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Resumo 

 

É largamente reconhecida a indispensabilidade das competências 

comunicativas no ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras e, mais 

concretamente, no de Português Língua Segunda / Língua Estrangeira (PL2/PLE). 

Para o pleno desenvolvimento de tais competências, é absolutamente necessário 

contemplar aspectos socioculturais e pragmáticos, sendo um deles a cortesia verbal. 

Este fenómeno assenta no respeito mútuo e implícito entre os intervenientes numa 

dada interacção comunicativa, que, como seres sociais que são, pretendem preservar 

as suas próprias faces e as dos seus interagentes. Este fenómeno de auto-regulação, 

promotor do equilíbrio social, ajuda à criação de ambientes comunicativos altamente 

cooperativos, o que constitui o primeiro passo para o sucesso da comunicação. 

Dada a sua elevada importância, defendo que é necessário dedicar mais 

atenção às potencialidades pedagógicas da cortesia verbal, inserida numa abordagem 

comunicativa que considere os aspectos pragmáticos de forma continuada e 

fundamentada. Desse modo, este estudo pretende contribuir para a reafirmação da 

importância da Pragmática em geral e da cortesia verbal em particular no processo de 

ensino-aprendizagem de PL2/PLE.  

O presente trabalho encontra-se dividido em duas partes: na Parte I, 

fundamento em termos teóricos as opções pedagógicas tomadas, explanando sobre 

conceitos fundamentais como os de face, Princípio de Cooperação, Princípio de 

Cortesia, Cortesia Positiva e Negativa, entre outros. Na Parte II, descrevo uma série 

de propostas didácticas, baseadas na experiência levada a cabo com duas turmas de 

nível C e analiso os resultados obtidos. 
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Abstract 

 

The importance of the communicative competences for the learning and 

teaching of foreign languages and, more specifically, for that of Portuguese as a 

Second Language / Foreign Language (PSL/PFL) is widely recognized. In order to 

attain a full development of those competences it is absolutely necessary to focus on 

social, cultural and pragmatic aspects. And one of them is verbal politeness. 

This phenomenon is built on a mutual and implicit respect between the 

participants of a given verbal interaction, who, as social beings, intend to keep their 

own faces and those of their interlocutors. This self-regulating phenomenon, which 

promotes the social balance, helps the creation of highly cooperative communicative 

environments, which in turn constitutes the first step to a successful communication.  

Since it is so vital, I believe that we should pay more attention to the 

pedagogical potentialities of verbal politeness, considered within a communicative 

approach, which takes under consideration all pragmatic features in a persistent way. 

Thus, this study intends to reaffirm the importance of Pragmatics in general and of 

verbal politeness in particular, to the PSL/PFL teaching and learning process. 

This paper is divided into two sections: in Part I, I present the theoretical 

principles which support my pedagogical options. I explain such fundamental 

concepts as the ones of face, Cooperative Principle, Politeness Principle or that of 

Positive and Negative Politeness, to name a few. In Part II, I describe a series of 

didactical possibilities, based on my personal experience with two level C classes 

and analyze its outcomes.  
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Introdução 

 

No contexto actual, há uma grande mobilidade e interacção entre diversos povos 

e comunidades linguísticas. Consequentemente, há também um crescente interesse no 

ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras, que são consideradas como ferramentas 

essenciais, quer no mundo do trabalho, quer no do lazer. As línguas deverão, então, 

permitir aos diferentes povos comunicar, aproximando-os naquilo que os une e 

ajudando-os a valorizar o que os distingue. Tal comunicação assenta não só num sólido 

domínio gramatical, mas também num respeito mútuo entre os participantes no acto 

comunicativo, baseado na adequação pragmática e na cortesia verbal. 

Há muito que se reconhece a centralidade da Competência Comunicativa no 

ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras, mas, apesar disso, julgo que continua a ser 

necessário reafirmar e relembrar essa importância, nomeadamente no que diz respeito ao 

Português como Língua Estrangeira ou Segunda (PLE/PL2). De facto, ainda que os 

aspectos pragmáticos e sociais sejam reconhecidos e valorizados em termos teóricos, a 

complexidade e dificuldade inerentes à sua abordagem didáctica leva a que muitos 

professores não os explorem de modo sistemático e fundamentado. Tal omissão 

prejudica gravemente os aprendentes, já que não os prepara para comunicarem de modo 

eficaz e adequado na língua alvo.  

Por identificar a importância vital dos aspectos pragmáticos e sociais para o 

desenvolvimento da Competência Comunicativa no ensino-aprendizagem de PLE/PL2 e 

por verificar que continua a ser um domínio descurado em diversos contextos, decidi 

fazer incidir o meu trabalho de investigação e aplicação prática sobre a Pragmática e, 

mais concretamente, sobre a cortesia verbal.  

Sendo a Pragmática um campo de estudo complexo e abrangente, reconheci que 

seria pertinente limitar o meu trabalho a um domínio mais reduzido. Optei pela cortesia 

verbal porque considero ser um aspecto revelador da importância das relações sociais e 
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das complexas dinâmicas que ocorrem numa dada língua e cultura. É um fenómeno que 

pode ajudar ao sucesso da comunicação e das relações sociais dos intervenientes, ou que, 

pelo contrário, pode gerar estereótipos e pôr em causa toda a comunicação. Sendo algo 

tão determinante, é importante que o professor de PLE/PL2 o estude de modo 

conveniente, já que, neste aspecto em particular, as suas intuições de falante nativo não 

poderão garantir uma abordagem pedagógica adequada da cortesia verbal. Na verdade, 

essa é também uma das razões que leva muitos professores e criadores de materiais 

didácticos a negligenciar a cortesia verbal: este é um aspecto muito complexo, que 

depende de vários factores variáveis como os intervenientes ou o contexto social, entre 

outros. Tal complexidade não deve ser usada como justificação para a exclusão deste 

aspecto das aulas de PLE/PL2, mas sim encarada como um desafio que pode ser 

superado através da investigação, observação e reflexão.  

Há duas grandes motivações por trás do presente estudo. Por um lado, ele nasceu 

da minha vontade pessoal de compreender melhor o complexo fenómeno da cortesia 

verbal e poder relacioná-lo, em termos práticos, com a minha experiência enquanto 

professora de PLE/PL2. Por outro lado, pretendi desenvolver um trabalho que pudesse 

contribuir, ainda que de modo modesto, para o crescente suporte teórico-didáctico do 

ensino-aprendizagem de PLE/PL2 e que ajudasse a dar algum relevo a uma questão 

frequentemente descurada.  

Ainda que acredite que este estudo possa ter utilidade para os docentes de 

PLE/PL2, considero que os principais beneficiários serão os aprendentes. Tal só 

acontecerá, se os professores e os autores de materiais didácticos em PLE/PL2 

reconhecerem a importância da cortesia verbal para a eficácia comunicativa e estiverem 

dispostos a dedicar recursos e tempo na investigação teórica e na preparação de 

actividades que potenciem o desenvolvimento das competências envolvidas. 

Pretendendo, então, relatar a minha própria investigação e processo de criação e 

aplicação de materiais, o presente estudo divide-se em duas partes: a Parte I 

contextualiza em termos teóricos a abordagem pedagógica da cortesia verbal e a Parte II 

apresenta algumas propostas didácticas levadas a cabo numa turma de nível C. 
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Na primeira parte da Parte I, descrevo o fenómeno da cortesia verbal e todas as 

motivações sociolinguísticas que o determinam. Tentei descortinar as dinâmicas sociais 

e culturais que subjazem a um fenómeno tão complexo como este, pois considero que o 

seu pleno entendimento deverá ser o ponto de partida para uma abordagem pedagógica 

fundamentada. Uma vez que sou falante nativa da língua que ensino, tenho muitas 

intuições relativamente aos elementos pragmáticos, sociais e de cortesia. Apesar disso, e 

como já referi, é necessário analisar de forma objectiva todos os aspectos envolvidos no 

fenómeno da cortesia verbal, para podermos ajudar os aprendentes a desenvolverem as 

suas competências pragmáticas e de cortesia. Tal como não é concebível ensinar 

gramática sem um estudo linguístico sério, também não é possível abordar 

pedagogicamente o fenómeno da cortesia sem haver uma investigação teórica adequada.  

Na segunda parte da Parte I, relaciono, de forma mais directa, a didáctica de 

línguas estrangeiras com a abordagem do fenómeno da cortesia verbal. Parto do 

reconhecimento da importância de todos os conteúdos pragmáticos no ensino-

aprendizagem de uma LE baseado no desenvolvimento da Competência Comunicativa 

dos aprendentes. Centro depois a minha atenção sobre o fenómeno da cortesia verbal, 

que contém simultaneamente vários aspectos de natureza universal e outros particulares 

numa dada cultura.  

A parte II pretende relatar a minha experiência com duas turmas de nível C, em 

contexto de imersão, com o objectivo de desenvolver as competências comunicativas e 

de cortesia dos aprendentes. Todas as propostas visam melhorar a competência 

comunicativa dos alunos, através da prática de situações de interpretação, produção e 

avaliação de interacções comunicativas corteses. O desenvolvimento das competências 

pragmáticas, comunicativas e de cortesia só faz sentido se inserido numa abordagem 

comunicativa mais geral. Assim, foi à luz de uma abordagem orientada para a acção 

comunicativa, defendida também pelo Quadro Europeu Comum de Referência para as 

Línguas (QECRL), que todas as actividades foram criadas. O QECRL descreve a 

aprendizagem e uso de línguas do seguinte modo:  
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“O uso de uma língua abrangendo a sua aprendizagem inclui as acções 

realizadas pelas pessoas que, como indivíduos e como actores sociais, 

desenvolvem um conjunto de competências gerais e, particularmente, 

competências comunicativas em língua. As pessoas utilizam as 

competências à sua disposição em vários contextos, em diferentes 

condições, sujeitas a diversas limitações, com o fim de realizarem 

actividades linguísticas (…)” (Conselho da Europa, 2001:29) 

Esta descrição chama a atenção para a natureza iminentemente social e comunicante das 

línguas, bem como para a importância do contexto das interacções verbais. Estes foram 

aspectos que estiveram sempre subjacentes à planificação das tarefas levadas a cabo no 

âmbito do presente trabalho. 

Nesse sentido, proponho actividades diversificadas, não só a nível de tipologia e 

dificuldade, mas sobretudo a nível de conteúdos e de contextos comunicativos visados. 

Além disso, os diversos materiais apresentados foram criados ou adaptados, tendo em 

conta o público e o contexto de ensino-aprendizagem em que as sessões decorreram.  
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1 - A Cortesia Verbal como manifestação linguística universal 

 

1. 1 Noção de face 

Essencial para a plena compreensão da natureza e motivações da cortesia é o 

conceito de face. Este conceito surgiu no campo da sociologia e foi apresentado 

primeiramente por Goffman (1967).  

O autor analisou e descreveu os rituais de interacção frente-a-frente e concluiu 

que todos os participantes em encontros sociais tendem a agir de acordo com uma linha 

de acção, constituída por actos verbais e não-verbais que lhes permitem exprimir a sua 

visão da situação e a avaliação dos participantes, em especial de si próprios. É através 

dessa linha de acção que o sujeito pode exigir um determinado valor social para si - 

valor esse que lhe é conferido pela sociedade em que se movimenta, baseado na sua 

conduta social.  

No seu famoso artigo “On Face-Work”, Goffman definiu o conceito de face da 

seguinte forma: 

 “The term face may be defined as the positive social value a person 

effectively claims for himself by the line others assume he has taken 

during a particular contact. Face is an image of self delineated in terms of 

approved social attributes (…)” (Goffman, 1967:5)1

 

 

A face é, assim, uma auto-imagem, enraizada na aprovação social do “eu”. É um 

conceito que apenas faz sentido quando encarado em termos sociais, já que o sujeito vai 

construindo a sua auto-imagem com base nas reacções dos outros à sua conduta. Na 
                                                            
1 “O termo face pode ser definido como o valor social positivo que uma pessoa efectivamente exige para si, 
através da linha que os outros presumem que tomou para si durante um dado contacto. A face é uma 
imagem do próprio delineada em termos de atributos sociais aprovados (...) ” [tradução minha] 
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verdade, apesar de pessoal, a face resulta da interacção social e, nesse sentido, pertence 

também à comunidade em que o sujeito se insere. A sociedade atribui-lhe uma 

localização na teia social e uma sua face através de pistas. O “eu” vai criando o seu 

próprio lugar e vai tentando mantê-lo e desenvolvê-lo, evitando ir contra a ordem 

estabelecida. O indivíduo vai assim auto-regulando-se, de modo a não pôr em risco o 

equilíbrio social, nem a sua própria face.  

Todo o indivíduo ambiciona manter uma face positiva e assim obter a aprovação 

e respeito dos membros da sociedade em que se movimenta. Para tal, deve comportar-se 

de forma coerente com a linha de acção que escolheu para si, de modo a não ser posto 

em causa pelos outros. Na verdade, a adopção de uma linha de acção constitui um 

compromisso que o sujeito deve manter perante si e perante os outros, sob pena de 

perder a sua face. Este aspecto é particularmente importante se tivermos em conta que a 

face resulta não apenas de uma situação particular, mas de um processo contínuo, ou 

seja, a auto-imagem que o sujeito tem hoje é o resultado da sua actuação social até à data 

e a sua conduta actual condiciona o seu valor futuro.  

Segundo Goffman, a manutenção da face resulta de valores como o orgulho, a 

honra e a dignidade, que são extremamente valorizados socialmente. Consequentemente, 

ao conseguir manter a sua face positiva, o sujeito experiencia sentimentos de confiança, 

segurança e satisfação, que contribuem para o seu bem-estar pessoal e social.  

Ter respeito por si próprio é, assim, uma das expectativas que a sociedade tem 

para os seus membros, mas não basta tentar preservar a sua própria face. O sujeito deve 

também manter um nível de consideração pelos seus interagentes e esforçar-se no 

sentido de os ajudar a manterem as suas faces, como forma de promover o equilíbrio 

social. Tais expectativas devem ser cumpridas de modo espontâneo e voluntário, pois só 

assim haverá uma identificação emocional com o outro, bem como satisfação por agir 

desse modo.  

Assim, diz Goffman que 
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“The combined effect of the rule of self-respect and the rule of 

considerateness is that the person tends to conduct himself during an 

encounter so as to maintain both his own face and the face of the other 

participants.” (Goffman, 1967:11)2

 

 

A cortesia verbal surge como resultado da procura deste equilíbrio entre o desejo 

de manter a própria face e a face dos outros interlocutores. O sujeito irá usar todas as 

estratégias disponíveis na sua cultura para evitar ameaçar a face dos seus interlocutores, 

pois sabe que tal ameaça reverteria de forma muito negativa na sua própria face, já que 

desrespeitaria um dos importantes requisitos sociais ao colocar em risco o tão desejado 

equilíbrio. 

Goffman defende ainda a ideia de que todas as sociedades preparam os seus 

membros para a interacção social, condicionando-os e educando-os para a auto-

regulação da sua conduta, nomeadamente através da transmissão de valores como a 

honra, a dignidade ou o orgulho. Considera que este facto justifica a existência de tantos 

rituais de interacção (universais em muitos aspectos), que não permitem grandes desvios 

por parte dos indivíduos.  

 

1. 2 O Princípio de Cooperação 

A interacção verbal é fortemente determinada em termos sociais. Por um lado, 

ela só poderá gerar efectiva comunicação se houver alguns pontos vitais em comum 

entre os intervenientes, nomeadamente o conhecimento de uma mesma língua ou a 

partilha de um dado contexto histórico, social e político. Por outro lado, quer o 

conteúdo, quer a forma dos enunciados tendem a ser adaptados ao interlocutor em 

questão e a aspectos sociais como as idades dos intervenientes, as suas ocupações, os 

                                                            
2 “O efeito combinado da regra do auto-respeito e a regra da consideração é que a pessoa tende a ter uma 
conduta num encontro em que tenta manter a sua própria face e a face dos outros participantes.” [tradução 
minha] 
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seus estatutos sociais ou a existência de relações de poder entre eles, por exemplo. 

Podemos então afirmar com Kramsch que uma língua é um acto cultural e social porque 

“its users co-construct the very social roles that define them as members of a discourse 

community.” (Kramsch, 1998:35)3

Sendo a língua um bem social, é natural que haja algumas regras implícitas que 

garantem o seu bom funcionamento. Caso contrário, e dado o número infinito de 

possibilidades contidas em cada língua, seria virtualmente impossível comunicar 

eficazmente com os restantes indivíduos. Foi na tentativa de descrever alguns dos 

princípios reguladores da comunicação humana, encarada como bem social, e que vai 

muito para além do sistema formal descrito nas gramáticas, que H.P. Grice redigiu o seu 

famoso artigo “Logic and Conversation”, publicado em 1975. Neste, apresentou alguns 

dos conceitos basilares para a compreensão das interacções conversacionais, como o de 

Princípio de Cooperação ou o de Máximas Conversacionais, por exemplo.  

. 

Grice defende que as interacções conversacionais são essencialmente esforços 

cooperativos, em que os participantes tendem a actuar no sentido de alcançar uma meta 

pelo menos parcialmente comum. O Princípio de Cooperação, que regula de modo 

implícito a comunicação linguística, promovendo a sua eficácia e racionalidade, foi 

assim descrito pelo autor: 

“Make your conversational contribution such as is required, at the stage 

at which it occurs, by the accepted purpose or direction of the talk 

exchange in which you are engaged” (Grice, 1975:45)4

 

 

Este princípio geral evidencia a importância da adequação ao contexto 

situacional como chave da eficácia comunicativa, que não poderá ser alcançada apenas 

                                                            
3 “ (...) os seus utilizadores constroem conjuntamente os papéis sociais que os definem como membros de 
uma comunidade discursiva” [tradução minha]. 

4 “Faz com que a tua contribuição conversacional se adeqúe, na fase em que ocorre, ao objectivo ou 
direcção aceite para a troca conversacional em que estás envolvido” [tradução minha] 
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através do domínio do sistema linguístico formal. Na verdade, podemos afirmar que 

existe em cada interacção verbal uma tentativa de manter o equilíbrio social, já que há 

um acordo tácito entre os falantes, baseado na confiança e esperança mútua de que os 

seus interlocutores não desrespeitem o Princípio de Cooperação. Obviamente que os 

falantes não estão geralmente conscientes da existência deste princípio, mas apesar 

disso, regem-se por ele. Na verdade, quando estamos envolvidos numa interacção 

conversacional (e na ausência de indícios fortes que nos façam crer o contrário) 

tendemos a acreditar na pertinência e na verdade das contribuições dos nossos 

interlocutores. Caso tal não acontecesse, e todos vivêssemos contínua e obcecadamente 

desconfiando dos outros falantes, a vida em sociedade seria muito difícil e a 

comunicação tornar-se-ia largamente infrutífera.   

1. 2. 1 As Máximas Conversacionais 

Para tornar mais clara a constituição e o funcionamento do Princípio de 

Cooperação, Grice formulou as Máximas Conversacionais, princípios gerais que 

subjazem ao Princípio de Cooperação e cuja observância contribui para (e até determina, 

em muitos casos) o sucesso da comunicação. O filósofo dividiu as Máximas 

Conversacionais em quatro categorias: Quantidade, Qualidade, Relação e Modo. A 

categoria de Quantidade relaciona-se essencialmente com a quantidade de informação 

transaccionada; a categoria de Qualidade descreve o facto de os falantes deverem 

contribuir comunicativamente de forma verdadeira; a categoria de Relação está ligada 

com a necessidade de interagir verbalmente de modo pertinente e relevante; finalmente, 

a categoria de Modo relaciona-se com a forma como os enunciados são apresentados, 

mais do que com o seu conteúdo. Cada categoria contém uma ou mais sub-máximas, 

enumeradas abaixo, no quadro I.  
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Quadro I – As Máximas Conversacionais 

Categoria de Quantidade 

1. Torna a tua contribuição tão informativa quanto é 
requerido (para os objectivos específicos da troca 
comunicativa). 
2. Não tornes a tua contribuição mais informativa do 
que requerido. 

Categoria de Qualidade 
1. Não digas o que acreditas ser falso. 
2. Não digas aquilo para o que não possuis provas 
suficientes. 

Categoria de Relação 1. Sê relevante. 

Categoria de Modo 

1. Evita a obscuridade de expressão. 
2. Evita a ambiguidade. 
3. Sê breve (evita a prolixidade desnecessária). 
4. Sê metódico. 

  
Baseado em Grice (1975), pp. 45-46 

  

Através da descrição pormenorizada destas categorias e suas máximas e sub-

máximas, Grice pretendeu demonstrar o carácter altamente cooperativo da linguagem. 

Mas reconheceu, desde logo, que algumas das categorias têm um peso maior do que 

outras em termos de importância para o sucesso da cooperação comunicativa. Assim, 

diz-nos que o respeito pelas máximas das duas primeiras categorias tende a ter uma 

maior importância para a manutenção do Princípio de Cooperação, até porque apenas 

fazem sentido existirem as restantes, se as máximas de Quantidade e Qualidade forem 

satisfeitas.  

A contribuição de Grice para o estudo da interacção linguística foi, de facto, 

muito importante, pois conseguiu enunciar de forma clara os princípios reguladores da 

comunicação, chamando igualmente a atenção para a importância da observação do 

contexto conversacional. Para além disso, evidenciou a natureza eminentemente 

colaborativa da linguagem, que se consubstancia e desenvolve através da cooperação 

tácita entre os seus falantes. Como refere Gouveia:  

“Tanto o princípio de cooperação como as máximas conversacionais, 

enquanto princípios que descrevem características gerais de 
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comportamento linguístico, cruciais para toda a comunicação, dão 

expressão ao nosso conhecimento empírico de que, como falantes somos 

cúmplices uns dos outros na realização dos nossos objectivos 

ilocutórios.” Gouveia (1996:403) 

 

Deste modo, cada interveniente tende a observar e a respeitar o Princípio de 

Cooperação e as máximas que o constituem e espera que os seus interlocutores também 

o façam de cada vez que participam numa interacção verbal. É através desta confiança 

mútua na observação do Princípio de Cooperação que assentam todas as interacções 

verbais e é ela que, em última análise, nos permite verdadeiramente comunicar. 

 

1. 2. 2 As Implicaturas Conversacionais 

Apesar de, como seres sociais, tendermos a respeitar as máximas 

conversacionais, existe sempre a hipótese de as desconsiderarmos, quer de forma 

intencional, quer não intencional. Assim, todos temos a possibilidade de não transmitir a 

quantidade de informação requerida pelo nosso interlocutor, ou porque não a possuímos, 

ou porque não desejamos partilhá-la com ele, por exemplo. O mesmo pode acontecer 

também com as restantes máximas. Contudo, geralmente os indivíduos desrespeitam 

algumas das máximas conversacionais intencionalmente, como forma de alcançarem um 

objectivo comunicativo específico. Assim, um falante pode dar uma contribuição que 

peque por defeito em termos de quantidade, desrespeitando desse modo a Máxima de 

Quantidade, porque sabe que se transmitisse toda a informação que possui iria ameaçar a 

face do seu interlocutor, por exemplo. Nesta, como em muitas outras situações, o 

desrespeito por uma ou mais das máximas e sub-máximas conversacionais produz 

cortesia. Embora pudéssemos pensar que tal desrespeito constitui um atentado contra o 

Princípio de Cooperação e, em última análise, contra a própria comunicação, tal não 

acontece. Na verdade, o Princípio de Cooperação é sempre tido em conta, mesmo que a 

um nível menos evidente. Ao ser cortês, por exemplo, um indivíduo contribui para a 

preservação da face do seu interlocutor, bem como da sua própria face e assegura assim 
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a manutenção do equilíbrio social. Além disso, evita situações de conflito que possam 

pôr em causa a co-operatividade da interacção comunicativa.  

Frequentemente, então, os falantes parecem desviar-se das máximas 

conversacionais, não as cumprindo inteiramente. Apesar disso, orientam as suas 

conversas por estes princípios, de tal modo que, mesmo quando aparentemente os 

desrespeitam, os seus interlocutores conseguem perceber que os estão a considerar num 

nível mais profundo, não tão evidente. Esta capacidade de interpretar enunciados 

aparentemente desrespeitadores das máximas conversacionais como cooperativos resulta 

da enorme força do Princípio de Cooperação e produz aquilo a que Grice chamou de 

implicaturas conversacionais. 

Quando interagimos comunicativamente com alguém, interpretamos uma série 

de sinais verbais e não-verbais, que nos permitem deduzir se o nosso interlocutor está ou 

não a cooperar connosco. Esta nossa capacidade de interpretação resulta quer de factores 

adquiridos socialmente, quer dos nossos conhecimentos pragmalinguísticos implícitos. 

Ora, se ao participar numa troca conversacional nos apercebemos de que o nosso 

interlocutor desrespeitou uma ou mais das máximas conversacionais, sem que tenhamos 

razões para crer que ele não esteja a ser cooperativo, tendemos a presumir que a sua 

contribuição foi pertinente para a conversa e tentamos descortinar a sua intenção 

comunicativa, que reside além da mera forma linguística.  

As implicaturas conversacionais dependem assim quer do falante, quer do 

ouvinte para serem eficazes em termos comunicativos: o falante deve saber construir o 

seu discurso de modo a que o receptor possa chegar ao sentido menos evidente e o 

ouvinte deve ter as capacidades de raciocínio, assentes no seu conhecimento do mundo e 

do contexto conversacional, para conseguir aceder ao sentido intencionado pelo falante. 

Como descreve Lima, 

“Quando um interlocutor X infringe uma das máximas mas o outro, Y, tem 

apesar disso, razões para crer que X está numa atitude de cooperação, então 

Y é levado a considerar que X só infringiu a máxima ao nível daquilo que 

disse, mas que está a respeitá-la ao nível do que quis dizer: i. e., Y é levado a 
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pensar que X está a implicitar algo conversacionalmente e procura assim 

uma interpretação para a inusitada intervenção de X.” Lima (1983:31-32) 

 

Tal processo de descodificação só é possível porque há uma atitude de 

cooperação entre os intervenientes – a implicatura conversacional deve ser intencional 

por parte do falante e o ouvinte deve ser capaz de a decifrar, caso contrário dificilmente 

funcionará, comprometendo o sucesso da troca comunicativa e até, em casos mais 

graves, a relação social existente entre eles.  

 

1. 3 O Princípio da Cortesia  

Por vezes os falantes decidem não observar as máximas conversacionais, 

desrespeitando-as de forma evidente – Grice denominou tais situações de “explorações”. 

Nestas, o falante parece desviar-se de modo gritante das máximas conversacionais. Tal 

desvio é imediatamente detectado pelo ouvinte, que se apercebe desde logo que existe 

uma intenção comunicativa por trás da atitude aparentemente incoerente do seu 

interlocutor. O ouvinte irá assim iniciar o processo de descodificação racional daquilo 

que ouviu, chegando àquilo que foi implicado pelo falante.  

 O aparente desrespeito pelas máximas conversacionais e as implicaturas que daí 

resultam podem ter diversas motivações comunicativas, sendo uma das mais importantes 

a cortesia. Como bem observa Lauerbach, 

“We know that when we are being polite, we tend not to be as truthful as 

Grice enjoins us to be, nor as brief and clear and to the point – politeness has 

to be paid for, with insincerity, vagueness and verbosity.” Lauerbach 

(1989:30)5

                                                            
5 “Sabemos que, quando estamos a ser corteses, tendemos a não ser tão verdadeiros quanto Grice gostaria, 
nem tão breves, nem tão claros e directos – a cortesia tem que ser paga com insinceridade, imprecisão e 
verborreia.” [tradução minha] 
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Poderia então pensar-se que a cortesia põe em causa as máximas conversacionais 

e o Princípio de Cooperação, ameaçando assim o sucesso da comunicação. Ora, tal não 

acontece porque a cortesia tem um papel regulador a um nível superior, já que contribui 

para manter o equilíbrio social e as relações amigáveis que nos permitem presumir, ao 

entrar numa interacção verbal, que os nossos interlocutores estão a ser cooperativos. Há 

então uma complementaridade entre o Princípio de Cooperação e o fenómeno da 

cortesia, sistematizado por Leech no Princípio de Cortesia:  

“(...) the PP [Politeness Principle] can be seen not just as another principle to 

be added to the CP [Cooperative Principle], but as a necessary complement, 

which rescues the CP from serious trouble.” Leech (1983:80)6

De acordo com Leech, a grande função do Princípio de Cortesia é garantir que a 

cooperação persista mesmo quando os objectivos pessoais do falante e do ouvinte 

possam ser entendidos como conflituosos. Segundo o autor, existem crenças corteses e 

descorteses que são favoráveis ou desfavoráveis ao ouvinte e que o falante deve tomar 

em consideração na sua intervenção comunicativa. Consequentemente, irá adaptar quer a 

forma, quer o conteúdo da sua contribuição conversacional, de modo a não colocar a 

face do seu interlocutor em risco e proteger assim, em última análise, o ambiente de 

cooperação conversacional. 

 

Com base na observação da importância dos fenómenos de cortesia na interacção 

comunicativa, Leech enunciou um Princípio de Cortesia, que definiu de forma negativa 

e positiva:  

“In its negative form, the PP [Politeness Principle] might be formulated in a 

general way: ‘Minimize (other things being equal) the expression of impolite 

beliefs’, and there is a corresponding positive version (‘Maximize (other 

                                                            
6  “O Princípio de Cortesia pode ser visto, não apenas como um outro princípio a ser anexo ao Princípio de 
Cooperação, mas como um complemento necessário, que salva o Princípio de Cooperação de sérios 
problemas.” [tradução minha] 
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things being equal) the expression of polite beliefs’) which is somewhat less 

important.” Leech (1983:81)7

 

 

O autor considera que a versão negativa do Princípio de Cortesia é mais 

importante do que a positiva. Tal acontece porque, por um lado, ocorre mais 

frequentemente em interacções sociais e, por outro lado, porque a expressão de crenças 

descorteses tem consequências mais graves para a relação social do que a ausência de 

manifestação de crenças corteses. Naturalmente, o indivíduo tende a apreciar elogios e 

outros actos linguísticos que transmitam crenças corteses dos outros em relação a si, mas 

se tal não acontecer, a relação existente entre ele e os outros não é posta em causa. Já 

quando um interlocutor não se inibe de expressar crenças descorteses em relação a um 

seu ouvinte, tal atitude tende a acarretar grandes custos – o ouvinte torna-se menos 

cooperativo e pode até abandonar a interacção comunicativa.  

Tal como o Princípio de Cooperação, este é um princípio tácito que se aplica de 

modo e grau variáveis em diferentes contextos de uso linguístico. Assim, a minimização 

de expressões descorteses será mais evidente quando há uma relação de poder do 

ouvinte sobre o falante ou quando há uma grande distância social entre eles. De modo 

inverso, se o falante detiver poder sobre o seu interlocutor, tenderá a esforçar-se menos 

por ser cortês, pois a relação já é socialmente desequilibrada e a sua atitude não 

constituirá um perigo adicional.  

Seguindo o modelo de Grice, Leech elenca também uma série de máximas, aqui 

apresentadas no quadro II, que constituem o Princípio de Cortesia, mais geral. Cada uma 

das máximas é constituída por duas sub-máximas, directamente relacionadas 

respectivamente com a definição negativa e positiva do Princípio de Cortesia. A segunda 

sub-máxima aparece entre parênteses para evidenciar a maior importância da primeira.  

                                                            
7 “Na sua forma negativa, o Princípio de Cortesia pode ser formulado na seguinte forma geral: ‘Minimiza 
(sendo tudo o resto igual) a expressão de crenças descorteses’, e há uma versão positiva correspondente 
(‘Maximiza (sendo tudo o resto igual) expressão de crenças corteses’) que é menos importante.” [tradução 
minha]  
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 Quadro II – As Máximas de Cortesia 

I Máxima de Tacto a) Minimiza o custo para o outro 
[b) Maximiza o benefício para o outro] 

II Máxima de 

Generosidade 

a) Minimiza o benefício para o “eu” 

[b) Minimiza o custo para o “eu”] 

III Máxima de 

Aprovação 

a) Minimiza as críticas para o outro 

[b) Maximiza o elogio ao outro] 

IV Máxima de 

Modéstia 

a) Minimiza o elogio ao “eu” 

[b) Maximiza a crítica ao “eu”] 

V Máxima de 

Acordo 

a) Minimiza o desacordo entre o “eu” e o outro 

[b) Maximiza o acordo entre o “eu” e o outro] 

VI Máxima de 

Simpatia 

a) Minimiza a antipatia entre “eu” e o outro 

[b) Maximiza a simpatia entre o “eu” e o outro] 

   
 Baseado em Leech (1983), p. 132 

 

De acordo com o autor, as máximas derivam de deduções racionais gerais, 

acessíveis a todos os seres humanos e aplicáveis a todos os tipos de trocas cooperativas. 

Leech defende que têm, por isso, aplicação universal, com maior ou menor incidência, 

dependendo das culturas específicas. Assim, algumas culturas tenderão a dar mais 

importância à Máxima de Tacto, enquanto outras a darão à Máxima de Generosidade, 

por exemplo.  

 

1. 4 A Teoria de Brown e Levinson  

Uma das teorias mais importantes e influentes no domínio da cortesia linguística 

foi apresentada por Penelope Brown e Stephen Levinson, na obra Politeness – Some 

Universals in Language Usage ([1978], 1987)8

                                                            
8 O corpo da obra foi inicialmente publicado como parte integrante de uma outra obra, de 1978, editada 
por Esther N. Goody, intitulada Questions and Politeness – Strategies in Social Interaction. Em 1987, o 
longo artigo de Brown e Levinson foi re-editado autonomamente, com a adição de uma extensa 
introdução.   

 . Os autores foram os primeiros a 

descrever pormenorizadamente o fenómeno da cortesia linguística e as estratégias que o 
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constituem. Ainda que algumas falhas tenham vindo a ser apontadas à sua teoria, a 

verdade é que, mais de 30 anos depois da primeira publicação, esta continua a ser a 

grande obra de referência no campo de estudo em questão.  

Os autores acreditam que, tal como outros aspectos da interacção comunicativa, 

as diferenças culturais observáveis em termos de cortesia emergem de princípios 

universais subjacentes e que só podem ser cabalmente compreendidos, quer uns, quer 

outros, se se estabelecer uma relação entre ambos. Assim, chamam a atenção para o 

facto de haver algumas constantes que são comuns a diversas (se não a todas as) línguas, 

como o facto de, geralmente, a complexidade e construção indirecta de um acto 

linguístico ser proporcional à gravidade desse mesmo acto.  

Para estudarem o fenómeno da cortesia de forma tão objectiva e generalizável 

quanto possível, apresentam o conceito de ‘Pessoa Modelo’, que representa o comum 

dos seres humanos comunicantes e que tem duas características essenciais: possuir 

racionalidade e deter uma face. 

A racionalidade é extremamente importante em termos comunicativos e 

sobretudo no domínio da cortesia. Os autores definem esta capacidade como uma 

racionalidade prática: num dado contexto, um falante deve ser capaz de avaliar os 

diferentes meios disponíveis para atingir um determinado fim e de entre eles seleccionar 

aquele que melhor serve os seus propósitos. Muitas vezes, tal raciocínio passa pelo 

cálculo da opção que envolva um menor custo, já que os indivíduos tendem 

naturalmente a evitar desperdiçar esforço em situações que o não exijam. De modo 

semelhante, enquanto ouvinte, um indivíduo deve ser capaz de raciocinar para poder 

aceder aos frequentes sentidos implícitos dos enunciados dos seus interlocutores. 

Efectivamente, esta capacidade é uma condição sine qua none para que a cortesia se 

possa manifestar. Podemos facilmente constatar este facto se pensarmos em exemplos de 

crianças muito jovens que ainda não sejam capazes de realizar raciocínios complexos, ou 

mesmo em casos de indivíduos com perturbações psíquicas que os impeçam de 

raciocinar convenientemente e que, por isso, dificilmente serão capazes de interpretar ou 

realizar adequadamente uma estratégia de cortesia, como um pedido indirecto, por 
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exemplo. Assim, sem uma plena capacidade de raciocínio, seria improvável que o Ser 

Humano tivesse desenvolvido estratégias de cortesia tão diversificadas e complexas, 

como as que Brown e Levinson descrevem. 

Quanto à existência de uma face, Brown e Levinson retomam o conceito de 

Goffman, reafirmando que a face é uma característica humana universal. Defendem que 

o facto de os membros de uma comunidade reconhecerem mutuamente a existência das 

suas faces e a necessidade de orientarem as suas interacções por elas é algo universal, 

ainda que o conteúdo das faces possa variar nas diferentes culturas. Uma cultura pode 

valorizar aspectos como a honra de forma mais intensa do que outras, por exemplo. 

Consequentemente, as características das faces ambicionadas pelos membros dessas 

culturas distintas reflectirão tais diferenças de valorização. Apesar disso, em todas as 

culturas cada membro esforçar-se-á por manter a sua face e a dos seus interlocutores – o 

desejo de manutenção do equilíbrio social é, então, de acordo com os autores, algo 

universal: 

“In general, people cooperate (and assume each other’s cooperation) in 

maintaining face in interaction, such cooperation being based on the mutual 

vulnerability of face. That is, normally everyone’s face depends on everyone 

else’s being maintained, and since people can be expected to defend their 

faces if threatened, and in defending their own to threaten others’ faces, it is 

in general in every participant’s best interest to maintain each others’ face 

(…)” (Brown e  Levinson,1987: 61)9

 

 

A face de um indivíduo é constituída, segundo os autores, por duas componentes 

intimamente relacionadas: uma face negativa e uma face positiva. A face negativa de um 

sujeito está ligada ao seu desejo de possuir liberdade de acção e não ser submetido a 

                                                            
9 “Em geral, as pessoas cooperam (e presumem a cooperação dos outros) na manutenção da face em 
interacção, sendo essa cooperação baseada na vulnerabilidade mútua da face. Ou seja, normalmente a face 
de todos depende da manutenção da face dos outros, e uma vez que as pessoas tendem a defender as suas 
faces se ameaçadas e ao fazê-lo tendem a ameaçar a face dos outros, é geralmente do interesse de todos os 
participantes manter a face uns dos outros (...)” [tradução minha] 
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imposições alheias. Por outro lado, a face positiva inclui o desejo de aprovação e 

apreciação, por parte dos restantes membros da sociedade, da auto-imagem que o falante 

tem de si. Esta especificação dos constituintes da face de um indivíduo é bastante 

importante, uma vez que os autores se baseiam neles para categorizar os diferentes tipos 

de cortesia existente a as estratégias que aí se inserem, como adiante veremos. 

 

1. 4. 1 Actos Ameaçadores de Face (AAF) 

De acordo com Brown e Levinson, existem determinados actos, verbais ou não-

verbais, que são naturalmente ameaçadores para a face do ouvinte ou até mesmo do 

próprio falante. Apresentam, assim, o importante conceito de Actos Ameaçadores de 

Face (AAF). Tais actos poderão colocar em risco quer a face positiva, quer a face 

negativa dos participantes na interacção.   

Actos como ordens, pedidos, ameaças, promessas ou a expressão de emoções 

negativas fortes em relação ao ouvinte são exemplos de actos que ameaçam a sua face 

negativa, uma vez que indicam que o falante poderá não se coibir de impedir a liberdade 

de acção do seu interlocutor. Por outro lado, actos como críticas, expressões de 

desacordo ou o uso intencional de formas de tratamento desadequadas, por exemplo, 

incluem-se na categoria de actos ameaçadores da face positiva do ouvinte, já que 

indicam que o falante provavelmente não se importa com a face positiva do seu 

interlocutor, pois despreza os seus sentimentos e demonstra claramente que não se 

identifica com os seus desejos e ambições.  

As dinâmicas que resultam dos AAF são muito complexas e as suas 

consequências nem sempre fáceis de delimitar claramente. Assim, há várias situações 

em que um AAF pode ameaçar simultaneamente a face negativa e a face positiva do 

ouvinte. De igual modo, os mesmos actos podem ameaçar a face do ouvinte e a do 

falante. Consideremos o seguinte exemplo: ao fazer um pedido, um falante ameaça a 

face negativa do seu interlocutor, já que de alguma forma está a querer condicionar a 

liberdade de actuação do outro; ao mesmo tempo, está também a ameaçar a sua própria 
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face positiva, pois está consciente de que a sua imposição perante o outro é uma conduta 

desvalorizada socialmente, uma vez que vai contra a ambicionada liberdade de 

movimentos dos membros da comunidade.  

Apesar de os falantes regularem as suas interacções sociais pelo Princípio de 

Cortesia e de tentarem preservar constantemente as faces de todos os intervenientes na 

situação comunicativa, há cenários em que não é possível evitar realizar um AAF. 

Nesses casos, em geral, o falante em questão vai tentar minimizar quaisquer efeitos 

negativos inerentes ao respectivo AAF, utilizando, para isso, estratégias de cortesia que 

lhe permitirão reduzir a ameaça do AAF: 

“In the context of mutual vulnerability of face, any rational agent will seek 

to avoid these face-threatening acts, or will employ certain strategies to 

minimize the threat. In other words, he will take into consideration the 

relative weight of (at least) three wants: (a) the want to communicate the 

content of the FTA x, (b) the want to be efficient or urgent, and (c) the want 

to maintain H’s face to any degree. Unless (b) is greater than (c), S will want 

to minimize the threat to his FTA.” (Brown e Levinson, 1987:68)10

 

 

A face pode ser ignorada em alguns casos excepcionais, como situações de 

grande urgência e gravidade ou em que haja um conflito declarado entre os 

intervenientes comunicativos. Tais situações são, no entanto, excepções e, como temos 

vindo a observar, a tendência generalizada é a de tentar proteger as faces do ouvinte e do 

falante.  

A capacidade de minimizar as ameaças dos AAF é, então, uma competência vital 

para se poder comunicar adequadamente em sociedade. Esta resulta da tentativa de 

                                                            
10  “No contexto da mútua vulnerabilidade da face, qualquer agente racional vai procurar evitar os actos 
ameaçadores de face ou empregar certas estratégias para minimizar a ameaça. Por outras palavras, ele vai 
tomar em consideração o peso relativo de (pelo menos) três vontades: (a) a vontade de comunicar o 
conteúdo de um dado AAF, (b) a vontade de ser eficiente ou urgente, (c) a vontade de preservar a face do 
ouvinte. A não ser que (b) seja maior do que (c), o falante quererá minimizar a ameaça do seu AAF.” 
[tradução minha]. 



A Cortesia Verbal nas aulas de PL2/PLE 
 

24 

 

alcançar o equilíbrio possível entre a vontade de o falante atingir um determinado 

objectivo e a vontade de não prejudicar a face do seu interlocutor (e, consequentemente, 

a sua própria face). É neste contexto que a importância da cortesia linguística se revela 

em toda a sua extensão, uma vez que ela é o alicerce sobre o qual são erigidas as 

múltiplas situações de interacção social e comunicativa em que nos envolvemos 

constantemente. O desconhecimento ou a não adopção das estratégias de cortesia 

disponíveis numa dada língua conduzirá certamente a inúmeras situações de 

desentendimento, conflito e até segregação. Como seres sociais que somos, que 

partilham um mundo globalizado, este é um cenário que devemos (e, em geral, 

queremos) evitar a todo o custo.  

Para se proceder à minimização dos AAF é primeiro necessário avaliar a sua 

gravidade no contexto, pois só assim se poderá seleccionar a estratégia de cortesia mais 

adequada para a situação em questão. De acordo com Brown e Levinson (1987:74), a 

avaliação da gravidade de um AAF depende de três factores: a distância social entre 

falante e ouvinte (D), o poder existente entre falante e ouvinte (P) e a avaliação absoluta 

dessas imposições numa dada cultura (A)11

                                                            
11  No original, em Inglês, os autores utilizam as abreviaturas D, P e R, correspondentes aos conceitos de 
“Distance”, “Power” e “Ranking”.  

. A capacidade de avaliar o peso de todas 

estas variáveis e a competência para seleccionar as estratégias adequadas para a sua 

realização cortês são características disponíveis a qualquer falante adulto saudável e, 

nesse sentido, afirmo, com os autores, que são universais. Apesar disso, o valor atribuído 

às variáveis de D, P e A variam culturalmente, bem como a tendência para seleccionar 

ou evitar determinadas estratégias de cortesia. Os autores acreditam, então, que existem 

alguns aspectos que são realmente transversais a diversas culturas, mas que as suas 

manifestações formais concretas tendem a ser particularizadas. Por esse motivo, quando 

há interacção entre membros de culturas linguísticas distintas, é particularmente 

importante que haja uma atenção redobrada à face do interlocutor e às estratégias 

utilizadas para minimizar os AAF, uma vez que aquilo que é aceite como cortês na nossa 

cultura de origem pode não o ser na cultura do nosso interlocutor. A não observância de 
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tais factores pode conduzir, repetimos, a desentendimentos e à consequente criação de 

estereótipos sociais negativos. 

É, no entanto, fácil de perceber a dificuldade que tal processo representa para um 

aprendente de uma Língua Estrangeira (LE): não só deve ser capaz de calcular as 

relações de poder e de distância social existentes na interacção (que nem sempre são 

iguais às da sua cultura de origem), como deve ser ainda capaz de seleccionar a 

estratégia mais adequada para realizar o AAF, do ponto de vista do seu interlocutor. 

Considerando a complexidade e dificuldade destas situações, julgo que o professor de 

LE tem um papel muito importante na orientação que deve dar aos seus alunos. Deve 

guiá-los através das diversas fases envolvidas no complexo processo subjacente à 

interacção comunicativa (e à cortesia que frequentemente a acompanha), pois só assim 

poderão alcançar a tão desejada autonomia e adequação. Iremos ver mais adiante como 

tal poderá ser posto em prática no contexto do ensino-aprendizagem de Português 

Língua Estrangeira (PLE) / Português Língua Segunda (PL2).  

 

1. 4. 2 Estratégias de Cortesia 

 

Quando há necessidade de minimizar os efeitos negativos de um AAF, os 

falantes de uma dada língua seleccionam, como vimos, uma ou mais estratégias que 

permitam manter uma boa relação entre os intervenientes. Esta necessidade é 

reconhecida universalmente e todos os falantes adultos saudáveis e competentes são 

capazes de a levar a cabo. Brown e Levinson utilizam a designação “estratégia” porque 

consideram que é um elemento racional e consciente (em graus variáveis), que utiliza 

frequentemente actos ritualizados. Efectivamente, há algumas estratégias que pelo seu 

uso recorrente acabam por se cristalizar num dado acto ritualizado. É, por isso, natural 

que várias das expressões associadas à cortesia sejam altamente ritualizadas, a ponto de 
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o seu significado literal ser bem menos importante do que a sua intencionalidade 

pragmática.12

Os autores enumeram quatro estratégias de cortesia linguística de nível elevado, 

também designadas por super estratégias: realização directa ou em registo; cortesia 

positiva, cortesia negativa e realização não oficial ou fora de registo

 

13

 

 (Brown e 

Levinson, 1987: 92). O falante pode assim seleccionar uma ou mais das estratégias de 

nível inferior, de acordo com o objectivo comunicativo e com a avaliação que faz de 

todos os factores envolvidos no contexto conversacional. Todas as estratégias têm 

vantagens e desvantagens para o próprio falante e ele deve ser capaz de calcular os 

custos e os benefícios inerentes às diferentes estratégias, para poder seleccionar aquela 

que, numa dada situação, se adequa melhor ao objectivo específico. Como podemos 

observar no quadro III, o falante depara-se com uma séria de escolhas sempre que 

pretende atingir um determinado objectivo. Parte da avaliação do risco de perda de face 

para poder seleccionar a conduta mais adequada. De acordo com Brown e Levinson, 

quanto mais elevado for o número atribuído a uma estratégia, mais preservada será a 

face do interlocutor. Assim, a estratégia 5 é a mais elevada e a que mais salvaguarda o 

ouvinte, já que o AAF não é sequer realizado. No extremo oposto da escala apresentada 

encontramos as estratégias de tipo 1, ou seja, todas aquelas em que não existe qualquer 

tipo de compensação do AAF.  

 

 

                                                            
12 Se pensarmos no exemplo da expressão de agradecimento em Português “Obrigado (a)”, podemos 
constatar que, geralmente, não consideramos o significado literal da expressão, mas sim a sua 
intencionalidade. A discrepância entre o significado e o sentido da palavra, pelo menos num plano mais 
superficial, justifica a existência de algumas graças na nossa língua, como: “Obrigado? Mas eu não te 
obriguei a fazer nada!” ou “Obrigada? Quem te obrigou?”. 

13  No original: “bald on record, positive politeness, negative politeness and off -record”. 
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realizar o AAF 

5. não realizar o AAF 

4. fora de registo 

em registo  

1. sem acção compensatória; directamente 

com acção compensatória 

2. cortesia positiva  

3. cortesia negativa 

 Quadro III – Circunstâncias que determinam a escolha de estratégias 

maior  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

es
tim

at
iv

a 
de

 ri
sc

o 
de

  
pe

rd
a 

de
 fa

ce
 

menor 

   
 Traduzido de Brown e Levinson (1987: 60) 

 

A estratégia de realização directa ou em registo está em conformidade com as 

máximas conversacionais de Grice e é normalmente utilizada em situações em que o 

falante quer mais realizar um dado AAF do que preservar a face do seu interlocutor. Se 

retirada do contexto, esta estratégia pode parecer atentar contra a cortesia, mas ela é 

frequentemente usada em situações de grande urgência ou em que a relação de poder 

entre os intervenientes é muito assimétrica e, por isso, não é interpretada como 

ameaçadora pelo ouvinte. Além disso, em algumas situações, esta estratégia pode ser 

cortês, como no caso de uma oferta, como a do exemplo (1), já que esse acto, 

tendencialmente, não ameaça a face do ouvinte.  

(1) Come mais uma fatia de bolo João, não te acanhes! 

Neste exemplo, apesar de haver o uso do Imperativo, a ordem dada serve apenas 

para demonstrar ao interlocutor que a oferta é sincera e que a pode aceitar, sem ficar em 

dívida para com o falante. 

De acordo com Brown e Levinson (1987:103-209), a cortesia positiva é uma 

super estratégia que visa compensar a face positiva do ouvinte, ou seja, a auto-imagem 

que ele ambiciona para si próprio. Funciona não só como uma forma de complementar 

tentativas de minimizar ameaças à face de um interlocutor, como também como um 
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“acelerador” das relações sociais, já que assenta essencialmente em esforços de 

aproximação entre falante e ouvinte. Assim, o sujeito tenderá a enfatizar as semelhanças 

existentes entre ele e o ouvinte, a indicar que ambos são cooperantes ou mesmo a 

cumprir uma vontade do interlocutor.  

Por seu lado, a cortesia negativa é orientada, sobretudo, para satisfazer 

parcialmente (compensando de algum modo) a face negativa do ouvinte, i.e., a sua 

necessidade básica de manter direitos de território e auto-determinação. Na cultura 

ocidental, esta é a mais elaborada e convencionalizada das formas de compensar um 

AAF. Dentro desta super estratégia encontram-se estratégias como usar actos e 

estruturas indirectas, utilizar expressões minimizadoras ou não exercer coerção sobre o 

ouvinte, por exemplo. A cortesia negativa baseia-se essencialmente em estratégias de 

evitação: o falante revela reconhecimento e respeito pelas necessidades de face negativa 

do ouvinte e demonstra que não irá interferir (ou fá-lo-á de modo mínimo) com a sua 

liberdade de acção.  

Um acto comunicativo é realizado de modo não oficial ou fora de registo se não 

for possível atribuir-lhe apenas uma intenção comunicativa. Enunciados deste género 

representam essencialmente usos indirectos ou ambíguos da língua e surgem por vezes 

acompanhados de pistas conversacionais. É comum alguns actos de realização não 

oficial passarem a actos oficiais, uma vez que, graças às pistas fornecidas e ao próprio 

contexto, limitam de forma clara a interpretação que o ouvinte fará deles. Apesar disso, 

são actos que salvaguardam tanto o falante como o ouvinte, pois podem sempre optar 

pelo significado objectivo da frase e não pelo seu sentido implícito.  

As estratégias de cortesia positiva e, sobretudo, negativa são as mais utilizadas. 

Tal acontece porque estas estratégias são as que melhor dão conta da constante tensão 

vivida pelos falantes que pretendem, simultaneamente, alcançar um determinado 

objectivo pessoal, sem contudo ameaçar a face dos seus interlocutores. Por serem as 

estratégias mais utilizadas e também as mais complexas em termos pragmáticos e 

linguísticos, a parte II do presente trabalho incidirá essencialmente sobre elas.  
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Convém notar que é possível (e até frequente) utilizar mais do que uma estratégia 

para compensar um dado AAF. Na verdade, os autores concluem que quanto mais grave 

for o AAF que o falante pretende realizar, mais trabalhosas e complexas serão as 

estratégias compensatórias utilizadas: 

“In general, the more effort S expends in face-maintaining linguistic 

behaviour, the more S communicates his sincere desire that H’s face wants 

be satisfied (...). He may achieve this effort simply by compounding the 

branching means to achieve wants, or by elaborate realizations of particular 

means, or both.” (Brown e Levinson, 1987:92)14

A teoria de Brown e Levinson constitui uma contribuição valiosa para a 

compreensão do complexo fenómeno da cortesia. Considero que o seu estudo pode ser 

muito proveitoso para o professor de PLE, já que nela são descritos universais de uso 

linguístico muito importantes. Como os próprios autores salientam repetidamente, o 

conhecimento de tais universais não é suficiente para ser capaz de seleccionar as 

estratégias de cortesia mais adequadas num determinado contexto. Tal escolha baseia-se 

fortemente em aspectos sociais e pragmáticos que variam consideravelmente nas 

diferentes culturas. No entanto, considero, tal como os autores, que uma maior 

consciencialização para os universais subjacentes ao fenómeno da cortesia constitui um 

importante ponto de partida, sem o qual será difícil ao professor ajudar os seus 

aprendentes a atingir a tão ambicionada adequação linguística, pragmática e social na 

língua alvo. 

  

 

2 – Abordagem pedagógica da cortesia verbal  

2.1 Importância da Pragmática nas aulas de (P)LE 

                                                            
14 “Em geral, quanto mais esforço o falante investe no comportamento linguístico de manutenção de face, 
mais ele comunica o seu desejo sincero de que as necessidades de face do ouvinte sejam satisfeitas (…). 
Pode atingir este esforço simplesmente combinando meios para atingir as necessidades, ou pela realização 
elaborada de meios particulares, ou ambos.” [tradução minha].  
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Hoje, num mundo em que a comunicação se faz a uma escala global, parece-nos 

óbvio que a Pragmática tenha um papel vital no ensino-aprendizagem de (P)LE. Apesar 

disso, quando considerada a história da didáctica de línguas estrangeiras, podemos 

afirmar que apenas recentemente foi dada atenção aos aspectos pragmáticos e sociais 

envolvidos na plena aprendizagem de uma língua segunda ou estrangeira.  

Antes de mais, vejamos uma definição de Pragmática apresentada por Crystal 

para compreendermos melhor todos os aspectos que estão envolvidos na sua abordagem 

pedagógica. A Pragmática será então 

“( …)the study of language from the point of view of users, especially of the 

choices they make, the constraints they encounter in using language in social 

interaction and the effects their use of language has on other participants in 

the act of communication.” Crystal (1997:301, citado por Kasper e Rose 

(2001:2)) 15

 

 

A definição de Crystal evidencia elementos fundamentais, como a importância 

dos falantes e do contexto para o acto comunicativo. Esta perspectiva linguística é 

essencial para alcançar um objectivo primordial no ensino-aprendizagem de LE – o 

desenvolvimento da Competência Comunicativa.  

Hymes (1979) foi o primeiro teórico a apresentar o conceito de Competência 

Comunicativa e fê-lo como reacção ao de Competência Linguística, anteriormente 

proposto por Chomsky. De acordo com Hymes, a visão chomskiana era demasiado 

idealizada e abstracta e, por isso, não correspondia à realidade. Apresentou então o novo 

conceito de Competência Comunicativa, que pretendia ser mais realista e completo do 

que o proposto por Chomsky. Hymes deu um contributo precioso para a didáctica das 

LE (ainda que não tenha sido esse o seu objectivo principal), ao afirmar que mais do que 

apenas correctos, os enunciados de um falante devem ser adequados. Ao designar a 

                                                            
15 “(…) o estudo da língua do ponto de vista dos utilizadores, especialmente das escolhas que fazem, os 
constrangimentos que encontram ao usar a língua na interacção social e os efeitos que o seu uso da língua 
tem nos outros participantes que actuam na comunicação.” [tradução minha] 
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adequação como o objectivo primordial de um falante comunicativamente competente, 

Hymes abriu caminho para novos estudos e abordagens multidisciplinares16

Na sequência da proposta de Hymes, vários autores têm vindo a desenvolver 

argumentos que se inserem numa abordagem comunicativa global (por exemplo, Canale 

e Swain, 1980; Canale, 1984), direccionada para a aprendizagem de línguas estrangeiras. 

Todos reconhecem que o ensino-aprendizagem de uma LE não se pode cingir a 

competências meramente linguísticas, que apenas se ligam aos aspectos formais (e 

portanto altamente abstractos) de uma língua. Os autores admitem que tal conhecimento 

é muito importante, mas por si só é insuficiente para que o aprendente se torne 

competente em termos comunicativos. Partindo da observação e descrição dos principais 

objectivos inerentes à aprendizagem de uma LE - poder comunicar com falantes (nativos 

ou não) dessa mesma língua – os autores referem que os aprendentes só poderão atingir 

o nível de competência comunicativa desejável se forem tidos em conta os aspectos 

sociais e pragmáticos dos usos linguísticos concretos. Assim, tal como não é suficiente 

conhecer o código ortográfico de uma língua para escrever e ler de forma competente, 

também não basta conhecer as suas regras formais para ser capaz de a utilizar de forma 

adequada num contexto específico.

, que 

permitiram dar conta, de forma mais completa, da complexidade do fenómeno 

linguístico.  

17

Na senda de Hymes, também o referencial mais influente no contexto europeu de 

ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras - o Quadro Europeu Comum de Referência 

para as Línguas (QECRL) (Conselho da Europa, 2001) – reconhece a importância de 

uma abordagem comunicativa, assente em competências de carácter linguístico, 

  

                                                            
16 Não surpreende que a Abordagem Comunicativa resulte de contributos das áreas da Linguística, 
Pragmática, Psicologia, Sociologia e Antropologia, entre outras, uma vez que a comunicação humana é 
um fenómeno muito complexo, que não pode ser cabalmente descrito sem se tomarem em consideração os 
diversos objectos estudados por estas disciplinas.  

17 Podemos estabelecer uma comparação entre os analfabetos funcionais e os aprendentes 
comunicativamente incompetentes, na medida em que ambos apenas dominam um código formal, sem 
serem capazes de utilizá-lo de modo complexo, autónomo e adequado aos diferentes contextos com que se 
deparam. 
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sociolinguístico e pragmático. Preconiza, então, uma abordagem orientada para a acção, 

já que “(…) considera antes de tudo o utilizador e o aprendente de uma língua como 

actores sociais, que têm que cumprir tarefas (que não estão apenas relacionados com a 

língua) em circunstâncias e ambientes determinados, num domínio de actuação 

específico.” (QECRL, 2001:29).  

A competência pragmática numa LE ou L2 faz parte da competência 

comunicativa do falante não nativo e, como refere Kasper (1997:2), não é algo extra ou 

ornamental. Não deve, por isso, ser subordinada ao conhecimento gramatical ou à 

organização textual, mas sim coordenada com conhecimentos linguísticos e textuais que 

interagem de diferentes formas. De facto, para se comunicar de forma bem sucedida na 

língua alvo, a competência pragmática deve estar razoavelmente bem desenvolvida.  

A enorme importância da abordagem de aspectos pragmáticos no contexto de 

ensino-aprendizagem de uma LE é, a meu ver, inegável. Todo o ensino-aprendizagem 

será deficitário se não se contemplarem os factores sociolinguísticos e pragmáticos que 

regem as múltiplas interacções comunicativas.  

 

Mas como realizar tal abordagem? Como deve o professor de LE contemplar a 

difícil e complexa matéria que constitui a Pragmática? Tal como não existem regras 

fixas em Pragmática, também não há uma resposta milagrosa para as questões 

anteriores. Apesar disso, vários autores têm vindo a reflectir sobre este tema e existem 

alguns contributos que podem orientar e ajudar o trabalho do professor de LE, e que 

certamente se reflectirá no desempenho dos seus alunos.   

Antes de mais, o professor deve estar atento ao facto de os aprendentes adultos 

possuírem já diversos conhecimentos do domínio pragmático e sociolinguístico. Tal 

acontece porque muitos desses conhecimentos são universais e, por isso, podem ser 

facilmente transferidos das suas línguas maternas (ou mesmo de outras línguas que 

dominem) para a língua alvo. Kasper (2001:4) refere que o fenómeno da Transferência 

Interlinguística Positiva pode facilitar a aquisição dos conhecimentos sociopragmáticos, 
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mas as suas potencialidades nem sempre são aproveitadas, porque os aprendentes de 

uma LE raramente transferem os conhecimentos pragmáticos da sua L1 para a língua 

alvo. Tal é particularmente frequente no que diz respeito à cortesia verbal. Na verdade, 

mesmo que os aprendentes utilizem estratégias de cortesia regularmente na sua língua 

materna, é comum utilizarem um número bastante mais reduzido de estratégias na língua 

alvo. O facto de não reflectirem conscientemente sobre os fenómenos que regem a 

cortesia verbal na sua língua materna (L1) e na língua alvo pode explicar o sub-

aproveitamento dos aspectos que poderiam contribuir para um mais rápido 

desenvolvimento da competência pragmática na LE/L2.  

Felizmente, há geralmente alguns aspectos que podem ser transferidos com 

sucesso da L1, se houver uma boa orientação por parte do professor ou outro falante 

nativo informado. É, por isso, importante que o professor tente, tanto quanto possível, 

ajudar os seus alunos a sistematizarem semelhanças e diferenças entre o mundo de 

origem e o da língua alvo, de modo a utilizarem as potencialidades de transferência 

existente, evitando ao mesmo tempo a tentação da generalização infundada. Deve ajudar 

os aprendentes a consciencializarem-se dos conhecimentos que já possuem e encorajá-

los a utilizarem esses conhecimentos de forma adaptada à LE/L2. 

Um outro aspecto importante é evidenciado em Kasper (2001:5-6), que apresenta 

a análise de uma série de estudos no âmbito do desenvolvimento da competência 

pragmática, num contexto de ensino-aprendizagem de Línguas Estrangeiras18

                                                            
18  Os estudos analisados (House e Kasper, 1981; Wildner-Bassett, 1984, 1986; Billmyer, 1990; Olshtain e 
Cohen, 1990; Wildner-Bassett, 1994; Bouton, 1994; Kubota, 1995; House, 1995; Morrow, 1996; 
Tateyama et al., 1997) tinham objectivos de ensino distintos e incidiram sobre públicos diferentes. Além 
disso, utilizaram métodos diferenciados. Tal diversidade contribui para a pertinência dos resultados 
alcançados.  

. Todos os 

estudos levados a cabo revelaram que, sem algum tipo de instrução, muitos aspectos da 

competência pragmática não se desenvolvem convenientemente. Concluíram também 

que os aprendentes que receberam instruções evoluíram mais significativamente do que 

aqueles que não as receberam. Estes resultados reafirmam a importância de haver um 
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trabalho contínuo e explícito sobre os aspectos pragmáticos da língua alvo de ensino-

aprendizagem.  

Ainda assim, os autores concluíram que nem todos os elementos da Pragmática 

são ensináveis, de acordo com o sentido mais restrito da palavra, já que dependem de 

inúmeros factores contextuais, o que impossibilita criar regras e normas de uso fixas. 

Deste modo, o professor deve reflectir seriamente sobre aquilo que pode ser tratado de 

forma mais explícita e os pontos que apenas podem ser abordados numa perspectiva de 

desenvolvimento de competências que possam ser actualizadas autonomamente pelos 

aprendentes em novas situações comunicativas. 

As investigações levadas a cabo no campo da abordagem pedagógica da 

Pragmática concluíram que a competência pragmática pode ser realmente desenvolvida 

de forma sistemática, através de actividades de aula devidamente planificadas. Estas 

actividades podem ser divididas essencialmente em dois tipos: actividades que permitam 

despertar ou aumentar a consciência pragmática dos alunos e actividades que ofereçam 

oportunidades de prática comunicativa em situações diversificadas.  

As tarefas de observação ocupam um lugar de destaque dentro do primeiro grupo 

e, como o próprio nome indica, baseiam-se na observação intencional e planificada de 

dados sociopragmáticos. Os aprendentes poderão escolher de antemão que aspectos 

querem observar ou estes poderão ser propostos pelo professor, que deverá também 

fornecer algum suporte material de observação. Este tipo de actividades ajuda os 

aprendentes a relacionarem formas linguísticas com funções pragmáticas, estas com os 

contextos em que ocorrem e com o seu significado social. A observação deverá ser feita 

sempre a falantes nativos da língua alvo e poderá ser feita em presença ou através de 

meios audiovisuais. Em contextos de imersão, as tarefas de observação podem (e 

devem) ser realizadas fora da sala de aula, de modo a cobrir contextos múltiplos e 

diversificados. A autenticidade dos discursos observados é de grande importância, pois 

só assim terá lugar uma adequada aquisição dos aspectos sociais e pragmáticos sob 

escrutínio.  
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A observação é deveras útil e importante, mas por si só é insuficiente. De facto, 

esta deve ser seguida por um trabalho de reflexão metalinguística, para que as suas 

potencialidades se concretizem. Este momento é de extrema importância porque pode 

ajudar a estabelecer pontes entre as línguas de origem e a língua alvo, além de tornar 

mais evidente a relação entre as formas linguísticas e as funções pragmáticas. Como 

refere Landone (2009:14), a reflexão assenta em actividades cognitivas de classificação, 

dedução, transferência, inferência e conceptualização, que permitem formar padrões 

interpretativos. Por esse motivo, é uma fase absolutamente essencial para o 

desenvolvimento das competências pragmáticas e comunicativas dos aprendentes e não 

deve ser descurada.  

No segundo grupo de actividades encontram-se todas aquelas que ofereçam 

oportunidades de prática comunicativa em situações diversificadas. Para que isso seja 

possível, o aluno deve estar no centro do processo de ensino-aprendizagem. As formas 

de ensino tradicionais, centradas no professor, não se compadecem com a abordagem 

pedagógica da Pragmática. Na verdade, essas aulas constituem contextos bastante pobres 

em termos pragmáticos, já que assentam numa interacção verbal desigual, sem grandes 

variações: o professor e os alunos detêm apenas e sempre um único papel social. Ora, 

este contexto não reflecte a diversidade e complexidade dos contextos que existem em 

sociedade e, nesse sentido, não podem preparar convenientemente os alunos, em termos 

pragmáticos e sociolinguísticos. As formas de ensino centradas no professor não dão 

espaço suficiente aos aprendentes para falarem e assim experimentarem diferentes 

papéis que lhes permitam desenvolver as suas competências pragmáticas. É desejável 

que os alunos tenham mais espaço para actuarem verbalmente na sala de aula, já que 

desse modo podem desenvolver as suas competências orais e também ter a oportunidade 

de treinar as suas capacidades de gestão conversacional, diferentes actos de fala e 

interagir com falantes mais próximos de si em termos sociais.   

Uma abordagem baseada em tarefas é bastante vantajosa, uma vez que a 

interacção em pequenos grupos exige alternância de papéis discursivos, envolvência em 

diferentes eventos discursivos e a realização de acções comunicativas diversificadas. A 

sala de aula é o local ideal para treinar estas situações de interacção, já que os alunos 
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podem praticar sem riscos de sofrerem grandes penalizações sociais. Além disso, têm a 

presença de um professor (falante nativo ou altamente proficiente na língua alvo) que os 

pode orientar e auxiliar em caso de necessidade e comentar a adequação das suas 

actuações. As tarefas comunicativas interpessoais podem ser levadas a cabo através de 

dramatizações, simulações, diálogos ou debates, com grupos de extensão variável. 

Acredito que estas actividades são muito frutuosas, além de prazenteiras, para os 

aprendentes, já que necessitam de activar diversos conhecimentos linguísticos, 

pragmáticos e sociais para as realizarem adequadamente.  

 

2.2 Abordagem pedagógica das estratégias de cortesia 

A cortesia, como vimos anteriormente, é um fenómeno complexo que assenta em 

elementos de ordem linguística, pragmática e sociolinguística. Está intimamente 

relacionada com a Competência Comunicativa, uma vez que favorece o contexto 

interaccional e, consequentemente, o sucesso da comunicação. Nesse sentido, considero 

que a abordagem pedagógica da cortesia deverá ser um dos objectivos de todo o 

processo de ensino-aprendizagem de (P)LE. Mas, e apesar de a cortesia ser a chave da 

cooperação conversacional e relacional, geralmente o ensino das línguas estrangeiras 

não tem abordado este aspecto com a profundidade desejável. Frequentemente, a 

cortesia é apenas entendida como um conjunto de regras de boa educação e o facto de 

ser a base da adequação da acção comunicativa e social é descurado. 

Sabemos que a grande dificuldade em abordar a cortesia (bem como outros 

aspectos de cariz pragmático) na sala de aula de (P)LE é o facto de ser um fenómeno 

muito complexo, que não se explica através de regras fixas. Pelo contrário, há inúmeras 

variáveis envolvidas no uso cortês da língua, sendo o conhecimento pleno dos elementos 

contextuais vital para a selecção da(s) estratégia(s) mais adequada(s) a cada situação.  

Vimos já que a capacidade de seleccionar uma estratégia de cortesia adequada a 

uma dada situação comunicacional passa pela determinação e avaliação do peso de três 

factores: a distância social existente entre os intervenientes (D), a relação de poder entre 
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eles (P) e a avaliação intrínseca desses factores (A). Vimos também que o peso e a 

importância atribuídos a cada variável diferem frequentemente entre culturas, o que 

pode levar a mal-entendidos e até à criação de estereótipos negativos. Ora, tendo em 

conta todos estes factores, considero que é absolutamente essencial que a cortesia verbal 

seja abordada no contexto de ensino-aprendizagem de (P)LE. Julgo que só assim será 

possível ajudar os aprendentes a desenvolverem verdadeiramente a sua competência 

comunicativa e a conseguirem utilizar a língua alvo de forma adequada e cortês. 

O professor de (P)LE deve então abordar os aspectos relacionados com a 

Pragmática linguística em geral e com a cortesia verbal em particular de forma 

sistemática e recorrente, ao longo dos diferentes níveis de ensino. Caso não o faça, os 

alunos tenderão a experienciar inúmeras frustrações quando se aperceberem de que a sua 

aparente proficiência linguística não lhes permite comunicar com um falante nativo de 

igual para igual. Ao professor cabe a responsabilidade de ajudar os seus aprendentes a 

reflectirem de modo informado e consciente sobre os diferentes aspectos que contribuem 

para a cortesia verbal e a Pragmática linguística, em geral. Tal missão é especialmente 

importante para um professor que seja falante nativo da língua alvo, pois tem um acesso 

privilegiado (ainda que frequentemente inconsciente) às “regras secretas” da língua. Esta 

expressão é mencionada por Bardovi-Harlig (2001:13) e foi utilizada por um aprendente 

de LE. Refere-se aos aspectos pragmáticos e sociolinguísticos que os alunos têm muitas 

vezes dificuldade em adquirir, já que não são tão lineares e objectivos como as regras 

gramaticais. Mesmo para falantes nativos de uma língua, e até para professores, nem 

sempre é fácil abordar tais questões, já que dependem de diversas variáveis implícitas. 

Na verdade, os falantes nativos adquirem as “regras secretas” da língua de forma natural, 

através da socialização primária, o que explica a sua dificuldade em objectivar os 

princípios subjacentes à interacção cortês.  

O professor de (P)LE deve esforçar-se no sentido de compreender as dinâmicas 

linguísticas, sociais e pragmáticas que subjazem ao fenómeno da cortesia, de modo a 

poder guiar os seus alunos nos processos de observação, reflexão, selecção e produção 

de estratégias de cortesia.  
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1 - Objectivos do estudo de caso 

 

Durante o ano lectivo de 2009/2010, tive a possibilidade de realizar algumas 

actividades com as turmas de nível C da minha orientadora, a Prof.ª Dr.ª Olívia 

Figueiredo, colocando em prática alguns dos pressupostos teóricos apresentados na parte 

anterior. Nesse sentido, desenvolvi actividades cujo objectivo primordial foi contribuir 

para uma maior consciencialização dos alunos para as questões da cortesia verbal em 

PLE. Tentei abordar diferentes estratégias de cortesia nas aulas dadas, de modo a que os 

aprendentes pudessem analisar e experimentar um leque diversificado de contextos 

conversacionais.  

Nas unidades didácticas do segundo semestre, e apesar do número reduzido de 

aulas, houve um trabalho mais contínuo sobre a cortesia verbal. Um dos objectivos foi o 

de tentar verificar se as aulas teriam contribuído para tornar os alunos mais sensíveis às 

questões da cortesia, através da realização de um teste no início das unidades didácticas, 

que foi revisto no final das mesmas.  

 

2 - Descrição metodológica  

 

2.1 Caracterização das turmas 

 

A turma onze, nível C, do primeiro semestre era constituída por vinte alunos, 

provenientes de nove países tão distintos como a Espanha ou o Irão. Era bastante 

heterogénea não só em termos de nacionalidades, mas também em termos de 

proficiência linguística, uma vez que nem todos os alunos apresentavam o mesmo nível 
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nos diferentes domínios. Assim, alguns tinham uma boa proficiência no domínio oral, 

mas apresentavam lacunas no domínio do funcionamento da língua; outros tinham um 

excelente domínio gramatical, mas comunicavam oralmente de forma hesitante e com 

muitas dificuldades articulatórias. Tal heterogeneidade foi sempre tida em conta 

aquando da preparação das actividades desenvolvidas.  

Por questões de planificação, não foi possível realizar um trabalho sistemático 

sobre a cortesia verbal com a turma onze. Ainda assim, foram-lhe dedicadas 

praticamente duas aulas, das três leccionadas, que pretenderam ser um contributo 

(pequeno, mas importante) para uma maior tomada de consciência para os aspectos 

pragmáticos e sociolinguísticos envolvidos no fenómeno da cortesia. 

No segundo semestre, tive a oportunidade de trabalhar com a turma dez, 

correspondente também ao nível C do QECRL. Era constituída por vinte e três alunos, 

provenientes de sete países. A maior percentagem destes alunos era oriunda de Espanha 

e da Alemanha. A turma era relativamente homogénea no que dizia respeito à 

proficiência dos aprendentes. A grande dificuldade que representava advinha do facto de 

ser bastante numerosa e de as aulas terem lugar numa sala que não estava preparada para 

um número tão elevado de alunos. Deste modo, nem sempre foi fácil desenvolver 

actividades que envolvessem toda a turma, que implicassem movimentações na sala de 

aula ou o uso de novas tecnologias. Ainda assim, tentei contornar estas limitações físicas 

da melhor forma possível.  

O facto de a turma ser constituída por um número elevado de alunos foi sempre 

tido em conta aquando da planificação das actividades desenvolvidas. De igual forma, 

tentou-se, sempre que possível, dividir os alunos de modo a que trabalhassem com 

colegas de outras nacionalidades e não usassem, assim, a sua língua materna na 

realização das tarefas.  

As três aulas previstas para o segundo semestre incidiram sobre a cortesia verbal. 

Nelas tentei desenvolver uma metodologia baseada na sequência observação – reflexão – 
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produção – reflexão / avaliação19

Ambas as turmas tinham a vantagem de se encontrarem num contexto de 

imersão, já que as aulas decorreram no Porto, em Portugal. Este é um pormenor de 

grande importância, pois pode ajudar a explicar os resultados obtidos nas unidades 

didácticas desenvolvidas. Na verdade, diversos autores concluíram que o contexto de 

imersão na aprendizagem de uma L2 é extremamente vantajoso para os aprendentes, 

sobretudo no que diz respeito às questões ligadas à Pragmática e à cortesia. De acordo 

com Niezgoda e Röver (2001:67), um contexto de imersão é mais profícuo porque 

proporciona um maior e mais diversificado input

, prevista por autores como Kasper (1997) ou Landone 

(2009). 

20

 

 aos aprendentes. Assim, os alunos 

das turmas onze e dez estavam expostos a diversas situações de interacção social que 

lhes podia permitir, fora da sala de aula, desenvolver os seus conhecimentos ligados à 

Pragmática em geral e à cortesia em particular. Como professora, considerei que a minha 

principal função seria ajudar os alunos a reflectirem de modo informado sobre os 

conhecimentos que, regra geral, já possuíam.  

2.2 Porquê incidir sobre a cortesia negativa? 

 

Antes de proceder à descrição e análise das unidades didácticas levadas a cabo, 

gostaria de fundamentar a minha opção em abordar essencialmente actos de cortesia 

negativa. Esta escolha não significa que considere que as restantes estratégias de cortesia 

não devam ser abordadas pedagogicamente. Muito pelo contrário. Acredito que todas as 

                                                            
19  Alguns autores não explicitam a fase de reflexão / avaliação sobre a produção dos aprendentes, mas, 
pessoalmente, considero que é de extrema importância. Quando trabalhamos com turmas numerosas, há 
diferentes resultados linguísticos e julgo que é muito útil haver uma discussão sobre a adequação das 
diferentes contribuições, bem como algum trabalho de sistematização e comparação com as línguas 
nativas dos aprendentes. 

20  O conceito de input provém do campo da psicolinguística e refere-se a toda a informação verbal ou não 
verbal a que um sujeito está exposto. O input poderá conduzir à aquisição de conhecimentos se o sujeito 
tomar consciência dele, armazenando-o na sua memória sob a forma de intake.  
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estratégias de cortesia deverão ser trabalhadas ao longo de todo o processo de ensino-

aprendizagem. Infelizmente, no caso em análise havia bastantes limitações de tempo, o 

que me fez optar por apenas uma das categorias de estratégias de cortesia. Tomei esta 

opção porque considero que o número de aulas seria insuficiente para contemplar todas 

essas categorias e assim sendo preferi trabalhar apenas uma com alguma profundidade.   

A escolha da categoria das estratégias de cortesia negativa pareceu-me óbvia, 

uma vez que este tipo de cortesia é o mais recorrente. Além disso, é normalmente 

utilizado em situações mais delicadas, que acarretam grandes riscos de face para falante 

e / ou ouvinte. Por outro lado, são estratégias que tendem a requerer um trabalho 

linguístico mais complexo e que, por isso, podem beneficiar muito com a assistência do 

professor.  

 

2. 3 Primeira Unidade Didáctica – actos de cortesia negativa 

Fazer pedidos 

 

A primeira unidade didáctica foi levada a cabo no primeiro semestre, com a 

turma onze. Teve a duração de cerca de três horas e meia, correspondentes a 

praticamente duas aulas.  

Os principais objectivos subjacentes às diversas actividades foram: 

- reflectir sobre os mecanismos de cortesia verbal em pedidos orais; 

- associar formas linguísticas a intenções pragmáticas; 

- transformar frases não corteses em frases corteses; 

- produzir um diálogo cortês, respeitando o contexto conversacional. 

Como forma de iniciar a abordagem da cortesia verbal em Português Europeu, 

decidi ler uma crónica de Miguel Esteves Cardoso, intitulada “O que nós queríamos e 
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não queremos” (cf. anexo 1). A escolha do texto em questão deveu-se ao facto de ser 

simultaneamente cómico e muito rico em termos de exemplos de cortesia negativa.  

Num primeiro momento, e após a leitura da crónica, os aprendentes discutiram o 

conteúdo geral do texto, debruçando-se em especial sobre a expressão “Perguntar não 

ofende”. Foi um momento de reflexão, em que os alunos foram incentivados a comparar 

esse aspecto da língua portuguesa com as suas línguas de origem. 

Num segundo momento, os aprendentes fizeram o levantamento de expressões 

presentes no texto que permitiam evitar um pedido directo (ou seja, descortês). Foram 

enumerados diversos exemplos, como «Se faz favor…»; «Olhe, desculpe…»; «Não se 

importa?»; «Queria…» ou «Por acaso não me arranja...?». Considerei pertinente realizar 

esta actividade porque através dela os alunos puderam sistematizar alguns 

conhecimentos que já possuíam de forma implícita. Além disso, tiveram a oportunidade 

de contactar com diversos exemplos de fórmulas altamente ritualizadas, que poderão 

utilizar em inúmeras situações novas.  

Depois do levantamento de expressões corteses, procedeu-se a um momento de 

reflexão metalinguística, em que os alunos consideraram as características formais das 

estruturas utilizadas nos pedidos corteses do texto. Chegaram assim à conclusão de que, 

em Português Europeu, é frequente utilizarem-se perguntas com valor de pedido («Não 

se importa?»; «Era capaz de me trazer…»; «Por acaso não me arranja…?»), orações 

condicionais («Se me pudesse trazer…») e o Pretérito Imperfeito do Indicativo 

(«Queria…»), como forma de minimizar a potencial ameaça do pedido.  

Na sequência da actividade anterior, solicitei aos aprendente que tentassem 

acrescentar outras formas de realizar um pedido de forma cortês em Português Europeu. 

Foram capazes de sugerir ainda estratégias tão importantes como o uso de diminutivos, a 

entoação, as expressões faciais e corporais e a possibilidade de combinação de várias das 

estratégias enunciadas. Penso que actividades de observação e reflexão deste género são 

muito importantes, pois permitem que os alunos ganhem uma maior consciencialização 

para as questões da cortesia verbal e essa consciência é fundamental para que possa 

haver um desenvolvimento significativo das competências pragmáticas e de cortesia. Na 
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verdade, os aprendentes puderam certamente beneficiar de forma muito mais eficaz do 

input a que estavam expostos fora da sala de aula, depois de reflectirem sobre as 

diferentes formas de realizar um pedido cortês. 

Após as fases de observação e de reflexão, os aprendentes realizaram um 

exercício de produção controlada (cf. anexo 2). Nele, deveriam transformar frases 

directas, portanto não corteses, em frases corteses. Nessa fase, considerei que seria 

benéfico para os alunos experimentarem algumas das estratégias de cortesia enumeradas 

anteriormente, mas pretendi que o fizessem ainda de forma guiada. Deveriam não só 

transformar as frases, mas também tentar identificar a situação comunicativa em que 

poderiam ocorrer. Penso que numa questão como a cortesia verbal é particularmente 

importante que os aprendentes considerem os enunciados de forma contextualizada, já 

que é a situação conversacional que determina a adequação das realizações linguísticas. 

Assim, todos os alunos propuseram um contexto para cada enunciado e foi nesse cenário 

que apresentaram as suas frases corteses.  

Em seguida, os aprendentes tiveram a oportunidade de colocar em prática 

algumas das estratégias de cortesia negativa abordadas, através de uma actividade de 

dramatização. Os alunos foram divididos em pares tendo em conta o seu nível de 

proficiência e a sua língua nativa (de modo a criar pares equilibrados e tentar evitar que 

usassem a língua materna na preparação da actividade) e receberam cartões contendo 

algumas orientações (cf. anexo 3). Na concepção dos cartões, esforcei-me por criar 

contextos conversacionais diversificados, em que os valores dos parâmetros P e D 

fossem variados. Desse modo, os alunos teriam de escolher a(s) estratégia(s) mais 

adequada(s) à situação específica e utilizar um registo linguístico ajustado. Além disso, 

os restantes colegas teriam oportunidade de observar diferentes situações de interacção, 

bem como as formas de cortesia utilizadas em cada uma. A actividade correu muito bem 

e os aprendentes foram capazes de utilizar estratégias diversificadas e adequadas ao 

contexto criado.  

Considero que actividades de produção oral contextualizada são uma forma 

excelente de promover o desenvolvimento das capacidades pragmáticas e de cortesia dos 
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aprendentes de PLE. Estas actividades permitem reproduzir, tanto quanto possível, 

situações de interacção real, ajudando assim os alunos a ganhar mais confiança e 

traquejo para lidarem com situações análogas. Ao encarar-se o ensino-aprendizagem de 

PLE numa perspectiva comunicativa, torna-se evidente a importância e utilidade de 

actividades que permitam aos aprendentes treinarem num contexto seguro as 

competências de que necessitarão para comunicar com outros falantes da língua. 

A fase de produção é deveras importante pois permite activar todos os 

conhecimentos linguísticos, pragmáticos e sociolinguísticos envolvidos no fenómeno da 

cortesia verbal. Além disso, sabemos que a prática tende a conduzir a um maior domínio 

linguístico, sobretudo se for seguida de uma fase de reflexão e avaliação.  

Depois de os diversos pares terem encenado o seu diálogo, houve um momento 

de avaliação da actividade, em que pedi aos alunos que comentassem as suas 

intervenções e as dos seus colegas. Também eu me envolvi na discussão sobre as 

estruturas e registos utilizados e a sua adequação. Em geral, os alunos em questão 

produziram discursos correctos e adequados e por isso não foi necessário realizar 

nenhum trabalho de compensação na sequência da fase de avaliação. Na verdade, julgo 

que esse momento é particularmente importante quando os aprendentes evidenciam 

dificuldades ou inadequações, pois constitui uma das melhores formas de tentar evitar a 

persistência do erro, ajudando os alunos a superá-lo o mais cedo possível.  

Em termos gerais, penso que a primeira unidade didáctica foi bem sucedida, já 

que os objectivos foram alcançados. Os alunos aderiram às actividades propostas e creio 

sinceramente que ficaram mais atentos para a complexidade e importância social e 

comunicativa da cortesia verbal. Esse é um passo essencial para que possam desenvolver 

as suas competências nesta área de forma contínua, através da observação, análise e 

produção de novos enunciados em situações comunicativas fora da sala de aula.  

  

2.4 Segunda Unidade Didáctica – actos de cortesia negativa 
 
Expressar desacordo 
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A segunda unidade didáctica decorreu na parte final do segundo semestre, com a 

turma dez e teve a duração de duas aulas, num total de quatro horas.  

Os objectivos desta unidade didáctica foram: 

- reflectir sobre as estratégias de cortesia verbal; 

- sistematizar o usos e efeitos comunicativos de algumas estratégias de cortesia; 

- utilizar estratégias de cortesia negativa diversificadas na reescrita de frases; 

- utilizar estratégias de cortesia verbal para expressar desacordo e opiniões, em 

situações contextualizadas. 

Uma vez que houve mais tempo para trabalhar a cortesia de forma sistemática 

com a turma dez, optei por planificar as duas unidades didácticas do segundo semestre 

como um todo. Tal opção explica-se pelo facto de ambas concorrerem para o objectivo 

primordial: promover o desenvolvimento das competências pragmáticas e de cortesia 

dos aprendentes. Apesar de em cada unidade terem sido tratadas tipologias discursivas 

diferentes, todas constituíam AAF, que deveriam ser compensados através de estratégias 

de cortesia negativa.  

Antes de iniciar quaisquer actividades, pedi aos alunos que realizassem um teste 

de escolha múltipla, contendo diversas situações de interacção contextualizadas (cf. 

anexo 4). Os aprendentes deveriam seleccionar a opção que considerassem mais 

adequada para cada alínea. Na concepção do teste esforcei-me por contextualizar, o 

melhor possível, cada uma das quinze situações, de modo a que se tornasse mais 

consensual a escolha da alínea adequada. Além disso, tentei cobrir uma série de 

situações de interacção social diversificadas, variando desde uma conversa entre amigos 

ou familiares próximos até um diálogo entre um patrão e um funcionário.  

O objectivo da primeira actividade foi o de funcionar como um teste diagnóstico, 

que me permitisse avaliar de antemão a sensibilidade dos alunos para as questões da 

cortesia verbal. Na verdade, pretendia verificar, na medida do possível, se a proficiência 
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linguística destes alunos correspondia a um domínio adequado do fenómeno da cortesia 

verbal. Além disso, desejava verificar se os conhecimentos de outras línguas poderiam 

influenciar, positiva ou negativamente, as escolhas dos aprendentes.  

Dos vinte e três alunos que compunham a turma, apenas dezasseis realizaram 

esta tarefa. Os resultados obtidos foram francamente positivos. Um dos melhores alunos 

da turma e que obteve uma classificação de 93,3% neste teste, afirmou na altura que 

tinha tentado pensar como um português e não como um polaco. Creio que todos eles 

conseguiram, em termos gerais, desviar-se da óptica da sua cultura de procedência e este 

é um passo fundamental para que consigam tornar-se cada vez mais eficientes na 

recepção e produção de estratégias de cortesia verbal.  

Os resultados obtidos no teste oscilaram entre os 60% e os 93,3%, sendo o valor 

médio de 78,7%. Considero tais resultados bastante satisfatórios, pois demonstraram que 

os alunos tinham realmente competências de nível C também em termos pragmáticos. 

Devo confessar que não esperava que os resultados fossem tão homogéneos, tendo em 

conta os diferentes percursos de aprendizagem dos aprendentes. No entanto, depois de 

reflectir sobre os dados obtidos e sobre o contexto de ensino-aprendizagem penso que 

consegui compreender melhor os resultados.  

Na verdade, há três factores muito importantes que podem ajudar a explicar os 

bons resultados obtidos. O primeiro prende-se com o facto de todos os aprendentes 

estarem muito motivados para a aprendizagem da língua portuguesa. De facto, estes 

alunos inscreveram-se nas aulas de Português de forma voluntária, tendo que pagar a 

frequência das mesmas. Ora, só alguém com uma forte motivação para a aprendizagem 

da língua estaria disposto a inscrever-se no curso e a frequentar as aulas em horário pós-

laboral. A motivação para a aprendizagem é um factor poderoso que pode determinar o 

sucesso dos aprendentes, mesmo no que se refere a áreas mais complexas, como a 

cortesia verbal.   

Um outro aspecto que poderá ajudar a explicar os resultados dos alunos tem a ver 

com o facto de estes se encontrarem num contexto de imersão, que é naturalmente mais 

facilitador para a aprendizagem de conteúdos pragmáticos e de cortesia. Ao viverem em 
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constante contacto com a língua alvo, estes aprendentes são expostos a inúmeras 

situações de interacção, numa base diária, o que lhes permite adquirir uma série de 

conhecimentos implícitos. Em concomitância com as aulas de PLE, onde podem reflectir 

sobre os aspectos linguísticos observados, o input a que estão expostos diariamente é 

facilmente transformado em intake. Assim, os aprendentes em questão teriam 

certamente testemunhado algumas situações análogas às que eram descritas no teste 

diagnóstico, estando desse modo mais preparados para antecipar as reacções mais 

adequadas. 

Finalmente, penso que é importante notar que quase todos os alunos possuíam 

conhecimentos em duas ou mais línguas, sendo o inglês e o espanhol as mais frequentes. 

Desse modo, parece-me justo afirmar que os aprendentes em questão poderão ter 

beneficiado dos seus conhecimentos linguísticos prévios, na aprendizagem do Português. 

De facto, as transferências linguísticas e pragmáticas são uma realidade que o professor 

deve antecipar, pois podem contribuir para a aceleração do ensino-aprendizagem de 

alguns conteúdos. Apesar das vantagens que podem oferecer, as transferências 

linguísticas e pragmáticas podem também, em algumas situações, ameaçar o processo de 

ensino-aprendizagem da língua alvo, se os alunos não forem capazes de se distanciarem 

das línguas que já dominam, para acederem a aspectos que sejam diferentes na língua 

alvo. Felizmente, tal não parece ter sido o caso com o grupo de trabalho descrito, já que 

todos obtiveram resultados muito satisfatórios.  

Ainda relativamente aos resultados alcançados, gostaria de salientar o facto de 

todos os alunos terem escolhido a resposta mais adequada nas questões número três, 

doze e catorze. A questão três relatava uma situação de recusa de um convite; a questão 

doze descrevia um pedido indirecto entre duas colegas de trabalho e a questão catorze 

reportava um pedido de um subalterno a um membro elevado de uma hierarquia 

empresarial: 

  
3 A vizinha A oferece boleia à vizinha B: “Quer que a leve à estação?” A 

vizinha B está cansada e não gostaria de ir a pé, mas sabe que é um grande 
desvio. Reacção da vizinha B: 
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a) Sim, obrigada. 
b) Não, deixe estar. Não quero estar a dar trabalho. Eu vou a pé...  
c) Não, obrigada. 
  

 
12 Duas funcionárias administrativas, com igual estatuto: a funcionária B já 

terminou o serviço para o dia; a funcionária A quer pedir à B que vá aos 
correios enviar uma encomenda importante.  

  

a) A: Quero que vás aos correios enviar esta encomenda agora.  
b) A: Já terminaste o teu serviço para hoje? Então, vai aos correios despachar 

esta encomenda. 
c)  A: O chefe mandou-me ir aos correios, mas está quase na hora de fechar e 

ainda tenho de terminar este relatório antes de ir...  
  

 
14 Um estagiário numa grande empresa dirige-se ao Chefe de Departamento: 

  

a) Posso sair mais cedo hoje? 
b) Desculpe estar a incomodá-lo, Sr. Castro, mas precisava mesmo de lhe pedir 

um enorme favor... Seria possível sair mais cedo hoje?... 
c) O que é que eu tenho de fazer para conseguir sair mais cedo hoje? 
  

 

De modo oposto, houve uma grande percentagem de aprendentes que não foram 

capazes de seleccionar a alínea mais adequada nas questões número dois, cinco e oito. A 

pergunta dois descrevia uma ordem formal de um patrão para um funcionário novo: 

2 O patrão dirige-se a um funcionário novo na empresa: 
  

a) Ligue ao Meireles e diga-lhe que venha ao meu gabinete.  
b) Quero que ligue ao Meireles e lhe diga para vir ao meu gabinete. 
c) Precisava que o Meireles viesse ao meu gabinete... 
 

Nesta, diversos alunos optaram pela alínea que fazia uso de um acto de fala indirecto. 

Tal pode explicar-se por um fenómeno de generalização, uma vez que os aprendentes 

deste nível sabem que os actos linguísticos indirectos são frequentemente usados para 

realizar pedidos de forma cortês. No exemplo concreto, contudo, essa não seria a opção 

mais adequada, já que o patrão detém bastante poder sobre o seu interlocutor, o que lhe 

permite realizar um pedido de forma mais directa, sem colocar as faces de nenhum dos 

intervenientes em risco.  
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A questão cinco referia-se a uma situação de recusa de convite, mas desta vez 

feita por alguém como um poder muito inferior ao da pessoa que realizara o convite: 

5 A gerente de uma loja convidou uma das funcionárias para jantar com ela. A 
funcionária recusa o convite: 

  

a) Adoraria jantar consigo, mas infelizmente já tinha outro compromisso 
importante para esse dia. Podemos marcar para outro dia? 

b) Adoraria jantar consigo, mas infelizmente já tinha outro compromisso para 
esse dia. 

c) Não posso. Já tenho planos para esse dia. 
 

 Finalmente, a situação oito descreve uma ordem dada por uma professora aos 

alunos: 

8 A professora pretende que os alunos realizem um exercício no manual. 
  

a) Façam o exercício 2 na página 68. 
b) Vamos agora fazer o exercício 2 na página 68. 
c) Poderiam fazer o exercício 2 na página 68? 

 

 Todos os aprendentes que não seleccionaram a opção mais adequada optaram por um 

enunciado de tipo imperativo, sem qualquer compensação cortês. Numa situação de sala 

de aula, o professor tem algum poder sobre os alunos, é um facto, já que pode 

determinar a realização e duração das actividades, bem como controlar as intervenções 

dos aprendentes. Ainda assim, tenderá a usar estratégias de cortesia pois quer ser um 

modelo para os seus aprendentes e também porque quer preservar a sua própria face 

positiva. Muitos dos alunos parecem não ter feito este raciocínio e não seleccionaram o 

enunciado mais cortês.   

Creio que a realização da actividade diagnóstica foi útil, pois permitiu verificar, 

tanto quanto possível, os níveis de sensibilidade que os aprendentes possuíam. Foi 

igualmente uma boa forma de iniciar a abordagem do fenómeno da cortesia verbal, em 

toda a sua complexidade. 

Depois de realizado e recolhido o teste diagnóstico, os alunos puderam visualizar 

um excerto vídeo intitulado “Passe o bisturi, se faz favor”, dos Gato Fedorento, Série 
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Fonseca (cf. anexo 5). Este excerto apresenta uma clara subversão de algumas regras 

implícitas da cortesia verbal e com isso gera um efeito cómico. Considerei que esta era 

uma boa forma de iniciar a abordagem do tema da cortesia verbal, que combinava o 

humor e um suporte audiovisual. Além do mais, e apesar de ser um excerto cómico, 

permitiu aos alunos contactarem com um material autêntico, em que podiam aceder a 

informações interpretativas importantes como a entoação, a expressão facial e a 

linguagem corporal. 

Antes de iniciarem a visualização do excerto pedi aos alunos que atentassem no 

seu conteúdo e tentassem identificar os elementos que um dos interlocutores considerava 

fazerem parte da boa educação. Penso que é muito importante que os alunos tenham um 

papel activo nas diversas actividades realizadas na aula e, nesse sentido, considerei útil 

atribuir uma tarefa que pudessem executar durante a visualização do vídeo.  

Depois de verem o excerto, os alunos foram convidados a reflectir sobre a 

origem da comicidade do mesmo. Chegaram facilmente à conclusão de que a gravidade 

e urgência da situação em questão - uma intervenção cirúrgica – dispensavam os 

interlocutores da observância das regras de cortesia. Ao insistir na utilização de fórmulas 

de cortesia num momento inadequado, um dos falantes criava uma situação inusitada e, 

consequentemente, cómica. Creio que a actividade foi bem sucedida e despertou o 

interesse dos alunos para reflectirem sobre as complexas dinâmicas subjacentes ao 

fenómeno da cortesia verbal.  

O tempo restante foi usado na realização de exercícios de carácter formal, com 

uma crescente autonomização por parte dos aprendentes. O grande objectivo por detrás 

destes exercícios foi proporcionar momentos de reflexão metalinguística e 

metapragmática, que permitissem aos alunos sistematizarem e categorizarem 

conhecimentos no âmbito da cortesia verbal.  

No primeiro dos exercícios (cf. anexo 6), os alunos deveriam observar uma série 

de títulos de categorias e ligá-los às expressões estereotipadas por eles descritas. 

Deveriam ainda tentar acrescentar mais expressões de promoção da cortesia verbal a 

cada uma das categorias. Neste exercício os aprendentes tinham essencialmente que 
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observar e analisar as diferentes expressões, ao mesmo tempo que se consciencializavam 

das suas potencialidades para a produção de enunciados corteses. As expressões de 

carácter estereotipado são, dentro dos complexos fenómenos da pragmática e da cortesia, 

dos conteúdos menos difíceis de abordar pedagogicamente, já que são bastante lineares. 

Considerei, no entanto, que seria pertinente proceder a uma actividade de sistematização 

como esta porque nem todos os alunos seguiram o mesmo percurso de ensino-

aprendizagem de PLE e, por isso, poderia haver alguns que ainda não conhecessem 

muitas das expressões enumeradas. Além disso, sendo a turma de nível C, é importante 

que haja vários momentos de revisão e reactivação de conhecimentos abordados em 

níveis anteriores, para que os alunos possam consolidar aprendizagens e preencher 

eventuais lacunas.  

A segunda actividade consistiu também num exercício de reconhecimento (cf. 

anexo 7), em que os aprendentes deveriam ligar algumas estratégias de cortesia a 

enunciados. O objectivo desta actividade era permitir aos alunos reflectir sobre algumas 

das estratégias de cortesia verbal e associar uma intenção comunicativa a dadas formas 

linguísticas. Esta foi uma fase de observação, a que se seguiu uma reflexão 

metalinguística e metapragmática. Creio que este exercício activou as capacidades de 

interpretação dos alunos, que são muito importantes para uma boa utilização das 

estratégias de cortesia verbal. Na verdade, sendo um fenómeno que se insere na 

interacção comunicativa, um uso adequado da cortesia verbal implica capacidades de 

produção, mas também de recepção. Como refere Haverkate, é muito importante que os 

aprendentes tenham oportunidade de treinar a interpretação de diferentes estratégias de 

cortesia porque, 

“ (...) la interpretación de cortesía o descortesía es siempre la interpretación 

del interlocutor; es él quien juzga el efecto perlocutivo del acto de habla 

independientemente de la intención comunicativa del hablante.” (Haverkate, 

1994:49)21

                                                            
21 “ (…) a interpretação da cortesia ou descortesia é sempre a interpretação do interlocutor; é ele quem 
julga o efeito perlocutivo do acto de fala, independentemente da intenção comunicativa do falante.” 
[tradução minha] 
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De facto, a cortesia depende mais da interpretação do ouvinte do que da intenção 

comunicativa do falante. É frequente haver desentendimentos em situações de interacção 

entre intervenientes de origens culturais diferentes, decorrentes da utilização ou 

preferência por estratégias de cortesia distintas. Assim, mesmo que o falante ponha em 

prática as estratégias de cortesia por si consideradas como mais adequadas à situação, o 

ouvinte pode interpretar a sua intenção de forma diferente, havendo um desencontro 

entre a intenção de um e a recepção do outro. Nesse sentido, penso que é importante que 

os alunos de PLE tenham várias oportunidades para praticar as suas capacidades de 

recepção de estratégias de cortesia verbal, não só porque correrão menos riscos de fazer 

interpretações erróneas, como também estarão mais bem preparados para antecipar a 

recepção que os ouvintes farão dos seus enunciados.  

Os exercícios seguintes incluíam-se já na fase de produção e por limitações de 

tempo foram realizados como trabalho de casa e posteriormente corrigidos na sala de 

aula. 

O primeiro exercício consistia na reescrita orientada de frases (cf. anexo 8). Os 

alunos deveriam reescrever vinte frases, divididas em cinco categorias, e seguindo os 

exemplos fornecidos. As estratégias enumeradas permitiam essencialmente compensar 

críticas e minimizar afirmações que pudessem ameaçar a face positiva do próprio 

falante. Penso que actividades deste tipo são relevantes pois permitem um trabalho de 

transformação de estruturas linguísticas e, consequentemente, dos efeitos comunicativos 

dos enunciados. Além disso, permitem detectar eventuais dificuldades dos aprendentes 

numa fase ainda inicial, o que permitirá realizar um trabalho de remediação desde cedo.  

O último exercício previsto para a primeira aula da unidade didáctica consistia 

também num exercício de reescrita de frases pouco corteses, desta feita sem quaisquer 

imposições por parte da professora (cf. anexo 9). Tendo em conta todas as estratégias 

posta em prática ao longo da aula, os alunos deveriam seleccionar as mais adequadas 

para tornar cada uma das doze frases mais corteses. Assim, os aprendentes deveriam ser 

capazes de realizar o complexo processo envolvido na utilização de estratégias de 

cortesia de forma mais autónoma, ainda que apenas se tratassem de frases isoladas.  
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A correcção das actividades anteriores foi realizada oralmente na sala de aula, 

com contributos de vários alunos. Constituíram-se como uma importante fase de 

avaliação, em que os aprendentes puderam expor dúvidas e confirmar conhecimentos. 

Uma vez que ambos os exercícios consistiam na reescrita de frases isoladas, pedi aos 

alunos que pensassem em contextos e intervenientes possíveis para os enunciados. 

Quando surgiram dúvidas, eu própria descrevi contextos de enunciação que pudessem 

tornar mais claras as intenções comunicativas subjacentes. Acredito que é deveras 

importante tentar contextualizar, tanto quanto possível, todos os enunciados que são 

apresentados aos aprendentes, uma vez que este é determinante para a avaliação da sua 

adequação. Um outro aspecto que me parece fundamental quando se trata de correcção 

de exercícios desta natureza é a abertura por parte do professor para a enorme 

possibilidade de respostas que os alunos podem propor. De facto, as questões da 

pragmática em geral e da cortesia em particular não se regem, como já dissemos 

anteriormente, por regras fixas. Por isso, o falante tem a possibilidade de escolher as 

estratégias que considera mais do seu agrado, desde que estejam de acordo com os 

intervenientes, os seus papéis sociais e os objectivos da interacção. É igualmente 

importante que o professor chame a atenção dos alunos para o facto de diferentes 

estratégias poderem criar variações de significado e que mesmo sendo ambas adequadas 

poderão, por isso, produzir resultados comunicativos distintos. 

Na segunda aula que compunha a unidade didáctica em análise, procedeu-se, 

num primeiro momento, a um trabalho de correcção, sistematização e avaliação dos 

conteúdos abordados anteriormente.  

Mas o principal objectivo da aula foi dar espaço aos alunos para utilizarem 

livremente as estratégias de cortesia abordadas, numa situação de interacção 

contextualizada. Nesse sentido, optei por partir de uma notícia que havia sido publicada, 

no diário i, dias antes da realização da aula (cf. anexo 10). A notícia tratava da 

promulgação por parte do Presidente da República da lei que tornava legal o casamento 

entre pessoas do mesmo sexo em Portugal. A leitura da notícia teve como objectivo 

apresentar alguns dos argumentos a favor e contra a legalização do casamento entre 

homossexuais e também informações históricas que contextualizavam a evolução dos 
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direitos dos homossexuais em Portugal e no mundo. À leitura seguiu-se uma breve 

discussão oral sobre o seu conteúdo, sem no entanto se ter pedido aos alunos que dessem 

as suas opiniões pessoais sobre o assunto. Julgo que esta actividade foi um bom ponto de 

partida para o debate que os aprendentes realizaram em seguida, já que os ajudou a 

compreender melhor a situação em Portugal e lhes permitiu contactar com argumentos 

antagónicos.  

Os alunos foram então convidados a realizar um debate subordinado ao tema 

«Deveria o casamento entre pessoas do mesmo sexo ser legalizado em Portugal?». Antes 

de a aula começar, e uma vez que a turma era bastante numerosa e havia uma grande 

percentagem de alunos hispanofalantes, eu tinha já dividido os alunos em dois grandes 

grupos, que corresponderam aos grupos de trabalho. Na sua constituição tive em conta 

as línguas nativas dos alunos, de modo a que não caíssem na tentação de usar a língua 

materna na preparação das suas intervenções. Por outro lado, tentei dividir os alunos de 

acordo com os seus níveis de proficiência e domínio de competências orais. O meu 

objectivo ao dividir os aprendentes desta forma foi tentar promover um ambiente de 

justiça, em que houvesse um equilíbrio entre os dois grupos, no que dizia respeito às 

competências comunicativas dos seus membros. Além disso, penso que a preparação do 

debate seria mais vantajosa para os alunos se durante a actividade apenas utilizassem o 

português. Desse modo, aumentariam o seu tempo de produção oral numa situação 

particularmente profícua em termos comunicativos, já que o trabalho de grupo envolve 

aspectos tão importantes como a gestão das intervenções, a tomada de vez, as 

interrupções, a expressão de acordo e desacordo, entre outras. Nestes actos linguísticos 

estão também envolvidas frequentemente estratégias de cortesia verbal, o que constitui 

uma outra mais-valia.  

Visto que a turma era numerosa, como já foi referido, decidi seleccionar alguns 

alunos para serem os observadores da actividade. Os aprendentes seleccionados para 

esta tarefa foram-no por serem alunos pouco participativos por natureza e que, por isso, 

se adequavam melhor a um papel deste género. Deveriam analisar as intervenções dos 

colegas e avaliá-las nos seguintes domínios: qualidade da argumentação; contra-

argumentação; cortesia verbal e correcção gramatical. Foi-lhes facultada uma grelha (cf. 



A Cortesia Verbal nas aulas de PL2/PLE 
 

56 

 

anexo 11) para orientar a sua observação. Para além de avaliarem os parâmetros citados, 

os alunos deveriam ainda tomar nota de alguns exemplos, sempre que tal se revelasse 

pertinente. No final do debate, seriam estes aprendentes que decidiriam qual das facções 

ganharia e teriam que apresentar uma justificação, baseada nas observações realizadas. 

Depois de explicitados os parâmetros a serem avaliados e devidamente 

preparadas as suas intervenções, deu-se início ao debate. Dado o número elevado de 

membros em cada grupo, optei por ser a moderadora da actividade. Creio que foi a 

melhor opção a tomar porque, caso contrário, dificilmente todos os alunos teriam 

intervindo. Assim, apenas participei no sentido de controlar o tempo das intervenções e 

para dar a palavra a todos os membros de cada grupo. Obviamente, que os líderes dos 

grupos falaram mais do que os outros colegas, mas todos tiveram a oportunidade de 

contribuir e participar activamente no debate. A actividade correu muito bem e todos os 

alunos se empenharam verdadeiramente na sua execução. 

No final do debate, os observadores elegeram o grupo vencedor e explicaram a 

sua decisão. Em seguida, os alunos puderam expressar as suas verdadeiras opiniões 

sobre o tema em discussão, que muitas vezes diferiam daquelas que haviam defendido 

no debate. Infelizmente, por questões de tempo, não foi possível avaliar a actividade e 

reflectir sobre o uso das estratégias de cortesia nas intervenções no debate. Julgo que 

teria sido muito útil reflectir sobre este aspecto com toda a turma, mas optei por não o 

fazer na aula seguinte, já que haveria um interregno de praticamente uma semana entre 

ambas as sessões.  

A opção de realizar um debate baseou-se essencialmente no facto de considerar 

este género de actividades muito ricas: são actividades que colocam o aluno no centro do 

processo de ensino-aprendizagem, ao mesmo tempo que se baseiam numa série de 

tarefas que devem ser realizadas em grupo. Ainda que o debate constitua um tipo de 

interacção bastante particular e socialmente pouco frequente, considerei que era uma boa 

tipologia discursiva para produzir enunciados corteses minimizadores de opiniões 

pessoais controversas e de expressões de desacordo. Tendo em conta os resultados 

obtidos, creio que foi uma aposta ganha.  
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2.5 Terceira Unidade Didáctica – actos de cortesia negativa 
 
Aceitar e recusar convites 
 
A terceira (e última) unidade didáctica teve lugar na parte final do segundo 

semestre, imediatamente a seguir à unidade anterior. Apesar de as actividades realizadas 

estarem ligadas à segunda unidade e de apenas ter tido uma duração de duas horas, 

considero que faz sentido separar esta unidade da anterior. Em primeiro lugar, a unidade 

anterior funcionou como um todo, que culminou na realização do debate, e na qual não 

fazia grande sentido incluir mais momentos. Por outro lado, o tipo de estratégias de 

cortesia tratadas na última aula foi distinto dos que haviam sido abordados 

anteriormente.  

A terceira unidade didáctica teve os seguintes objectivos: 

- reconhecer intenções comunicativas em situações contextualizadas; 

- utilizar estratégias de cortesia verbal para recusar convites, em situações 

contextualizadas. 

 A aula teve início com a correcção oral do trabalho de casa – um exercício de 

escrita que não havia sido possível realizar na aula anterior (cf. anexo 12). A correcção 

constituiu-se como um momento de avaliação e reflexão sobre a adequação e as 

características das estratégias de cortesia utilizadas nos quatro textos redigidos pelos 

alunos. 

Os alunos passaram então a realizar uma tarefa em pares, com o objectivo de 

desenvolverem as suas competências interpretativas e de reconhecimento de intenções 

comunicativas (cf. anexo 13). Assim, criei um contexto e propus aos alunos que 

recriassem três diálogos, tendo em conta as intenções comunicativas de cada 

interveniente. Os actos comunicativos envolvidos relacionavam-se com a realização e a 

aceitação ou recusa de convites informais. Escolhi estes actos comunicativos porque 

creio que são dos que mais diferenças interlinguísticas apresentam, uma vez que, em 



A Cortesia Verbal nas aulas de PL2/PLE 
 

58 

 

muitas culturas, aceitar um convite não é considerado como um AAF, enquanto noutras 

o é. No caso do Português Europeu, aceitar um convite é um acto potencialmente 

ameaçador e os falantes competentes em termos de cortesia tendem a recusá-lo num 

primeiro momento. Essa atitude permite-lhes verificar a verdade da intenção do 

formulador do convite e também demonstrar que não pretendem desrespeitar a face 

negativa do seu interlocutor, ao causar-lhes transtornos. Ora, noutras culturas, sobretudo 

no mundo ocidental, esta recusa inicial pode ser interpretada literalmente e o falante não 

tende a insistir no convite. Já noutras sociedades, há uma série de alternâncias de vez, 

em que falante e ouvinte insistem no convite e na recusa, como demonstração de 

cortesia.  

Na primeira actividade, os alunos deveriam, então, ordenar as frases que lhes 

haviam sido fornecidas e reconstruir três diálogos, cada um correspondendo a intenções 

comunicações distintas por parte do falante ou do ouvinte. A actividade foi bem 

sucedida, pois fez com que os aprendentes reflectissem sobre os sentidos pragmáticos 

dos enunciados, esforçando-se por verem para além dos seus significados literais. Por 

outro lado, o facto de terem realizado a actividade em pares permitiu-lhes discutir as 

intencionalidades comunicativas dos enunciados com aprendentes com outras línguas 

maternas, que poderiam ter uma visão diferente, ao mesmo tempo que utilizavam a 

língua portuguesa nas suas interacções.  

Seguiu-se um momento de correcção e de reflexão sobre as características 

particulares das estratégias de cortesia associadas à aceitação e recusa de convites. Os 

alunos participaram de forma interessada na discussão, estabelecendo paralelismos e 

contrastes entre as suas línguas maternas e a língua portuguesa. Julgo que este tipo de 

actividade pode ser muito profícuo, pois permite um trabalho de reflexão que irá ajudar 

os aprendentes a aproveitar de forma mais adequada os conhecimentos pragmáticos que 

já possuem. Vimos já que há um leque de saberes pragmáticos que os aprendentes 

adultos trazem da sua língua materna, bem como de outras línguas estrangeiras que 

dominam, mas estes apenas serão devidamente aproveitados se o professor (ou outro 

falante nativo competente) os ajudar a estabelecer pontos de contacto e de 

distanciamento entre as línguas. Essa é a melhor forma de garantir que os alunos são 

capazes de utilizar os conhecimentos pragmáticos pré-existentes, ao mesmo tempo que 
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evitam generalizações não fundamentadas. Poderão, assim, aproximar-se cada vez mais 

da óptica cultural da língua alvo, reconhecendo que esta partilha alguns pontos com 

outras línguas, mas possui outros que lhe são específicos.  

Na segunda parte da aula, os alunos continuaram a abordar as estratégias de 

cortesia usadas para recusar convites, mas desta feita em textos escritos. Como forma de 

iniciar a sequência didáctica, os aprendentes leram uma notícia intitulada «Cavaco Silva 

recusa convite dos Gato Fedorento» (cf. anexo 14). Como o título revela, o texto 

descrevia a recusa do Presidente da República em participar no programa Gato 

Fedorento Esmiúça os Sufrágios e construía-se sobre várias estruturas de discurso 

indirecto e alguns excertos da carta que fora enviada aos Gato Fedorento. Considerei que 

a notícia seria um excelente ponto de partida para a redacção de um texto formal, 

recorrendo a estratégias de cortesia negativa e positiva para recusar um convite.  

Os aprendentes foram divididos em pares e foi-lhes pedido que, baseados na 

notícia do jornal Sol, tentassem escrever a carta enviada pelo Presidente da República ao 

grupo de humoristas. Dada a posição social do remetente e a natureza do acto 

comunicativo a realizar, os alunos deveriam utilizar estratégias de cortesia que 

tornassem o texto o menos ameaçador possível, tanto para o emissor como para os 

receptores.  

Os pares conseguiram redigir cartas adequadas ao propósito e à situação 

comunicativa e a actividade cumpriu os seus objectivos. Decidi propor esta tarefa aos 

alunos porque considerei importante que se consciencializassem de que há diferentes 

tipos de situações comunicativas em que as estratégias de cortesia podem e devem ser 

usadas. De facto, é frequente associarmos o fenómeno da cortesia apenas à interacção 

oral, mas este pode estar presente noutras situações. Na verdade, a construção de uma 

carta como a que redigiram pode até exigir um maior cuidado no que à cortesia diz 

respeito, já que o receptor não terá pistas conversacionais, como o tom de voz ou as 

expressões faciais, que o ajudem a interpretar a intenção do emissor. Desse modo, o 

emissor deve esforçar-se por criar um texto que torne clara a sua intencionalidade 

comunicativa aos olhos do leitor.  

A redacção de uma carta formal permitiu também contribuir para o 

desenvolvimento das competências de escrita dos aprendentes, sobretudo num género 
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discursivo que não utilizam frequentemente. Assim, puderam rever algumas das 

expressões fixas utilizadas para iniciar e terminar um texto desta natureza, bem como 

outras características formais associadas. Apesar de este não ter sido o objectivo 

primordial da actividade, acredito que foi uma mais-valia na sua realização.  

Na fase de reflexão / avaliação, todos os pares tiveram oportunidade de ler as 

suas cartas, que foram objecto de comentário por parte da professora e dos restantes 

alunos. Os textos criados foram relativamente homogéneos e utilizaram estratégias de 

cortesia adequadas, portanto não houve necessidade de realizar qualquer trabalho de 

remediação.  

Na parte final da aula, e como forma de concluir as duas unidades didácticas, os 

alunos receberam os testes diagnósticos que haviam realizado na primeira sessão. Estes 

não foram corrigidos por mim, pois o objectivo era apenas recolher dados referentes às 

capacidades dos alunos de interpretar e seleccionar estratégias de cortesia adequadas. 

Uma vez que se tratava de avaliar a adequação dos enunciados e não a sua correcção 

gramatical, considerei que seria mais vantajoso avaliar as respostas dos alunos oralmente 

na sala de aula do que indicar uma correcção nos seus testes. Assim, na parte final da 

última sessão, procedeu-se à reflexão e avaliação das escolhas dos alunos. Estes 

puderam expor dúvidas em relação ao sentido de algumas frases, bem como à natureza 

das relações sociais existentes em alguns dos contextos e as suas consequências em 

termos de utilização de estratégias de cortesia. Creio que foi uma actividade muito 

frutuosa para os aprendentes, pois puderam reflectir de forma mais informada sobre cada 

uma das quinze situações e reavaliar as suas escolhas iniciais. Também para mim foi um 

momento importante, já que me permitiu avaliar a eficácia das actividades 

desenvolvidas nas duas unidades didácticas levadas a cabo com a turma dez. Vários 

alunos admitiram que, depois das aulas sobre a cortesia verbal, mudariam algumas das 

suas respostas no teste, pois conseguiram ter uma melhor compreensão sobre alguns dos 

aspectos pragmáticos e sociais envolvidos nas diferentes situações.  

Em termos gerais, julgo que as aulas que constituíram as duas últimas unidades 

didácticas cumpriram os seus objectivos e conseguiram contribuir, ainda que de forma 

limitada, para desenvolver as competências pragmáticas dos alunos, bem como as suas 

capacidades de utilização adequada de estratégias de cortesia.  
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Conclusão 

 

Num mundo em que somos cada vez mais cidadãos do mundo, o ensino e a 

aprendizagem de línguas estrangeiras deve almejar a possibilidade de os falantes 

comunicarem de modo tão adequado com membros de outras culturas, como com 

membros da sua cultura de origem. Ainda que tal objectivo seja ambicioso, acredito 

verdadeiramente que o professor de (P)LE o deve perseguir, caso contrário os seus 

alunos sentir-se-ão sempre estrangeiros na língua que aprendem.  

Na verdade, foi baseada na minha experiência pessoal enquanto aprendente de 

línguas estrangeiras que me apercebi da importância dos aspectos socioculturais e 

pragmáticos para uma eficaz comunicação com falantes altamente competentes da 

língua alvo. Após diversos anos de aprendizagem da língua Inglesa, tive a oportunidade 

de viver durante um ano no Reino Unido e lá pude constatar que a minha aparente 

proficiência linguística tinha inúmeras falhas em termos pragmáticos. A frustração que 

senti na altura fez-me desde logo pensar que, quando terminasse o meu curso e 

começasse a leccionar Inglês (e mais tarde PLE), teria sempre em grande atenção os 

aspectos culturais, contextuais e pragmáticos envolvidos nas interacções comunicativas.  

Assim, a escolha de uma área de estudo não foi difícil, ainda que o mesmo não se 

possa dizer sobre a selecção do tema a investigar. Tendo em conta a extensão e a 

natureza deste trabalho (e após meses de difícil selecção), decidi fazer incidir a minha 

investigação sobre a cortesia verbal. A escolha deveu-se ao facto de ser uma área que me 

interessa particularmente e que não é nem demasiado vasta, nem demasiado limitada 

para poder ser analisada num estudo desta natureza. Além disso, considero que é uma 

área com inúmeras potencialidades pedagógicas, mas que, apesar disso, tem vindo a ser 

pouco explorada no âmbito do PLE/PL2.  

Todos reconhecemos que é fundamental que os aprendentes de (P)LE 

desenvolvam as suas competências comunicativas, constituída por aspectos pragmáticos, 
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sociolinguísticos e discursivos, pois são assim poderão comunicar de modo adequado, 

cortês e eficaz. É então absolutamente necessário abordar os aspectos pragmáticos e de 

cortesia nas aulas de (P)LE, já que estes são elementos sem os quais os aprendentes não 

poderão alcançar uma real Competência Comunicativa. Apesar de a relevância destes 

aspectos ser evidente, eles têm vindo a ser sistematicamente relegados para um lugar 

secundário e encarados como acessórios dispensáveis no ensino-aprendizagem de (P)LE.  

Uma razão que poderá ajudar a explicar a falta de interesse pelos aspectos 

pragmáticos e de cortesia no ensino-aprendizagem de PLE/PL2 é o facto de 

praticamente não existirem materiais didácticos que os contemplem. Uma vez que esse 

não era um dos objectivos deste estudo, não foi possível analisar esta realidade 

extensivamente, mas as observações realizadas permitiram-me verificar que os aspectos 

de pragmática e de cortesia abordados passam sobretudo por estruturas fixas, que não 

constituem grandes dificuldades para os alunos. Compreendo que as questões de 

pragmática e de cortesia são deveras complexas e que não é fácil criar exercícios e 

situações que potenciem um desenvolvimento sustentado das competências envolvidas. 

Apesar disso, creio que a importância destas questões para a formação de falantes 

verdadeiramente competentes em termos comunicativos é demasiado grande para que 

continue a ser ignorada.  

Como professora de (P)LE, julgo que tenho um papel importante na promoção de 

todas as estratégias verbais e não verbais que ajudem a criar um ambiente de cooperação 

e respeito entre os aprendentes de língua portuguesa e os seus falantes nativos ou 

altamente competentes. As estratégias de cortesia são, a meu ver, um dos aspectos 

fundamentais a contemplar, ainda que seja extremamente complexo. Como referi ao 

longo da minha dissertação, o professor de (P)LE deve, antes de mais, preparar-se 

convenientemente em termos teóricos e didácticos. Só com um bom suporte teórico 

poderá planificar, de modo fundamentado, actividades que estimulem as competências 

comunicativas e pragmáticas dos seus aprendentes.  

Com base na investigação teórica, o professor deverá seleccionar ou mesmo criar 

os materiais que permitam alcançar os objectivos didácticos pretendidos, tendo sempre 
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em conta o contexto de ensino-aprendizagem e os aprendentes com quem trabalhará. Na 

criação e selecção de actividades, será vantajoso adoptar uma abordagem comunicativa, 

centrada no aprendente, pois essa é a única que permitirá aos alunos desenvolverem 

verdadeiramente as competências desejadas.  

A presente dissertação pretende precisamente relatar o meu percurso pessoal, 

assente nos imperativos anteriores. Descreve as minhas motivações, as conclusões 

resultantes da investigação teórica, a abordagem pedagógica fundamentada e adaptada 

ao contexto educacional específico, bem como uma reflexão acerca dos resultados 

obtidos. Creio que este poderá ser um caminho útil a mais professores de PLE/PL2 e 

acredito que seja um ponto de partida, também para mim, para trabalhos futuros. 

O estudo de caso apresentado incidiu sobre uma turma de nível C, com um 

domínio bastante bom da língua portuguesa. Tal não significa, no entanto, que as 

questões da Pragmática e da cortesia verbal não sejam adequadas a níveis de 

aprendizagem mais baixos. Na verdade, acredito que estas competências deverão ser 

trabalhadas de forma contínua, ao longo dos diversos níveis de aprendizagem, pois só 

assim os aprendentes poderão alcançar o domínio que lhes permitirá comunicar de forma 

cada vez mais adequada e eficiente. Sendo a cortesia verbal um fenómeno 

iminentemente cultural e social, ela molda frequentemente as estruturas sintácticas, 

morfológicas e até fonológicas da língua e, por isso, o seu estudo não deve ser adiado 

apenas para os níveis avançados de aprendizagem. Acredito que é possível e necessário 

abordar tais questões desde cedo, ainda que seja indispensável seleccionar as estruturas 

pragmáticas e de cortesia que se coadunem com a proficiência gramatical dos 

aprendentes. Assim, creio que o presente estudo pode ser útil a docentes de todos os 

níveis de ensino, que terão sempre de adaptar o seu conteúdo aos seus aprendentes.   

A realização deste trabalho permitiu-me aprofundar os meus conhecimentos 

numa área que sempre me interessou bastante e que considero de extrema importância 

na formação de um professor de PLE. Espero que, apesar de modesto, este meu 

contributo seja útil para muitos docentes de PLE/PL2 e os ajude a lidar com a cortesia 

verbal de uma forma mais informada e eficaz pedagogicamente.  
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Anexo 1 
         

 

 

 

                                                                         

Título: O meu título: 

 
 

Os portugueses são os melhores do 
mundo numa única coisa: na maneira de pedir. 
Num café ou restaurante, não se usam palavras 
genéricas (garçon, waiter) para chamar os 
empregados. Entra-se num delírio de embaraço 
respeitoso. É «Se faz favor…», «Olhe, 
desculpe…», «Não se importa?», «Quando 
puder…». Quando vem o empregado, rodeamos 
os nossos pedidos de dispositivos cerimoniais 
que são lindos, transformando-os em desejos 
hipotéticos. «Traga-me…» é «Era capaz de me 
trazer…?» ou «Por acaso não me arranja…?» ou 
«Se me pudesse trazer…». Pelos vistos, até esta 
última graça corre perigo. Na sexta-feira passada 
a minha amiga Joana, que é dona de um 
impossível equilíbrio, sendo a pessoa mais bem-
educada e sincera que conheço, disse-me que 
havia gente que fazia pouco dela sempre que 
dizia «Queria…». Na opinião desta gente, 
deveria dizer-se «Quero…». 

«Quero…» não só é malcriado e 
arrogante, como não é português. Um 
português diz sempre «Queria…». Este queria é 
maravilhoso, sendo uma mistura perfeita da 
melancolia delicada do pretérito imperfeito («Eu 
queria… mas, pronto, já me resignei, se não for 
possível, não há problema, já estou habituado») 
e do condicional («Eu quereria… mas sei que é 
difícil e não me admiraria se fosse impossível, 
dadas as circunstâncias actuais…»). Queria não é 
o condicional-armado-em-pretérito-(im-)perfeito 
por questões de facilidade, como é costume 
pensar-se. É as duas coisas ao mesmo tempo. 
Segundo a Joana, há muitos portugueses que 
reagem ao «Queria…» dela com bocas do 
género «Então se querias, já não queres…» ou 
«Batatas com enguias». Já se sabe que, em 
qualquer sociedade, a grande maioria não se 
sabe comportar. Mas quando uma rapariga 
absolutamente bem-educada como é a Joana, 
de tanto a chatearem, põe a hipótese de estar 
enganada, ou de «Queria …» ser uma 

característica das pessoas do Porto, é um claro 
sinal que corremos perigo nas coisas que nos 
são (ou seriam, ou deveriam ser, ou foram) mais 
familiares. 

No mesmo dia, sentado num café com o 
João, outro amigo de educação impecável, ouvi-
o a fazer lembrar ao empregado que tinha 
pedido, há dez minutos atrás e sem qualquer 
resultado, uma Água das Pedras: «Desculpe… Eu 
tinha pedido uma Água das Pedras…Não sei 
se…». Este Não sei se significa «A culpa não é sua 
– se calhar não pedi, ou o senhor não ouviu…», e 
ainda «Não sei se é possível, ou se não têm Água 
das Pedras… ou se estou a chateá-lo 
desnecessariamente…». As pessoas bem-
educadas são aquelas que se sentem sempre 
desconfortáveis. Nunca têm a certeza de que 
estão a proceder bem. Para mais, sentem-se 
culpadas de estar numa posição de pedir e 
desfazem-se para indicar ao empregado que só 
por acaso não são elas a servirem-no, para evitar 
qualquer ressonância de senhoria ou de 
subserviência. No melhor estilo português, a 
pessoa que pede é solícita e servil e o 
empregado é renitente e altaneiro. Invertem-se 
as posições para repor um equilíbrio profundo, 
quase religioso, entre dois seres humanos, duas 
criaturas de Deus. 

[…] 

Perguntar não ofende. É este o sentido 
do pedir português. Pedir é, já de si, ofensivo. É 
confiança a mais. Por isso é que os Portugueses 
que ainda o são, por muito que queiram uma 
coisa, fazem como a Joana e nunca dizem Quero, 
porque dizem sempre, sem darem por isso, 
como se estivessem mesmo a pedir quase uma 
esmola, como quem suspira: «Queria...»  

É tão bonito que até estraga um 
bocadinho pensarmos nisso. 

in Explicações de Português de Miguel 
Esteves Cardoso , Assírio & Alvim (2001) 
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Anexo 2 
  

  

CC  

  

Reescreva as seguintes frases, utilizando estruturas linguísticas mais delicadas.   

  
11..      “Quer tomar alguma coisa?”  
      “Sim. Dê-me um copo de água.”  
  

______________________________________________________________________  
22..      Ligue-me com o Dr. Melo. 
  

______________________________________________________________________  
33..      Preciso que me emprestem folhas e uma caneta.  
  

______________________________________________________________________  
44..      Leve-me para o aeroporto.  
  

______________________________________________________________________  
55..      Tire-nos uma fotografia. 
  

______________________________________________________________________ 
66..      Quero um bilhete, de ida e volta, para Coimbra.  
  

______________________________________________________________________  
77..      Desejo abrir uma conta PPR. Dê-me informações.  
  

______________________________________________________________________  
88..      Traga-me um café, uma torrada e um copo de água.  
  

______________________________________________________________________  
99..      Esqueci-me do porta-moedas em casa. Empresta-me dinheiro para um café.  
  

______________________________________________________________________  
1100..      Quero três quilos de maçãs e dois cachos de uvas brancas.  
  

______________________________________________________________________  
1111..      Diga-me o caminho para a Torre dos Clérigos.  
  

______________________________________________________________________  
1122..      Tire vinte fotocópias deste documento.  
  

______________________________________________________________________  
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1_A 
Num café… 
 
> É um(a) cliente. 
 
> Deseja comer um pão com manteiga 
aquecido e beber um Compal® de frutos 
vermelhos ou de manga / laranja, fresco. 
 
 
> No final, peça a factura. 
 
 
> NIF: 298 547 387 
 
 
 
Deve ser o mais delicado /a possível, 
utilizando as estruturas estudadas 
anteriormente. 
 

1_B 
Num café… 
 
> É um(a) empregado/a de mesa.  
 
> Mostre-se disponível para aguardar o 
tempo que for necessário e para servir o 
cliente da melhor forma possível. 
 

> Verifique a lista de produtos disponíveis e 
pergunte ao cliente como deseja consumi-los 
(em quente ou em frio / natural ou fresco/ 
etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> Caso o cliente lhe peça factura, solicite o 
número de contribuinte. 
 

Deve ser o mais delicado /a possível, 
utilizando as estruturas estudadas 
anteriormente.  
 

2_A 
Numa loja de roupa… 
 
> É uma cliente. 
 
> Pretende comprar um vestido para usar 
num jantar amanhã à noite. 
 
> Deseja experimentar um vestido cinzento 
igual ao que está na montra. 
 
> Geralmente, veste o tamanho 36, mas por 
vezes veste o 38. 
 
> Caso não tenha a cor pretendida no seu 
tamanho, peça para ver a disponibilidade 
deste produto noutras lojas da mesma 
cadeia. 
 
Deve ser o mais delicada possível, 
utilizando as estruturas estudadas 
anteriormente. 
 

2_B 
Numa loja de roupa… 
 

> É uma funcionária.  
 

> Mostre-se disponível para aguardar o 
tempo que for necessário e para servir o 
cliente da melhor forma possível. 
 
> Dos vestidos cinzentos que se encontram 
na montra da sua loja, apenas tem tamanhos 
34 e 40. 
 
> Há os tamanhos todos desse modelo na 
loja de Viana do Castelo e pode pedir que 
lhe enviem esse produto. Demora cerca de 
dois dias a chegar à loja. 
 
Deve ser o mais delicada possível, 
utilizando as estruturas estudadas 
anteriormente. 
 

Bebidas: 
 
- Compal® de maçã 
- Compal® de laranja 
- Compal® de manga / laranja 
- água com / sem gás 
- refrigerantes variados. 
* o Compal® de maçã e de manga / 
laranja não está refrigerado. 
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3_A 
Num escritório… 
 
> É um/a secretário /a. 
 
> Pretende pedir autorização ao seu superior 
para sair 30m mais cedo no final do 
expediente, por motivos pessoais. 
 
> Está disposto/a a compensar esse tempo na 
sua hora de almoço ou noutro dia, caso seja 
necessário. 
 
> Quando sair vai passar no centro da vila, 
onde existem bancos, papelarias e correios. 
 
 
Deve ser o mais delicado /a possível, 
utilizando as estruturas estudadas 
anteriormente. 
 

3_B 
Num escritório… 
 
> É coordenador/a de departamento numa 
empresa. 
 
> Há uma encomenda importante que deve 
seguir hoje sem falta para Madrid. O /a seu / 
sua secretário/ a deve levá-la aos correios. 
 
> Não se importa de ajudar os seus 
colaboradores a resolver os problemas 
pessoais deles, desde que isso não interfira 
com o serviço que deve ser feito. 
 
 
Deve ser o mais delicado/a possível, 
utilizando as estruturas estudadas 
anteriormente. 
 

4_A 
Numa estação de comboios… 
 
> É um(a) cliente. 
 
> Deseja saber o horário do próximo 
comboio para Valença. 
 
> Pretende chegar a Valença o mais rápido 
possível, mesmo que tenha de pagar mais. 
 
> Pretende comprar um bilhete de ida e 
volta para Valença. 
 
Deve ser o mais delicado /a possível, 
utilizando as estruturas estudadas 
anteriormente 

4_B 
Numa estação de comboios… 
 
> É um(a) funcionário/a. 
 
> Há duas possibilidades de chegar a 
Valença: 
 
- daqui por 30m: comboio inter-regional, que 
demora duas horas a chegar lá – preço do 
bilhete ida e volta: 9 euros 
 
- daqui por 45m: comboio rápido, que 
demora cerca de uma hora e vinte minutos a 
chegar ao destino – preço do bilhete ida e 
volta: 14 euros. 
 
Deve ser o mais delicado /a possível, 
utilizando as estruturas estudadas 
anteriormente. 
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5_A 
Num restaurante… 
 
> É um(a) cliente. 
 
> Deseja saber quais são os pratos do dia e o 
que incluem. 
 
> Pretende comer peixe e beber água natural. 
 
> Não quer comer sopa, mas gostaria de 
tomar um café no final da refeição. Caso o 
café não esteja incluído no menu, pergunte se 
é possível trocar a sopa pelo café. Deseja um 
café cheio. 
 
Deve ser o mais delicado /a possível, 
utilizando as estruturas estudadas 
anteriormente. 
 

5_B 
Num restaurante… 
 
> É um(a) empregado/a de mesa. 
 
> Mostre-se disponível para aguardar o 
tempo que for necessário e para servir o 
cliente da melhor forma possível. 
 
> O prato do dia custa 5 euros e inclui sopa, 
pão, prato principal e bebida. 

 

Não inclui 
café. 

> Verifique a lista de pratos disponíveis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> Caso o cliente deseje café, tem de pagar 
mais 30 cêntimos ou pode prescindir da 
sopa. 
 
Deve ser o mais delicado /a possível, 
utilizando as estruturas estudadas 
anteriormente. 

6_A 
Numa sapataria… 
 
> É um(a) cliente. 
 
> Deseja experimentar dois modelos que se 
encontram na montra: uns de camurça e 
outros em couro. 
 
> Geralmente, calça o 38, mas por vezes calça 
o 39. 
 
> Caso não tenha os modelos e cores 
pretendidas no seu tamanho, peça para ver a 
disponibilidade deste produto noutras lojas 
da mesma cadeia. 
 
> Não tem qualquer urgência na compra, por 
isso pode aguardar alguns dias, caso seja 
necessário.  
 
Deve ser o mais delicada possível, 
utilizando as estruturas estudadas 
anteriormente. 

6_B 
Numa sapataria… 
 
> É um/a funcionário/a.  
 

> Mostre-se disponível para aguardar o 
tempo que for necessário e para servir o 
cliente da melhor forma possível. 
 
> Dos sapatos pretos que se encontram na 
montra da sua loja, apenas tem o número 40. 
 
> Há os tamanhos todos desse modelo na loja 
de Faro e pode pedir que lhe enviem esse 
produto. Demora cerca de uma semana a 
chegar à loja. 
 
Deve ser o mais delicado /a possível, 
utilizando as estruturas estudadas 
anteriormente. 

 

 

Pratos do dia: 
 
- Sopa de feijão verde 
- Bifinhos com cogumelos e arroz 
- Massa à lavrador 
- Filetes de pescada com salada russa* 
- Polvo com batatas cozidas 
 

* já só há uma porção disponível. 
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7_A 
Numa faculdade… 
 
> É um/a aluno/a. 
 
>Deve entregar um trabalho importante 
amanhã, mas não o conseguiu terminar 
porque teve de realizar alguns exames 
médicos importantes. 
 
> Precisa de mais um ou dois dias para 
conseguir entregar o trabalho completo. 
 
> Está disposto/a a compensar de alguma 
forma este atraso, talvez fazendo uma 
apresentação oral ou um trabalho extra ou 
qualquer outra actividade que o /a 
professor/a sugira. 
 
Deve ser o mais delicado/a possível, 
utilizando as estruturas estudadas 
anteriormente. 
 

7_B 
Numa faculdade… 
 
> É um/a professor/a. 
 
> Amanhã os seus alunos devem entregar um 
trabalho escrito de 20 páginas sobre um tema 
importante. A entrega do trabalho está 
agendada há dois meses. 
 
> Por uma questão de justiça, geralmente não 
permite aos alunos entregarem os trabalhos 
fora do prazo, independentemente das 
razões, até porque tiveram dois meses para o 
fazer. 
 
> Decida se deve ou não abrir uma excepção. 
 
Deve ser o mais delicado/a possível, 
utilizando as estruturas estudadas 
anteriormente. 
 

8_A 
Numa bilheteira de cinema… 
 
> É um(a) cliente. 
 
> Deseja saber o horário da próxima sessão 
do filme A Bela e o Paparazzo. 
 
> Pretende comprar três bilhetes para o filme, 
dois com cartão de estudante e um normal. 
 
> Vai de comboio para casa. O filme deve 
terminar, no máximo às 23:00, para que possa 
apanhar o último comboio para casa. 
 
Deve ser o mais delicado /a possível, 
utilizando as estruturas estudadas 
anteriormente. 
 

8_B 
Numa bilheteira de cinema… 
 
> É um(a) funcionário/a. 
 
> As próximas sessões do filme A Bela e o 
Paparazzo são às 18:30, às 20:45 e às 22:45.  
 
> O filme dura cerca de 2h. 
 
> Para a sessão das 18:30 já só há dois lugares 
disponíveis. Para as sessões das 20:45 e das 
22:45, há ainda bastantes lugares. 
 
Deve ser o mais delicado /a possível, 
utilizando as estruturas estudadas 
anteriormente. 
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CCUU RR SS OO   AANNUU AA LL   DD EE   
PPOO RR TT UU GG UU ÊÊSS   PPAA RR AA   EESSTT RR AA NNGG EE II RR OOSS   

NN íí vvee ll   CC   
22ºº  SSeemmeessttrree  --  22001100  

 
Nome: _____________________ Língua materna: ____________________ 

Nacionalidade: ______________ Línguas faladas: ____________________ 

 
EM CADA UMA DAS SITUAÇÕES SEGUINTES, SELECCIONE A OPÇÃO QUE CONSIDERA 
MAIS ADEQUADA.  

 

1 Num café, um cliente habitual dirige-se ao empregado de mesa: 
  
a) Quero um café e um copo de água. 
b) Queria um café e um copo de água, por favor. 
c) Quereria um café e um copo de água, por favor. 
  

 
2 O patrão dirige-se a um funcionário novo na empresa: 
  
a) Ligue ao Meireles e diga-lhe que venha ao meu gabinete.  
b) Quero que ligue ao Meireles e lhe diga para vir ao meu gabinete. 
c) Precisava que o Meireles viesse ao meu gabinete... 
  

 
3 A vizinha A oferece boleia à vizinha B: “Quer que a leve à 

estação?” A vizinha B está cansada e não gostaria de ir a pé, mas 
sabe que é um grande desvio. Reacção da vizinha B: 

  
a) Sim, obrigada. 
b) Não, deixe estar. Não quero estar a dar trabalho. Eu vou a pé...  
c) Não, obrigada. 
  

 
4 Num autocarro lotado, um senhor pisa acidentalmente um 

desconhecido: 
  
a) Ai, desculpe!  
b) Peço imensa desculpa pelo sucedido. Há alguma coisa que possa 

fazer por si? 
c) ... [silêncio] 
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5 A gerente de uma loja convidou uma das funcionárias para jantar 
com ela. A funcionária recusa o convite: 

  
a) Adoraria jantar consigo, mas infelizmente já tinha outro 

compromisso importante para esse dia. Podemos marcar para outro 
dia?  

b) Adoraria jantar consigo, mas infelizmente já tinha outro 
compromisso para esse dia. 

c) Não posso. Já tenho planos para esse dia. 
  

 
6 Uma filha faz um pedido à mãe. (Têm uma relação muito próxima) 
  
a) Seria possível ir dormir a casa da prima? 
b) Mãezinha, deixas-me ir dormir a casa da prima?  
c) Mãe, quero ir dormir a casa da prima. 
  

 
7 Duas amigas conversam sobre os namorados. A amiga A pensa que a B 

devia deixar o namorado, porque este a maltrata. 
  
a) A: Se fosse a ti, deixava o Miguel. 
b) A: Deixa o Miguel; ele não presta. 
c) A: Eu sei que gostas do Miguel, mas ele não te merece... Tu és tão 

especial... mereces alguém melhor do que ele.  
  

 
8 A professora pretende que os alunos realizem um exercício no 

manual.  
  
a) Façam o exercício 2 na página 68. 
b) Vamos agora fazer o exercício 2 na página 68.  
c) Poderiam fazer o exercício 2 na página 68? 
  

 
9 Duas colegas estão a fazer compras. A colega A aconselha a colega 

B a comprar uma blusa. A colega B não gosta da blusa:  
  
a) Que horror! Essa blusa é horrorosa! 
b) É engraçada, mas não é bem o que eu tinha em mente.  
c) Não gosto muito dessa blusa. 
  

 
10 A gerente chama a atenção a uma colaboradora: 
  
a) Esse embrulho não está bem feito.  
b) Embrulhaste isso mal. 
c) Devias ter mais cuidado ao fazer os embrulhos. Esse está horrível! 
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11 

 
Duas colegas de turma realizam um trabalho de pares. A aluna A não 
concorda com a proposta da colega: 

  
a) A: Desculpa, mas acho que devemos pôr de parte essa ideia. 
b) A: Acho que a tua ideia é boa, mas talvez não seja a mais adequada 

ao objectivo deste trabalho. 
c) A: Essa ideia não tem nada a ver com o tema deste trabalho! 
  

 
12 Duas funcionárias administrativas, com igual estatuto: a 

funcionária B já terminou o serviço para o dia; a funcionária A 
quer pedir à B que vá aos correios enviar uma encomenda 
importante.  

  
a) A: Quero que vás aos correios enviar esta encomenda agora.  
b) A: Já terminaste o teu serviço para hoje? Então, vai aos correios 

despachar esta encomenda. 
c) A: O chefe mandou-me ir aos correios, mas está quase na hora de 

fechar e ainda tenho de terminar este relatório antes de ir...  
  

13 O membro de uma equipa de trabalho não está contente com o 
resultado final de um projecto: 

  
a) Vocês fizeram esta parte mal. 
b) Esta parte está muito confusa. 
c) Penso que a primeira parte não está muito clara.  
  

 
14 Um estagiário numa grande empresa dirige-se ao Chefe de 

Departamento: 
  
a) Posso sair mais cedo hoje? 
b) Desculpe estar a incomodá-lo, Sr. Castro, mas precisava mesmo de 

lhe pedir um enorme favor... Seria possível sair mais cedo 
hoje?...  

c) O que é que eu tenho de fazer para conseguir sair mais cedo hoje? 
  

 
15 A Mariana está a trabalhar num projecto com a Rute. A Mariana tem 

a certeza que o prazo de entrega é dia 23. A Rute pensa que é dia 
25: 

  
a) Mariana: Tenho a certeza que o prazo termina dia 23, não no dia 25. 
b) Mariana: Posso estar enganada, mas acho mesmo que o prazo termina no 

dia 23...  
c) Mariana: Estás enganada. O prazo termina no dia 23. 
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Transcrição do excerto vídeo “Passe o bisturi, se faz favor” - Gato 

Fedorento, Série Fonseca (2004), Produções Fictícias, SA  

 

Médico A: Bisturi. // Estilete.  // Tesoura.  // Bisturi.  // Tesoura. 

Médico B: Se faz favor!!! 

Médico A: Perdão? 

Médico B: Quer dizer, já estou um bocadinho farto de ser tratado desta 

maneira…. Trabalho aqui há três anos e é: “bisturi!”, “tesoura!”. Não há um 

“faz favor”, não há nada?! Nunca me pediu “se faz favor”! 

Médico A: Eu?! 

Médico B: Sim! 

Médico A: Desculpe… Bisturi, se faz favor.  // Tesoura, se faz favor.  // 

Estilete, se faz favor. 

Médico B: Já agora, obrigado. Normalmente é assim que isto funciona: “se 

faz favor”, entrego, “sim senhor, obrigado”. 

Médico A: ‘Tá bem, ‘tá bem, ‘tá bem… // Bisturi, se faz favor. Obrigado. // 

Estilete, se faz favor. Obrigado. // Tesoura, se faz favor, obrigado. 

Médico B: Sabe que isto da educação também não está só nas palavras. 

Médico A: O que é que quer dizer com isso? 

Médico B: Já agora podia-me olhar nos olhos enquanto pede as coisas. É 

mais simpático… acho eu! 

Médico A: Mas eu estou a operar!  

Médico B: E daí?! Vai a algum lado? 

Médico A: Estilete, se faz favor. Obrigado. // Tesoura, se faz favor. 

Obrigado. // Estilete, se faz favor. Obrigado. 

Médico B: Sabe que esta educação também… esconde alguma frieza no 

trato. 

Médico A: Mas o que é que você quer agora? 

Médico B: Eu trabalho aqui há três anos; já alguma vez me perguntou por 

coisas? Sempre trabalho, trabalho, trabalho! Eu sou uma pessoa! Sou um ser 

humano! Tenho hobbies, tenho família, tenho coisas que gosto de fazer… 

“bisturi!”, “estilete!”! 

Médico A: Bisturi, se faz favor. Obrigado. // Como é que vão os seus filhos? 
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Médico B: Estão bons, estão bons… o meu mais velho entrou agora para 

Medicina. 

Médico A: Estilete, se faz favor. Obrigado. // Gostou da comida da cantina 

hoje, foi?  

Médico B: Mais ou menos… sabe que eu não me dou bem com fritos. Eles 

aqui parecem que não sabem fazer outra coisa. 

Médico A: Obrigado. Bisturi, se faz favor. Obrigado. // Então e dá-se bem 

com este tempo? 

Médico B: Ah… sabe mudanças de tempo, uma pessoa fica sempre aflita dos 

joelhos. 

Médico A: Bisturi, se faz favor. Obrigado. // Pois é… 

Médico B: Isto continua é a ser um bocado uma relação de… eu dou tudo e 

o ‘sotôr’ não dá nada.  O ‘sotôr’ pede, pede, pede e eu dou, dou, dou e não 

há aqui uma reciprocidade que às vezes… fazia falta. Também às vezes 

gostava de pedir coisas que preciso. 

Médico A: Mas pedir coisas…? 

Médico B: Às vezes que eu também me fazem falta… o ‘sotôr’ quer um 

bisturi, eu também quero coisas. 

Médico A: ‘Tá bem, ‘tá bem… pronto. // Bisturi, se faz favor. Obrigado. 

Médico B: Uma torradeira para a cozinha, se faz favor. Obrigado. 

Médico A: Tesoura, se faz favor. Obrigado.  

Médico B: Um par de ténis para o meu mais novo, faz favor. Obrigado.  

Médico A: Tesoura, se faz favor. Obrigado. 

Médico B: Uma ficha tripla, faz favor. Por acaso, estou a precisar… obrigado. 

Médico A: Estilete, se faz favor. Obrigado. 

Médico B: Um ursinho cor-de-rosa, se faz favor… para a minha filha. 

Obrigado. 

Médico A: Bisturi, se faz favor. Obrigado. 

Médico B: Uma coisa que me está a irritar é este barulho. Se calhar, agora 

já que somos amigos, vou desligar isto, uh? Desligava a máquina… // ‘tá-se 

melhor agora, uh? 

Médico A: Morreu… 

Médico B: Ah, olha que azar, ah?! Logo agora que estava-se tão bem… 
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Seleccione o título adequado a cada categoria. 

INDETERMINAÇÃO DO SUJEITO EXPRESSÕES DE ACORDO  
 

 

MARCADORES DE 
INCERTEZA 

 

MARCADORES DE OPINIÃO 
EXPRESSÕES DE IMPESSOALIDADE 

 
ORAÇÃO CONDICIONAIS 

 
 

   

Se não me engano Na minha opinião 

Não sei se... Creio que 

Posso estar enganado (a), 

mas... 

Penso que 

Salvo erro Acho que 

Se não estou em erro Julgo que 

Não percebo muito disto, mas Suponho que 

Que eu saiba... Vejo que 

 No que me diz respeito 

 Parece-me que 

 Na minha modesta opinião 
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Sim Claro  

Pois Realmente  

É verdade Pois é  

Exacto Pronto  

Ora bem Aí está  

 
 
 

 

Se me dá licença Se não me engano 

Se me permite Se não estou em erro 

Se não se importa  

  

 
 
 

   

É possível que Diz-se / Diz-se por aí 

Parece que Falam 

É provável que Dizem 

Seria interessante Pelo que a gente ouve dizer 

É bom que Há quem diga 

 Algumas / muitas pessoas dizem 
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EXERCÍCIO 

Leia as frases e decida qual das situações abaixo indicadas se aplica em cada uma das situações.  

a) revelar incerteza quando se faz uma afirmação   e) evitar usar palavras com valor negativo  

b)  discordar, concordando parcialmente   f) usar  expressões de acordo  

c)  adoptar uma posição impessoal  g) focalizar o objecto 

d)  deslocar  a negação   h) dar opções ao interlocutor 

 

1 A: Este é um problema muito difícil de resolver... 
B: Claro, mas é possível fazê-lo. 
 

2 Não creio que ele seja a pessoa mais indicada para esta missão. 
 

3 Essa carta não está bem traduzida... 
 

4 A: Para mim, o lugar da mulher é em casa, a cuidar dos filhos. 
B: Muitas pessoas chamar-lhe-iam machista, se o ouvissem a dizer isso. 
 

5 A Júlia não foi muito simpática para o meu irmão. 
 

6 A:  Esta subida de impostos é inadmissível! Cada vez descontamos mais! 
B: Tens razão, mas não te esqueças que estamos a atravessar uma crise enorme. 
 

7 A:  A Marta tem estado completamente desligada do trabalho... 
B: Sim, é verdade.  
 

8 A: A aula é na sala 206? 
B:  Se não estou em erro, é na 301. 
 

9 Não acredito que você tenha as características que procuramos nesta empresa. 
 

10 Foste pouco correcto com o Ricardo. Podias ter falado com ele de outra forma... 
 

11 A:  Este artigo estava na caixa dos 5 euros... Agora diz-me que custa 7! 
B: Tem toda a razão; estava nessa caixa, mas provavelmente foi algum cliente que o 
colocou lá por engano... 
 

12 Se não se importa, gostaria que me explicasse melhor este ponto do projecto. 
 

13 A:  Estou com dores terríveis nas costas. Tenho de ir ao meu médico, mas é tão caro... 
B:  Porque é que não vais ao centro de saúde? És atendido na hora e é grátis. 
C: Penso que isso não é bem assim... Julgo que tens de pagar uma taxa moderadora. 
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EEXXEERRCCÍÍCCIIOO  

Reescreva as frases, seguindo os exemplos. 

 
A  EVITAR PALAVRAS COM VALOR NEGATIVO 

Ex: Ele esteve mal na peça.   >   Ele não esteve muito bem na peça. 
 

 1 Vocês foram incorrectos com os candidatos. 

  ___________________________________________________________________________ 

 2 A Maria é muito bruta a falar com os clientes. 

  ___________________________________________________________________________ 

 3 As assistentes anteriores eram incompetentes. 

  ___________________________________________________________________________ 

 4 Tu és uma pessoa antipática. 

  ___________________________________________________________________________ 

   

 

B  FOCALIZAR O OBJECTO 

Ex: O Senhor estacionou na minha entrada.   >   O seu carro está estacionado na minha entrada. 
 

 1 [Você] Tirou mal estas fotocópias... 

  ___________________________________________________________________________ 

 2 A Maria enviou uma informação errada ao cliente.  

  ___________________________________________________________________________ 

 3 Formataste mal o trabalho. 

  ___________________________________________________________________________ 

 4 A Dona Fernanda limpou mal o chão da cozinha. 

  ___________________________________________________________________________ 
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C  DESLOCAR A NEGAÇÃO 

 

Ex: Ela não era a pessoa indicada para aquele trabalho. >  
Não creio que ela fosse a pessoa indicada para aquele trabalho. 

 

 1 Acho que a Matilde não é uma jogadora forte. 

  ___________________________________________________________________________ 

 2 Eles não vão fazer um bom trabalho. 

  ___________________________________________________________________________ 

 3 Os senhores não são capazes de superar as condições que a concorrência oferece.  

  ___________________________________________________________________________ 

 4 Você não é o melhor candidato. 

  ___________________________________________________________________________ 

   

D  REVELAR INCERTEZA QUANDO SE FAZ UMA AFIRMAÇÃO 

Ex: O filme começa às 21:30.   >   Se não estou em erro, o filme começa às 21:30. 
 

 1 O Professor Queirós tem mais formação nesta área. 

  ___________________________________________________________________________ 

 2 O comboio das 14h só circula nos dias úteis. 

  ___________________________________________________________________________ 

 3 O exame final é no dia 17 de Junho. 

  ___________________________________________________________________________ 

 4 Para criar um documento PDF é necessário um programa específico. 

  ___________________________________________________________________________ 

   

E  ADOPTAR ATITUDE IMPESSOAL 
 

Ex: Há muita corrupção no futebol.   >   Muitas pessoas acreditam que há muita corrupção no futebol. 

 1 Os portugueses são muito passivos. 

  ___________________________________________________________________________ 

 2 Os jogadores de futebol não deviam ganhar tanto dinheiro. 

  ___________________________________________________________________________ 

 3 Em Portugal só triunfa quem tem uma “cunha”. 

  ___________________________________________________________________________ 

 4 Os povos do Norte da Europa são mais frios. 

  ___________________________________________________________________________ 
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EEXXEERRCCÍÍCCIIOO  

 

Reescreva as frases, tornando-as mais corteses. 

 

1 Atenda o telefone.   

 ______________________________________________________________________ 

2 Não quero ir ao cinema contigo.   

 ______________________________________________________________________ 

3 Segue o meu conselho. Vai trabalhar para Lisboa.   

 ______________________________________________________________________ 

4 Leve-me a casa.   

 ______________________________________________________________________ 

5 Fizeste esse penteado mal.  

 ______________________________________________________________________ 

6 Sei que essa lei não vai entrar em vigor num futuro próximo.    

 ______________________________________________________________________ 

7 Não quero jantar convosco. 

 ______________________________________________________________________ 

8 Essa imagem fica mal no nosso trabalho de Ciências. 

 ______________________________________________________________________ 

9 Esse vestido fica-te mal. 

 ______________________________________________________________________ 

10 Você foi muito desagradável para aquele colega. 

 ______________________________________________________________________ 

11 O Rock in Rio vai ser o melhor festival do ano. 

 ______________________________________________________________________ 

12 Esta sopa é péssima. 

 ______________________________________________________________________ 
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O noivo já pode beijar o noivo. Por causa da crise, diz Cavaco 

 
por Adriano Nobre, Publicado em 18 de Maio de 2010    
 
 

 
 
 
 
 
Presidente invoca "dramática situação do país" para 
promulgar casamento gay e não "desviar atenção" da 
crise 

 
Aprovado à força e à boleia da crise financeira. Cavaco Silva deu ontem luz verde à 

promulgação do diploma que aprova o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. 

Mas o discurso ao país, em directo em todos os telejornais, deixou evidentes as fortes 

reservas presidenciais a um diploma que, diz Cavaco, não resulta de "um esforço 

sério" no sentido de "gerar menos conflitualidade" entre os portugueses. E só a 

"situação dramática" das contas do país evitou o chumbo. 

 

"O Tribunal Constitucional considerou o diploma não inconstitucional. Tal não 

impede, contudo, que o Presidente da República possa utilizar o poder de veto que a 

Constituição lhe confere", recordou Cavaco. Um recurso que descartou em face da 

"dramática situação em que o país se encontra". Ou seja, o Presidente da República 

pesou os prós e os contras entre "a ética da responsabilidade" e "as convicções 

pessoais". E ganhou a primeira.  

 

"Conhecidas que são as posições expressas aquando do debate do diploma na 

Assembleia da República, tudo indica que as forças políticas que o aprovaram 

voltariam a aprová-lo. Nessas circunstâncias, seria obrigado a promulgá-lo no prazo 

de oito dias", explicou. Feitas as contas, Cavaco entende que a sua convicção pessoal 

nesta matéria poderia "contribuir para arrastar inutilmente este debate". Situação que 

"desviaria a atenção dos agentes políticos na resolução dos problemas que afectam 

gravemente a vida das pessoas". 
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Apesar de reconhecer que "não é tempo de inventarmos desculpas" para adiar o 

combate à crise, o Presidente da República não se coibiu de contestar o argumentário 

que conduziu à aprovação do diploma do casamento civil entre pessoas do mesmo 

sexo, apontando as soluções jurídicas encontradas noutros países europeus como 

exemplos não discriminatórios que "respeitam a instituição do casamento enquanto 

união entre homem e mulher". Para Cavaco, bastaria a salvaguarda de 

reconhecimento de "direitos e deveres semelhantes" nas uniões de pessoas do mesmo 

sexo para evitar a clivagem entre os portugueses: "Não me parece que alguém 

honestamente possa qualificar o Reino Unido, a Alemanha ou a França como países 

retrógrados", apontou, recordando que em "apenas quatro" países da União Europeia 

é usada a designação "casamento" para uniões homossexuais. 

 

Passo civilizacional O desconforto expresso por Cavaco no seu discurso teve 

resposta directa do ministro dos Assuntos Parlamentares, Jorge Lacão. "Assumimos a 

nossa ética de responsabilidade e a ética da convicção", respondeu aos jornalistas 

quando confrontado com as críticas de Belém. O porta-voz do governo preferiu 

sublinhar o "passo na civilização democrática" dado com a promulgação do diploma 

e invocou a memória da abolição da pena de morte para saudar um Portugal 

"pioneiro nos direitos humanos". E se Cavaco alertou para a necessidade de não 

desviar atenções no combate à crise, Lacão foi peremptório: "Este diploma em nada 

perturba a possibilidade de darmos o melhor no combate à crise". 

 

No BE, a deputada Helena Pinto também louvou o "passo muito importante para a 

igualdade de direitos". Menos efusivo foi o líder parlamentar do PSD, Miguel 

Macedo, que compreende a decisão de Cavaco e subscreve os seus fundamentos, mas 

sublinha "as sérias reservas que o Presidente colocou a esta lei", por "dividir 

desnecessariamente os portugueses".  

 

 
 

http://www.ionline.pt/conteudo/60352-o-noivo-ja-pode-beijar-o-noivo-causa-da-crise-diz-cavaco 

 

http://www.ionline.pt/conteudo/60352-o-noivo-ja-pode-beijar-o-noivo-causa-da-crise-diz-cavaco�
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GGRREELLHHAA  DDEE  OOBBSSEERRVVAAÇÇÃÃOO  

GGRRUUPPOOSS  
QQUUAALLIIDDAADDEE  DDAA  

AARRGGUUMMEENNTTAAÇÇÃÃOO  
CCOONNTTRRAA--

AARRGGUUMMEENNTTAAÇÇÃÃOO  
CCOORRTTEESSIIAA  VVEERRBBAALL  

CCOORRRREECCÇÇÃÃOO  

GGRRAAMMAATTIICCAALL  
11  22  33  44  11  22  33  44  11  22  33  44  11  22  33  44  

GGRRUUPPOO  AA                                  

 

Notas: 
 

Exemplos:       

GGRRUUPPOO  BB                                  

 

Notas:  
 

Exemplos:        

  

Classificações: 1: Mediocre 2: Satisfatório 3: Bom 4: Excelente 
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EEXXEERRCCÍÍCCIIOO  

 
Leia cada uma das situações e redija uma resposta adequada. 
 

Situação 1: Está a trabalhar no mesmo grupo que a Andreia e o Pedro, num trabalho de final de 
semestre. Podem escolher, dentro do programa da disciplina, o tema sobre o qual querem fazer o 
trabalho. Neste momento, estão numa reunião de grupo, para decidirem o tema e planificar o 
vosso trabalho. O Pedro sugeriu a ideia dele como tema. Você considera que o tema é muito 
extenso e abrangente para o trabalho em questão. 

O que lhe diria para expressar desacordo?  
 

 

 

 

 

 

 
Situação 2: Está numa reunião de grupo. O prazo de entrega do vosso trabalho está a chegar e 
ainda estão muito atrasados. Apesar disso, a Sofia e o João estão constantemente a conversar 
sobre outros assuntos e não se concentram no trabalho. Você considera que a atitude deles é 
errada e está um pouco furioso(a) com eles. 

O que lhes diria?  
 
 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Situação 3: Está a trabalhar num grupo com mais 3 colegas. O grupo elegeu um líder, que 
distribuiu tarefas a cada um dos membros. No entanto, você considera que a distribuição da carga 
de trabalho não foi muito justa, porque a sua parte é muito mais complexa do que a dos seus 
colegas. 

O que diria ao líder do grupo para expressar o seu desacordo?  

 

 

 

 

 

 

 

Situação 4: Está numa reunião de grupo. Ao discutirem um tema, a Francisca não espera pela vez 
dela e está constantemente a interromper os colegas. Além disso, recusa-se a aceitar as ideias dos 
colegas e acha que apenas as ideias dela são boas. Você não concorda com a atitude dela. 

O que lhe diria?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de http://www.slideshare.net/khoaanhmy/politeness-strategies-in-showing-disagreement-in-group-work-phuong-
thuy-k39-a11 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

http://www.slideshare.net/khoaanhmy/politeness-strategies-in-showing-disagreement-in-group-work-phuong-thuy-k39-a11�
http://www.slideshare.net/khoaanhmy/politeness-strategies-in-showing-disagreement-in-group-work-phuong-thuy-k39-a11�
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Ordene as frases e continue o diálogo de acordo com as indicações. 
 

A Ana e a Verónica têm duas filhas da mesma idade, que estudam na mesma escola. A filha da Verónica está 
a brincar em casa da Ana. A Verónica vai buscar a filha por volta das 19h: 
 

Verónica: Obrigada por ter cá a minha filha. Espero que ela não tenha dado muito trabalho… 
Ana: Ora essa... 
Verónica: Bem, vou chamar a Mariana lá dentro. Hoje estamos sozinhas em casa e vamos jantar a 
qualquer lado; não convém irmos muito tarde… 
 
 

Diálogo 1 
A Ana quer convidar / 

A Verónica não quer aceitar 

Diálogo 2 
A Ana não quer convidar / 

A Verónica quer aceitar 

Diálogo 3 
A Ana quer convidar / 

A Verónica quer aceitar 
________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 
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Frases para ordenar:  
 

Ana Verónica 
 

Ana: Claro que não! 
 

Verónica: Não; deixe estar. Não 
queremos estar a incomodar… 

 

Ana: Se quiser, podem jantar aqui 
connosco… 

 

Verónica: De certeza que não 
incomodamos? 

 

Ana: Não incomodam nada… e eu 
faço sempre comida a mais. 
Fiquem, a sério, teríamos muito 
gosto. 

 

Verónica: Obrigada pelo convite, 
mas eu já tinha prometido à 
Mariana que íamos jantar só as 
duas… gostamos muito de fazer 
isso, de vez em quando. 

 

Ana: Como queira… 
 

Verónica: Então aceito, mas com a 
condição de me deixar retribuir o 
convite um dia destes… 

 

Ana: Ora essa… não é preciso 
retribuir! 

 

Verónica: Não; deixe estar. Não 
queremos estar a incomodar… 

 

Ana: Eu tenho o jantar quase 
pronto. Querem jantar cá? Só 
preciso de pôr mais dois pratos na 
mesa… 

 

 

Ana: Que pena… Mas compreendo. 
Fica para a próxima. 

 

 

Ana: Eu tenho o jantar quase 
pronto. Querem jantar cá? Só 
preciso de pôr mais dois pratos na 
mesa… 

 

 

Ana: Como queira…  
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1 - Leia a seguinte notícia com atenção. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - Complete a tabela com as seguintes palavras (NB: algumas podem repetir-se). 
 

 

convites desculpas conselhos ordens pedidos 

sugestões instruções críticas recomendações 

 
 

fazer pedir dar 
   
   
   
   
   
   
   

CCAAVVAACCOO  SSIILLVVAA  RREECCUUSSAA  CCOONNVVIITTEE  DDOOSS  GGAATTOO  FFEEDDOORREENNTTOO  

O Presidente da República declinou o convite dos 'Gato Fedorento' para 
participar no seu programa, argumentando que o Chefe de Estado «não pode e não 
deve» corresponder «ao simpático e correcto convite» que lhe foi endereçado. 

Na resposta da Presidência da República divulgada pelas Produções Fictícias à 
agência Lusa, Belém sublinha que Cavaco Silva tem «apreciado o humor dos ‘Gato 
Fedorento’, que vem sendo apresentado nos vários programas já produzidos».  

Contudo, lê-se ainda na resposta, porque, além do sentido de humor, Cavaco 
Silva também reconhece aos ‘Gato Fedorento’ «bom senso», pensa que 
compreenderão e aceitarão a sua decisão de declinar o convite feito para participar no 
programa Gato Fedorento Esmiúça os Sufrágios, emitido pela SIC.  

«O Presidente da República não pode - e não deve - corresponder ao simpático e 
correcto convite que lhe dirigiram», é ainda referido na mensagem, que termina com 
votos de felicidades para os ‘Gato Fedorento’. 

Aproveita, ainda, o Presidente para endereçar aos ‘Gato’ os votos de felicidades 
pessoais e profissionais, «sempre com muito e bom humor». 

 
 

 (20 / 10/2009)  
http://sol.sapo.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=151454 

http://sol.sapo.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=151454�


 

Anexo 14 
 

 

Com base na notícia, redija a resposta completa do Sr. Presidente da República aos 
Gato Fedorento. 

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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