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1. INTRODUÇÃO 

 

O conceito de “redes sociais” está associado a um grupo de pessoas que interajam 

entre si e estejam ligadas em torno de interesses comuns. Com o advento das redes 

sociais na internet, a comunicação tornou-se muito mais facilitada. Uma intensa massa 

de informação é recebida e enviada diariamente pelas mais populares redes sociais 

como Facebook e Twitter. 

Diferentemente da interação física, a internet possibilita um escudo social no qual o 

indivíduo se permite expressar mais amplamente do que faria se a interação fosse um 

diálogo pessoal. Tal fato pode afetar diretamente a face dos indivíduos durante os 

procedimentos conversacionais gerando, desta maneira, conflitos entre todos os 

envolvidos no processo comunicativo.  

O trabalho buscará analisar o nível de polidez utilizado pelos usuários das redes 

sociais Facebook e Twitter, observando se há ameaça à face do público ao qual as 

mensagens são dirigidas.A organização da pesquisa está baseada em dados recolhidos 

através de postagens no Facebook e no Twitter. O material foi cedido por estudantes de 

uma instituição pública de ensino superior, do Estado do Rio de Janeiro. 

  

2. JUSTIFICATIVA  

A escolha dessas redes sociais deve-se ao fato de serem as formas mais populares de 

comunicação atualmente, muito utilizada pela população em geral para falarem com 

amigos, parentes, professores, chefes, etc 

Existem muitos estudos no campo da polidez, porém estudos que abordem as redes 

sociais ainda são pouco explorados. Deste modo, justifica-se esse estudo por sua 

contribuição ao campo das análises de discurso focadas na (im)polidez para ampliar os 

campos de visão desta área. 

 

 

 

 

 



3. HIPÓTESE 

A hipótese do trabalho é que as pessoas nas redes sociais utilizam pouco o recurso 

da polidez, sendo dessa forma menos preocupadas com a ameaça à face dos 

interagentes da comunicação.  

 

4. OBJETIVO 

4.1 – Objetivo geral: 

Analisar o nível de polidez nas redes sociais Facebook e Twitter. 

 

4.2- Objetivos específicos: 

• Observar o comportamento dos usuários das redes sociais. 

• Fazer um levantamento sobre o nível de polidez que é empregado. 

• Analisar se há ameaça à face ou não. 

 

5. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Goffman (1967) definiu a noção de Face e Trabalho de Face (facework) como “o 

valor social positivo que uma pessoa efetivamente reclama para si mesma através 

daquilo que os outros presumem ser uma linha por ela tomada durante um contato 

específico” (GOFFMAN, 1967, p. 76-77). Para ele, “uma pessoa tem, está em ou 

mantém uma face quando a linha que efetivamente segue apresenta uma imagem de si 

mesma internamente consistente”.Logo enquanto o falante é responsável por criar sua 

face e mantê-la baseado nas interações anteriores, o co-participante é diretamente 

responsável pela sustentação da face uma vez que ele auxilia a mantê-la ou a desfazê-la. 

Dessa forma ocorre todo um esforço para a preservação da face fazendo com que o 

ritual de diálogo transcorra de forma amena.  

A preservação da face está relacionada com a mútua cooperação dentro de um 

contexto sociointeracional. Goffman (1980) assegura que a face é o que o indivíduo 

possui de mais pessoal, porém é tão somente um empréstimo feito pela sociedade e 

pode ser perdida caso o ator (o que maneja a face) não a mereça. O autor explica: 

  



“Toda pessoa vive em um mundo de encontros sociais, que a põe em contato, seja este 

face a face ou mediado com outros participantes. Em cada um desses contatos, ela tende a pôr 

em ação o que é, às vezes, chamado uma linha – isto é, um padrão de atos verbais e não-verbais 

através dos quais expressa sua visão da situação e através disso, sua avaliação dos participantes, 

especialmente de si mesma”. 

 

(GOFFMAN,1980, p. 76).  

 Brown e Levinson (1987) afirmam que, durante a interação, são postos em    

evidência vários atos verbais e não-verbais que constantemente ameaçam à face os 

participantes da interação. Durante a conversação devem ser mantidas: as faces positiva 

e negativa do falante, as faces positiva e negativa do ouvinte. Por face positiva, 

entende-se a imagem que o indivíduo busca que seja apreciada e aprovada, já face 

negativa caracteriza-se pelo desejo de não sofrer imposição. 

Para evitar atos de ameaça à face como gafes, brincadeiras com más intenções e 

insultos diretos que resultariam na quebra do ritual da interação, são elaboradas 

estratégias de preservação. Os participantes do discurso utilizam-se de diversos recursos 

como a polidez, a cordialidade, a discrição e o tato.  

Diversos autores trabalharam dentro do campo da pragmática estudando o 

relacionamento interpessoal, a polidez e a cooperação para um bom diálogo. Holanda 

(1936) define: “polidez. S. f. 1.Qualidade ou estado de polido. 2.Delicadeza, cortesia, 

civilidade, urbanidade”. A partir do modelo proposto por Brown e Levinson outros 

trabalhos surgem no campo da análise dos recursos e estratagemas de polidez e 

impolidez.  

  Culpeper (2011) caracteriza impolidez por “um comportamento avaliado de forma 

negativa em um dado contexto” ou seja, o uso intencional de ataques à face. Dando 

continuidade ao seu trabalho, o autor reconhece a necessidade de análise baseada em 

uma noção de contexto, o que, obviamente, caracteriza-se num grau de maior 

dificuldade na análise. 

A cordialidade também é um traço importante para assegurar o bom funcionamento 

da interação. Holanda afirma que o brasileiro é cordial por natureza, buscando quase 

sempre a camaradagem, a hospitalidade e a generosidade.Segundo ele, os brasileiros 

não possuem apego a cerimônias e a rituais de polidez. A cordialidade relaciona-se com 



as emoções (Cordial vem de “coração”), complacendo-se do sentimento do outro. Aqui 

pode ser visto que cordialidade e polidez não significam exatamente a mesma coisa. 

Cordialidade refere-se a dispensa da graus de formalismo e distanciamento, optando 

pela camaradagem entre os indivíduos,  enquanto polidez é a utilização desses 

formalismos para assegurar e proteger a face dos falantes. Ou seja, quanto mais polido é 

um discurso, menor tende a ser a proximidade dos falantes. 

É importante lembrar que todo discurso é uma construção social, dentro de situações 

sociais fundamentadas e modificadas através dessas construções e não apenas referente 

ao falante (Koch, 2010).Dessa forma, o contexto social torna-se essencial na formação 

do discurso.  

Tendo como base os estudiosos citados o trabalho pretende analisar o nível de 

polidez utilizado nas redes sociais observando se há ameaça à face dos interagentes da 

comunicação. 

 

6. METODOLOGIA 

A pesquisa será quali-quantitativa e nela serão analisados dados recolhidos no 

Facebook e Twitter cedidos pelos usuários dos mesmos. Para analisar o nível de ameaça 

à face nas redes sociais foi elaborado um gráfico que contém quatro níveis, que são: 1 

(menos polidez e maior ameaça à face) e 2 (possível ameaça à face) 3( mais polidez e 

menor ameaça à face). 

  O nível 0 (ou neutralidade) não foi incorporado porque,como é sabido,nenhum 

discurso é neutro em si (Bakhtin,1986 [1995],p.96), pois “A língua,no seu uso prático,é 

inseparável de seu conteúdo ideológico ou relativo à vida” .A voz do falante carrega 

todas as suas memórias e vivências anteriores, acumulando uma bagagem de saberes 

científicos e empíricos.Isso é refletido nos falares cotidianos e nos níveis de 

(im)polidez. 

 Além do gráfico, foram elaboradas perguntas guias para direcionar a análise dos 

dados. São elas: 

- Qual o registro empregado?   

(  )  Formal (  )Informal  



- Para qual público a fala é dirigida?  

(  ) Professor  ( ) Familiares (  ) Amigo na rede social  

- Nível de proximidade dos falantes  

(  )1 (  )2  (  )3 (  ) Não há indicativos 

- A linguagem é apropriada para a interação? 

(  ) Sim ( ) Não 

- Segue as estruturas padrões do tipo de rede social?  

( ) Sim (  )Não 

- A fala é polida?  

(  ) Sim (  )Não 

- A face dos interagentes é afetada?  

(  ) Sim (  )Não 

- Nível de ameaça a face:  

(  )1 (  )2  (  )3 

 

7. RESULTADOS ESPERADOS 

Na pesquisa é esperado comprovar que os usuários das redes sociais estão pouco 

preocupados com a utilização da polidez, mostrando desta forma que as redes sociais 

funcionam como uma espécie de máscara para seus utilizadores.  

 

8. CRONOGRAMA 

 

8.1 Descrição das etapas 8.2 Cronograma de atividades (2014/2015) 

set out nov dez jan fev mar abr 

Pesquisa bibliográfica X X X      

Análise do material  X X X     

Elaboração do trabalho    X X X   

Revisão gramatical e ortográfica      X   

Relatório final       X X 
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