imaginar o que você diria ou como reagiria nas situações 
apresentadas.  
Caso queira, utilize o espaço abaixo das questões para deixar comentários sobre as 
situações em que não diria nada ou qualquer outra consideração.   
Desde já, agradecemos por sua colaboração.  

1.Você está andando na rua e precisa pedir informação sobre como chegar a um 

destino/estabelecimento, neste momento um (a) senhor (a) passa por você... Como você o/a 

abordaria?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Você está em uma clínica médica. Faz muito calor e ainda falta muito tempo para chegar a 

vez de seu atendimento. Nessa circunstância, você está com sede e percebe que o bebedouro 

está sem água. Como você reage a esta situação? O que você diz?   

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3.Na companhia de um (a) amigo (a) em parque da cidade, você é acometido (a) de um forte 

mal-estar (dor de cabeça, náusea). Na ocasião, você não dispõe de recurso para comprar um 

medicamento, além dessa circunstância, você é alérgico e o remédio que você está acostumado 

a tomar, custa caro. O que você faz/diz diante dessa situação?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. No ambiente de trabalho você solicita ao seu chefe a possiblidade de sair antes do horário, 

na ocasião seu chefe concede o pedido. Como você reage a esta situação?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. Você está na residência de um (a) amigo (a) que acabou de conhecer. Nesse contexto, percebe 

que seu celular está praticamente sem bateria e que infelizmente não trouxe seu carregador. Ao 

solicitar um carregador, prontamente você é atendido. Como você reage a esta situação?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. Você está num jantar familiar e durante a refeição você percebe que a comida está com pouco 

sal. Ao solicitar o saleiro, seu pedido é atendido por um familiar que se dispôs atendê-lo. Como 

você reage a esta situação? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7. Você recebe um elogio de um (a) amigo (a) com relação a sua roupa. Como você agradece a 

esta situação?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  
Agradecemos mais uma vez sua colaboração! 


