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Resumo 

A proposta do texto é expor o levantamento bibliográfico inicial sobre o mal-entendido 

lingüístico, o qual possa nos subsidiar com fundamentos conceituais em futuras análises de 

situações comunicativas organizacionais. Procuramos destacar as possibilidades de 

conjugações conceituais existentes no mal-entendido e na polidez lingüística associado ao 

processo do poder relacional no complexo âmbito da comunicação organizacional.     

 

1 Introdução 

O texto tem o objetivo de lançar luz sobre um fenômeno que, apesar de ser muito 

importante para uma comunicação bem-sucedida, recebe pouca atenção dos pesquisadores: o 

mal-entendido. Uma parte significativa da compreensão do discurso tem a ver com o mal-

entendido. Levando-se em conta que a comunicação é um processo complexo, que pode 

muitas vezes fracassar ou então levar os interlocutores para o caminho do mal-entendido, é 

preciso estabelecer mecanismos para corrigir os mal-entendidos. Nossa proposta é apresentar 

os aspectos conceituais, componentes, fatores internos e externos aos enunciados lingüísticos, 

ciclo de negociação, sistema de monitoramento e administração dos mal-entendidos.  A partir 

de uma abordagem interdisciplinar, analisamos a ação comunicativa e sua interface com as 

relações de poder e a polidez lingüística. Tais conceitos operam conjuntamente nas situações 

comunicativas em que ocorrem os mal-entendidos. Questionamos de quê forma as estratégias 

de polidez lingüística podem contribuir para a resolução de conflitos originados, entre outros 

fatores, pelos mal-entendidos lingüísticos no âmbito do discurso organizacional.  

Palavras-chave: polidez lingüística; mal-entendido; poder; conflito; comunicação 

organizacional. 

2 Conceituações, componentes e fatores que caracterizam o mal-entendido lingüístico 

 Há diversas linhas para o estudo que descreve o mal-entendido lingüístico, podendo 

levar a uma variedade de perspectivas de investigação que, desde a década de oitenta, tornou 

o mal-entendido um tópico favorito na sociolingüística e na análise do discurso. O termo 

„mal-entendido‟ recebeu, desde então, denominações tais como „má-comunicação‟ ou „falha 

pragmática‟, conduzindo, portanto, às diversas perspectivas de análise teórico-metodológicas. 
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 Em nossa investigação vamos nos concentrar na revisão bibliográfica do mal-

entendido na perspectiva pragmática da linguagem em uso, bem como nas associações que 

alguns autores apontam com a semântica e, na interface desse fenômeno com a polidez e o 

poder. 

 Dascal (2006, p. 314-324) na primeira parte da discussão sobre o mal-entendido 

levanta questões, respaldado em diversos autores, que podem ser resumidas assim: (a) a 

freqüência e possíveis danos à comunicação que o mal-entendido pode ocasionar, bem  como 

a realização do processo de detecção e correção; (b) quais as causas e como lidar com o mal-

entendido; (c) O mal-entendido pode ser um fenômeno binário (que ocorre ou não ocorre), 

conforme reconhecimento dos interlocutores através dos reparos ou admite gradação; (d) 

quais os aspectos éticos da comunicação que surgem a partir do mal-entendido e o valor 

atribuído aos participantes ao contribuir para a manutenção de uma solidariedade básica; (e) 

verificação de casos típicos (padrão) e atípicos de mal-entendidos. 

 Diante da complexidade das relações entre o entendimento e o mal-entendido em 

conjunto ao papel central que eles desempenham nos fenômenos tidos como „pragmáticos‟ 

como as implicaturas conversacionais, a noção de mal-entendido para Dascal (idem, p. 325) 

está associada também aos fenômenos lingüísticos vinculados à semântica uma vez que parte 

significativa da compreensão do discurso (grifo no original) tem a ver com o mal-entendido. 

Dascal parte de uma abordagem eclética, valendo-se de estruturas teóricas diferentes para 

explicar a ocorrência do mal-entendido nos enunciados orais e escritos. Vamos expor 

brevemente, mas de modo relevante, o cerne dessa abordagem. 

 A significância de uma elocução, segundo Dascal (idem, p. 326-327) é estruturada 

como uma cebola. O autor argumenta que há diversos fatores que compõem as „camadas de 

significância‟, sendo que os fatores „internos‟ estão relacionados ao „conteúdo proposicional‟ 

geralmente, tratados pela semântica. Os fatores mais „externos‟ relacionados às implicaturas 

conversacionais são tratados pela pragmática. Em relação às camadas „intermediárias‟, tais 

como as forças ilocucionárias, não há consenso se estas pertencem à semântica ou à 

pragmática. 

 Dascal destaca, porém, que nenhuma das camadas mencionadas acima pode ser 

negligenciada para que a elocução possa ser compreendida, assim como o mal-entendido pode 

surgir em quaisquer dessas camadas. Para o autor, tanto o entendimento quanto o mal-

entendido resultam de formas específicas de interação entre as diferentes camadas, o que nos 

leva, ao analisarmos o mal-entendido, a identificar as camadas e descrever os mecanismos da 

interação envolvidos, pois o mau funcionamento deles pode ser a causa do mal-entendido. 



 Com o propósito de possibilitar a compreensão de uma elocução e, para guiar-nos na 

identificação das diversas formas de mal-entendido, além de descrever os mecanismos de 

interação nas camadas de significância, Dascal (2006, p. 326-327) propõe que para 

interpretarmos algo que alguém disse ou escreveu, devemos responder a nós mesmos as 

quatro perguntas, conforme citação de Fillmore (1976, p. 78):  

(I) O que ele disse? 

(II) Do que estava falando? 

(III) Por que resolveu dizer isso? 

(IV) Por que disse da maneira que disse?      

 

Voltamos à questão apontada por Dascal sobre as causas do mal-entendido, que nos 

remete também ao questionamento sobre os tipos de mal-entendidos. Bazzanella e Damiano 

(1999, p.818-819) apresentam uma abordagem a partir da taxonomia de níveis e gatilhos do 

mal-entendido que foram extraídos a partir do corpus de falantes italianos, nas conversações 

diárias. No que se refere aos níveis foram definidos cinco em que o mal-entendido pode 

surgir: (1) fonético; (2) sintático; (3) lexical; (4) semântico, subdividido em conteúdo 

proposicional e expressões de referência (externas e do destinatário) e (5) pragmático, 

subdividido em 5.a – força ilocucionária e atos de fala indiretos; 5.b – usos não literais: 

implicaturas, ironia, metáfora, etc;  5.c – relevância;  5.d – tópico e 5.e – planos. 

Além de considerar os níveis em cada instância que o mal-entendido pode estar 

localizado, as autoras levantam os fatores, não causas, denominados “gatilhos” que podem 

facilitar a ocorrência do mal-entendido, visto que a concentração em um simples elemento, 

tido como causa principal, ser limitante. De outro modo, um ou mais desses fatores podem 

surgir em certo momento de uma interação comunicativa tornando o processo do mal-

entendido mais acentuado, até possível resolução. Para Bazzanella e Damiano (idem, p. 821) 

são explorados os seguintes gatilhos do mal-entendido: 

(a) Gatilhos estruturais: 

(1) Distúrbios junto ao canal comunicativo; 

(2) Similaridades entre elementos do código lingüístico; 

(3) Distúrbios causados pelo uso de uma língua estrangeira; 

(4) Ambigüidades estruturais (lexical ou sintática). 

 

(b) Gatilhos relacionados ao falante: 

(1) Fatores „locais‟, tais como deslizes no tom, concepções errôneas e uso de formas 

ambíguas e, 

(2)  Fatores „globais‟ em relação à estruturação da informação nos níveis pragmático e 

sintático (exemplos: polidez, indeterminação e anacoluto).  

 

(c) Gatilhos relacionados ao interlocutor: 

(1) Problemas de conhecimento tais como crenças falsas, incompetência lexical, 

conhecimento enciclopédico no vazio e, 



(2) Processos cognitivos, tais como inferências errôneas e carga com seus efeitos sobre a 

produção do interlocutor. 

 

(d) Gatilhos relacionados à interação entre os participantes: 

(1) Conhecimento não compartilhado; 

(2) Tópico de organização e 

(3) Focalização de problemas. (Trad. nossa). 
 

 

   Conforme destacamos no início, há uma variedade de caminhos teóricos que podem 

levar ao estudo dos casos simples ou múltiplos do mal-entendido. Partindo disso, Weigand 

(1999, p. 763-785) tenta explicitar a busca de exemplo padrão de mal-entendido para o 

funcionamento da linguagem em uso. A autora expõe quatro tipos principais de casos de mal-

entendidos: (a) - caso cross-cultural, tanto em falantes de línguas diferentes, como também 

nas comunicações inter-étnicas/interculturais da mesma comunidade, mas com papéis 

culturais diferentes; (b) – caso de aspectos diferentes ou laterais – os casos de aspectos 

diferentes dizem respeito ao mal-entendido planejado e não resolvido pelo falante e os 

aspectos laterais englobam casos de prevenção do mal-entendido; (c) – caso de comunicação 

como falta de comunicação (miscommunication) – esse tipo é tratado por correntes teóricas 

diferentes. Uma delas assume que a interação comunicativa leva ao entendimento, 

considerando casos de mal-entendido ou falta de comunicação como enganosos. A outra 

corrente analisa a linguagem em uso como inerentemente problemática, sendo tanto o mal-

entendido como a falta de comunicação parte ou parcela do ato comunicativo e (d) – caso de 

mal-entendido em um modelo harmônico – se contrapõe à visão da comunicação como falta 

de comunicação. No modelo harmônico, a comunicação é designada para a ação, isto é, para o 

entendimento entre os interlocutores.  Nesse processo podem ocorrer dois tipos de 

dificuldades na comunicação, segundo Schegloff (1987, p. 202f): (a) problemas externos 

oriundos das diferenças sociais, culturais e lingüísticas e (b) problemas internos, tais como de 

referência problemática e implicatura seqüencial problemática.  

 Segundo Weigand (1999, p. 769-770) ao considerar a comunicação como um conjunto 

de jogos de ações dialógicas central aos seres humanos, deve-se levar em conta que os 

significados lingüísticos são também combinados aos significados cognitivos e perceptuais, 

nos conduzindo à visão de que mundos diferentes fazem parte dos jogos de ações. No entanto, 

a autora mantém a linha conceitual que se apóia no prisma da linguagem em uso, a partir da 

noção chave de conduzir ao entendimento, em um nível interativo nos jogos de ação 

dialógicos, que aceita ou tolera um certo nível de casos de mal-entendido, os quais de algum 

modo são inerentes à sistemática da linguagem em uso. A questão central que a autora se 



refere como „exemplo padrão‟ de mal-entendido que é inerente às condições dos jogos de 

ações dialógicos está situada no âmbito da competência comunicativa.  

 As características do caso padrão de mal-entendido são assim especificadas por 

Weigand (ibdem): 

∙ O mal-entendido é uma forma de entendimento que está parcialmente ou totalmente 

diferente ao que o falante pretendeu comunicar. 

∙ Como uma forma de entendimento, ele se refere ao lado reverso do significado ou o 

lado reverso do enunciado e representa um fenômeno cognitivo pertencente ao 

interlocutor. 

∙ O interlocutor que mal-entende não está ciente disso. 

∙ O mal-entendido não pode ser considerado como um ato cognitivo porque o ouvinte 

não está ciente disso; em vez disso, ele representa uma habilidade ou inabilidade do 

ouvinte (...). 

∙ O mal-entendido pode normalmente ser corrigido pela ação do jogo dialógico 

contínuo. Nós podemos estar confiantes de chegarmos a um entendimento na ação do 

jogo dialógico como um todo, até se um enunciado tem sido mal-entendido. 

Significado e entendimento ou mal-entendido de um enunciado não são unidades 

autônomas em si mesmas, mas uma parte da interação dialógica. É devido ao Princípio 

Dialógico geral de que a linguagem em uso pode tolerar casos de mal-entendidos. 

(Trad. nossa, grifos no original). 
 

Consideramos de suma importância salientar que, diante da linha teórica de Weigand, 

o mal-entendido em sua forma padrão parte da noção de que nos jogos de ações dialógicos, as 

regras e princípios que levam em direção ao entendimento não são todas pré-fixadas, nem o 

entendimento é pressuposto, assim como não há total entendimento nem identidade dos 

mundos do falante e ouvinte, considerando suas estruturas cognitivas e emocionais. Portanto, 

isso não se inclui em um modelo harmônico de comunicação que é pré-estabelecido e 

proclama a igualdade dos mundos de falante e ouvinte. Além disso, devemos considerar que 

nem tudo que é dito está tudo explicitado, o que nos conduz à habilidade de realizar 

inferências, as quais nem sempre geram significados lingüísticos usados pelo falante que 

possam ser identificados totalmente com os significados do interlocutor.   

Uma das investigações com foco no mal-entendido em interface com os estudos sobre 

o poder, o trabalho relacional e a polidez lingüística ao analisar dados das conversações em 

diversos âmbitos da vida cotidiana foi realizada por Locher (2004). Em seção posterior nos 

deteremos mais nas abordagens teóricas sobre a polidez lingüística e o poder. 

Nessa seção, nos concentramos em destacar a teorização de Locher (2004, p. 93-100) 

sobre como o mal-entendido auxilia na compreensão do fenômeno da polidez lingüística e o 

exercício do poder, tendo em vista que tanto o mal-entendido quanto o exercício do poder 

estão vinculados ao “conflito” e ao “choque de interesses”. A autora parte da premissa de que 



o exercício do poder envolve um conflito latente e choque de interesses, cuja vinculação ao 

mal-entendido verbal reside no fato de que o conflito é uma das formas presentes nos eventos 

de comunicação caracterizados por metas incompatíveis, negociação e ações próprias ao 

envolver os interlocutores em seus modelos conversacionais.  

Locher (2004) com base em Kakavá (1993) afirma que o mal-entendido pode levar a 

uma forma de confrontação que se desenvolve no interior da argumentação, sendo, portanto, 

importante enfatizar que o mal-entendido lingüístico não só cria o conflito, mas pode também 

constituir-se em conflito, uma vez que os argumentos são compostos por séries de opiniões 

disputáveis. Em relação às posições seqüenciais, Locher defende que o mal-entendido verbal 

está vinculado a uma ação antecedente verbal, mas também o próprio mal-entendido pode 

invocar reações no próximo falante, a partir do desacordo no turno de fala, gerando, desse 

modo, seqüência ação-oposição. 

Segundo Locher, há situações comunicativas que utilizam estratégias para suavização 

do mal-entendido, conforme apontou Leech (1983) com a máxima da concordância (nos 

assertivos) – minimize o mal-entendido entre eu e o outro e maximize a concordância entre eu 

e o outro – e a máxima de aprovação – minimize a reprovação ao outro. Já Brown e Levinson 

(1987) consideram o mal-entendido como pertencente aos atos que ameaçam o desejo da face 

positiva, ao indicar que o falante não proteja os desejos e sentimentos do interlocutor. Para 

isso, os autores formulam as subcategorias que envolvem a “busca ao entendimento” e “evitar 

o mal-entendido”. Para Locher, em situações comunicativas onde o mal-entendido não recebe 

suavizações, ele pode ser percebido como ato impolido, (in)apropriado ou polido, dependendo 

dos frames e normas  que regem as situações específicas e da ruptura ou não de tais normas 

entre os interlocutores.   

Ao analisarmos a conjugação teórica adotada por Locher, vemos a importância do 

aprofundamento do conceito sobre „conflito‟. Há várias abordagens para a investigação do 

conflito e sua relação ao processo comunicacional nas organizações. Segundo Putnam e Poole 

em Jablin et al. (1987, p. 549-599) ocorre a especificação conceitual sobre o conflito e a 

conexão desse fenômeno às perspectivos da comunicação organizacional, considerando 

também os componentes conflitivas e os links desses componentes às perspectivas da 

comunicação.  A discussão sobre o papel e importância do processo comunicativo ao 

perpassar as fases e estágios do conflito são investigados além dos autores acima 

mencionados, por Robbins (2005) e Miller (2003), com destaque igualmente à fase de 

negociação e barganha. Portanto, as abordagens teóricas que tratam do conflito e a 



comunicação organizacional são de extrema relevância ao aprofundamento em estudo sobre o 

ciclo de negociação e administração do mal-entendido.  

 

3 Ciclo de negociação e administração do mal-entendido 

 O „ciclo de negociação‟ do mal-entendido teorizado por Bazzanella e Damiano (1999, 

p. 823-828) aponta a detecção do mal-entendido pelo falante no turno de origem ou pelo 

interlocutor em seu turno. De fato, o enunciador no turno de origem do mal-entendido não é 

necessariamente o falante que dispara o reparo. As autoras esclarecem que quando falam em 

processo de reparo e ao se referirem ao „falante‟ significa o participante que enuncia o turno 

de reparo e o „interlocutor‟ corresponde ao participante sobre o qual o turno de reparo é 

endereçado.  

 Depois que um mal-entendido é reconhecido (conforme o passo 2, na fig. 1) para 

Bazzanella e Damiano (idem), o participante que o realiza, sem considerar sua 

responsabilidade na realização do mal-entendido pode escolher entre duas possibilidades: 

pode apontar para um reparo que o leva a um entendimento ou torná-lo incompreensível 

(passo 2, fig.1). Diante disso, pode ocorrer uma cooperação com o interlocutor que removeria 

o obstáculo ou, então, a cooperação pode ser negligenciada, o que conduzirá a uma quebra ou 

acidente na comunicação. Quando o participante que realizou o mal-entendido tenta fazer o 

reparo, possivelmente com o propósito de uma solução, o interlocutor pode confirmar, aceitar 

essa tentativa de reparo ou não. Aqui estamos nos conduzindo para as reações dos 

interlocutores (passo 3, fig.1), que podem consistir de uma aceitação se confirmar o reparo ou 

uma recusa se não a confirmar.  A reação do interlocutor, no turno, pode variar em um nível 

de aceitação/recusa: a aceitação mostra que o interlocutor pode aceitá-la incondicionalmente 

ou ele(a) se propõe a realizar certas modificações, produzindo, assim, novo reparo ou 

induzindo o parceiro a fazer nova tentativa (passo 3a. fig.1). Se a aceitação é apenas parcial e 

não há recusa explícita, o falante do reparo prévio ou seu interlocutor pode fazer novo reparo, 

ativando outro ciclo de negociação. Do contrário, se o interlocutor aceita o turno de reparo 

temos um novo começo. De outro modo, (passo 3b, fig. 1) o interlocutor pode discordar do 

turno de reparo, produzindo uma recusa total ou aberta à negociação. Caso o interlocutor 

recuse totalmente o turno de reparo pode haver um acidente conversacional ou uma mudança 

no tópico conversacional. Também as duas possibilidades podem ocorrer, nesse caso, se os 

interlocutores decidirem negligenciar o reparo e mudar o tópico conversacional, eles 

prosseguem a conversação. Caso a recusa seja aberta à negociação, ocorre, mais tarde, novas 

tentativas de reparo.  



 

 
 

 
Fig.1 -  Ciclo de Negociação do mal-entendido adaptado de Bazzanella e Damiano (1999, p.827), (Trad. nossa). 
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4 A interface entre o poder e a polidez 

 O poder e a polidez são dois fenômenos importantes a considerar quando abordamos 

as interações comunicativas. Ambos operam conjuntamente na geração dos mal-entendidos e 

podem conduzir a um conflito. Mas, ao mesmo tempo, os conflitos podem ser suavizados por 

meio das estratégias específicas da polidez. 

 Inicialmente, falaremos sobre o poder.  Miriam Locher (2004, p.2) afirma que o poder 

é tão fascinante, porque é um fenômeno social que está presente em nossas vidas diariamente. 

Ela mostra alguns exemplos em que o poder é exercido. Esses exemplos incluem contextos 

onde o poder aparece de forma mais institucionalizada, em que os interlocutores têm uma 

prerrogativa sobre o outro e o relacionamento é caracterizado por uma pronunciada 

assimetria. Outros exemplos apresentados pela autora dão conta de uma situação em que essa 

prerrogativa é menos clara e os interlocutores precisam defender seus direitos e obrigações. 

Finalmente, Locher nos apresenta situações em que o gênero e os laços familiares 

representam papéis importantes na afirmação do poder. 

 A autora argumenta que os interlocutores podem exercer poder para atingir seus 

objetivos ou para oferecer resistência aos objetivos dos outros. Isso acontece, por exemplo, 

nas situações em que há pouca, obscura ou pronunciada assimetria de status. Estes instantes 

do exercício do poder podem ser premeditados e conscientes ou espontâneos e inconscientes, 

ou a mistura de ambos. A premissa geral que está subjacente no estudo realizado pela autora é 

a de que o exercício do poder ocorre em qualquer tipo de circunstância em que duas ou mais 

pessoas interajam. 

 Um aspecto que fica bastante evidente quando tentamos definir o poder, é a sua 

natureza relacional. O exercício do poder, segundo Locher (2004, p.3), ocorre nos 

relacionamentos e ao nosso redor e envolve a negociação de posições simétricas e 

assimétricas entre os interlocutores. Isso significa que o poder também reflete o grau de 

solidariedade entre os interlocutores. Uma pessoa pode, por exemplo, exercer poder apenas 

para provar que está em uma posição privilegiada em relação à outra, enfatizando a diferença.  

Ou outra pode mostrar moderação na maneira como exerce o poder, levando em conta a face 

do ouvinte, o que indica algum grau de solidariedade. 

 Locher salienta o fato de que o exercício do poder ocorre entre dois ou mais 

indivíduos e assim é preciso examinar como as pessoas interagem e negociam em seus 

relacionamentos. Para tanto, ela adota o paradigma criado por Erving Goffmann (1967) e 

outros que entendem a realidade humana como uma realidade construída. 



 A linguagem, como sabemos, mantém uma estreita ligação com a realidade social e, 

por conseguinte, com o poder. Ou seja, a linguagem é um dos meios mais óbvios por 

intermédio do qual o poder é exercido. De acordo com Ng & Bradac (1993), a) a linguagem 

revela o poder; b) a linguagem cria o poder; c) a linguagem reflete o poder, e d) a linguagem 

obscurece ou despolitiza o poder. 

 Para Fairclough (1995), o conceito de poder se expressa em termos de assimetrias 

estabelecidas entre os interlocutores durante o acontecimento do discurso, e se manifesta 

como uma capacidade desigual de controlar como os textos são produzidos, distribuídos e 

consumidos em contextos sócio-culturais específicos. Fairclough também estabelece uma 

diferença importante entre o poder dentro do discurso que restringe o(s) outro(s) através do 

uso da linguagem, e o poder fora do discurso que configura e constitui as relações de poder 

nas instituições sociais ou nas sociedades como tais.  

 Como podemos constatar nos aspectos relacionados acima, o poder é um fator social 

que está presente em qualquer ocasião em que as pessoas interajam. O poder em sua forma 

mais contundente é a força física. Por outro lado, o poder que é expresso lingüisticamente 

pode ficar encoberto. Segundo Locher (2004) as motivações para que isso aconteça podem ser 

ideológicas e deliberadas, como no caso da propaganda, por exemplo. 

 No entanto, afirma a autora, na maioria das vezes os interlocutores desejam suavizar a 

ação do poder por razões que envolvem a proteção da face. Pode-se manifestar consideração 

pela face do outro ou proteger a sua própria por meio do comportamento polido. Esse 

conceito de comportamento polido, nada tem a ver com o uso feito pelo senso comum 

equivalente à cortesia, mas está relacionado à eficácia das relações interpessoais por meio da 

linguagem. 

 Para Locher (2004, p.59), a polidez é um fenômeno que tem merecido a atenção dos 

pesquisadores na área da lingüística por muito tempo. A autora atribui essa popularidade a 

diversos fatores. Em primeiro lugar, a polidez é difícil de definir, exatamente como acontece 

com o poder. Os pesquisadores não concordam sobre o que pode ser chamado de 

comportamento polido ou apenas normal ou apropriado. O segundo desafio para uma teoria 

que pretenda tratar da polidez, é reunir adequadamente o contexto da situação com todos os 

seus aspectos e a variabilidade. E finalmente, uma teoria da polidez que pretenda fornecer a 

compreensão desse fenômeno, que possa ser aplicada em todas as situações, precisa ser capaz 

de dar conta tanto do comportamento mais ritualizado quanto do espontâneo. 

 Uma das teorias com maior prestígio e mais trabalhada pelos lingüistas é a Teoria da 

Polidez de Brown & Levinson, apresentada no Livro “Politeness: some universals in 



language usage” (1987). Nesse livro, Brown & Levinson propõem um modelo de interação 

baseado na noção de face, derivada da proposta de Goffman (1967) desenvolvida em seu 

trabalho sobre os elementos rituais da interação social. Para Goffman todo o indivíduo vive 

em um mundo de encontros sociais que promove contatos com outros participantes, contatos 

esses que exigem do indivíduo o acionamento de um alinhamento ou padrão verbal e não-

verbal para expressar sua visão da situação, sua avaliação sobre os participantes e sua 

avaliação sobre si mesmo. Esse alinhamento permite que as pessoas passem uma impressão 

aos outros. 

 Definindo o termo „face‟ como “o valor social positivo que uma pessoa reclama para 

si através daquilo que os outros presumem ser o alinhamento por ela adotado durante um 

contato específico (...) uma imagem do self delineada em termos de atributos sociais 

aprovados” (GOFFMAN, 1967, p.77), Goffman afirma ainda que as regras do grupo e a 

definição de situação determinam quais os sentimentos ligados à face e como esses 

sentimentos devem ser distribuídos entre as faces envolvidas.   

 Nessa linha, preocupados com a qualidade das relações sociais e adotando a noção de 

face de Goffman (1967), Brown & Levinson (1987) elaboraram a teoria da polidez que aborda 

o uso de estratégias discursivas que regem a manutenção das interações sociais (cordiais), 

mesmo quando o falante deve enfrentar um conflito (agressão= FTA) entre seu objetivo e de 

seu interlocutor, sem romper as boas relações. Nesse sentido, a polidez é entendida como um 

conjunto de estratégias discursivas destinadas a evitar ou amenizar o conflito (face positiva e 

face negativa). Esta teoria possibilitou uma descrição eficiente sobre a manutenção de uma 

interação harmônica, com a preservação da relação interpessoal.  

 O ponto de partida desta teoria é de que o homem não vive só e  que ele precisa se 

comunicar.  Duas grandes vontades movem o ser humano. A primeira diz respeito ao desejo 

de todo indivíduo em ser livre, de agir sem impedimentos, o que corresponderia à face 

negativa. A segunda, se refere à necessidade que temos de ser aceitos, aprovados, admirados e 

pertecer a um grupo, o que corresponde à face positiva.  A polidez negativa enfatiza a 

distância e diminui o peso da solidariedade e a positiva possibilita a aproximação e a 

solidariedade. Para os autores, quase todas as ações, incluindo as elocuções, são 

potencialmente uma ameaça à  face do outro. Segundo eles, há três fatores sociológicos que 

influenciam na determinação do nível de polidez entre o  falante e o ouvinte: (a) o poder 

relativo do ouvinte sobre o falante, (b) a distância social entre o o falante e o ouvinte e (c) o 

tipo de pressão ou ônus envolvido no ato que ameaça a face (face-threatening act). Assim 

sendo, um FTA ameaça a própria imagem que o falante ou o ouvinte acredita existir. 



 Para que o falante ou o ouvinte não percam a face, o falante pode usar certas 

estratégias. Primeiramente, o falante tem a escolha de produzir ou não um FTA. Em segundo 

lugar, se ele escolher produzi-lo o ato pode ser indireto (off record) ou direto (on record). Um 

exemplo de FTA off record é o enunciado “Está muito quente aqui!”com a força ilocucionária 

para que o ouvinte faça alguma coisa, como, por exemplo, abrir a janela. A produção off 

record evita que seja imposta qualquer tarefa para o ouvinte. Em terceiro lugar, Um FTA on 

record pode ser produzido com uma ação atenuante. Um FTA,  sem ação atenuante, poderia 

ser um pedido feito de forma imperativa, uma ordem (por exemplo, “Arrume seu escritório 

já!”). Um FTA com ação atenuante tenta neutralizar o potencial de destruição de face que 

carrega este ato, de maneira que tais modificações ou adições indiquem claramente que não há 

intenção ou desejo algum em ameaçar a face do ouvinte  e que o falante reconhece os desejos 

de preservação de face do ouvinte e que ele próprio (falante) quer que estes sejam atendidos. 

Tal ação mediadora pode enfatizar a face positiva ou negativa. Em outras palavras, essa ação 

pode ter a função de conseguir a aprovação do ouvinte (face positiva) ou salvaguardar a 

liberdade de ação do ouvinte (face negativa).  

 A teoria de Brown & Levinson (1987) tem recebido ao longo do tempo muitas 

revisões críticas.  Uma das maiores críticas, segundo Watts (2003), diz respeito ao modelo de 

face que pode ser considerado individualista demais. Essa concepção de face não seria 

apropriada para as culturas coletivistas, como as orientais, por exemplo. Nessas sociedades 

em  que a liberdade individual de pensamento e ação é determinada pelo status   social que o 

indivíduo tem no grupo, esse conceito pode não significar muito.    

 Brown & Levinson adotam preferencialmente a perspectiva do falante e se preocupam 

com a polidez lingüística, mas outros estudos, como por exemplo o de Fukushima (2004) 

contemplam a perspectiva do ouvinte/receptor e abordam a polidez comportamental. A 

mesma autora também chama a atenção para a variação das estratégias de acordo com as 

culturas. Isto é,  as estratégias são universais, mas seu uso e sua aceitação são grandemente 

influenciadas pela cultura.  

 As estratégias de cortesia focalizam um ou outro aspecto da imagem social do outro. 

Além disso, essas estratégias são convencionalmente reguladas. A incidência de uma ou outra 

estratégia e o peso relativo delas pode variar, dependendo do tipo do contexto, cultura e 

estrutura social.  

 Wierzbicka (1991) observa que, a variação cultural que afeta a comunicação inclui 

fatores como a percepção, os valores e motivos das ações, os esquemas cognitivos, que guiam 

os comportamentos comunicacionais, o processamento da informação e os padrões de ação e 



podem gerar conflitos interculturais quando não são compartilhados pelos interlocutores. Os 

esquemas cognitivos e as imagens divergentes que os interlocutores teriam sobre os assuntos 

em pauta e do „eu‟ em relação ao „outro‟ freqüentemente quebram o processo comunicativo, 

reafirmando polarização e divergência entre si.  

 Diante do exposto, percebemos a importância crucial de eleger um conceito de cultura  

epistemologicamente bem estabelecido para trabalharmos com a Teoria da Polidez. Segundo 

Watts (2003), o termo „cultura‟ tem sido empregado de diversas maneiras na literatura 

especializada, muitas vezes sem qualquer tentativa de definir exatamente o significado que se 

pretende atribuir ao termo.  

 

5. Considerações Finais  

 A interface do poder e da polidez com o mal-entendido lingüístico, visando o âmbito 

da comunicação organizacional em situações conflitivas, representa um campo desafiador 

para investigação porque as linhas conceituais não estão limitadas a uma produção lingüística 

específica, mas podem ser concretizadas ou implicadas, virtualmente, por quaisquer formas 

lingüísticas.  Este fato nos leva a refletir, cada vez mais, sobre a inter-relação entre os 

conteúdos específicos de imagem social do indivíduo e do grupo, identidade, ideologia, poder, 

papéis sociais e situacionais e a polidez verbal como prática social.  

 Precisamos nos debruçar sobre a importância do macro-contexto, isto é, o contexto 

como conhecimento compartilhado e consoante com as normas sociais, que interage com a 

situação comunicativa. A interdependência entre os fatores lingüísticos e socioculturais 

mostra que a própria noção de “polidez” também é socioculturalmente construída. Nesse 

macro-contexto em relação direta com o micro-contexto diante da perspectiva da linguagem 

em uso, no estudo da polidez lingüística, tentamos situar a existência dos choques de 

interesses e do conflito. A polidez atua tanto para suavizar como para salientar os mal-

entendidos lingüísticos no conjunto da arena da comunicação organizacional que contém os 

ingredientes do poder, conflito, jogos dialógicos de ação, fatores cognitivos e tomadas de 

decisões entre indivíduos e grupos sociais, com características culturais diversas. 
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