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A proposta deste trabalho é observar as especificidades das práticas discursivas que
circulam nos espaços públicos virtuais, em especial no Facebook, para compreender como se
processa a interação e a negociação entre os participantes desse agir dinâmico por excelência.
Selecionamos para análise as interações que se apresentam no Facebook oficial do ex-presidente
Luís Inácio Lula da Silva, por conta da viagem da presidenta Dilma Rousseff e de outros ex-
presidentes da República Federativa do Brasil, à Africa do Sul, para assistirem à cerimônia em
memória do líder Nelson Mandela. Assim, políticos de partidos divergentes viajaram juntos, para
o mesmo evento e este fato promoveu discussão e conflito de opiniões entre os interlocutores do
Facebook. O referencial teórico corresponde às pesquisas sobre interação e discurso de Kerbrat-
Orecchioni (2006), Fávero et al.(2010), aos estudos voltados ao conflito e às relações de poder
(Aquino, 2008), aos que tratam da cortesia, como Álvarez Muro (2010, 2005), entre outros.

Introdução
Com o surgimento da internet e da tecnologia World Wide Web, bilhões de pessoas no

mundo passaram a interagir em espaços virtuais com objetivos diversos – compartilhar
experiências, denunciar irregularidades, criar redes de contato, propagar imagens etc. É esperado
que se atenda, cada vez mais, à “cultura participativa” (Shirky, 2011), que se desprenda de tempo
para um engajamento na rede digital, uma vez que ter acesso ao virtual e expor-se publicamente
por meio dele tornaram-se fatores constitutivos do jogo interacional de boa parte da atual
sociedade.

Nesse cenário, pode-se afirmar que o meio digital modificou alguns papéis sociais dos
sujeitos do discurso, principalmente quanto à disseminação da informação e à negociação de
pontos de vista, em decorrência de ter gerado oportunidade para inúmeras pessoas exporem
opinião em espaços públicos, antes, reservados a uma minoria. Além do mais, o fato de os
discursos alcançarem rapidamente interlocutores não previstos e poderem influenciá-los permite
que se processem interações polêmicas e conflituosas de modo acentuado. Os discursos que se
apresentam via tecnologia, logo, não estão apartados dos entornos sociais, históricos e
interacionais peculiares que os envolvem, nem, portanto, dos perigos e das oportunidades que
esse meio digital promove.

A esse respeito, Cristal (2013: 29) afirma:

Vemos com frequência na imprensa reportagens sobre pessoas que se metem em
confusão porque não souberam entender a natureza da internet e escrevem coisas em
correios eletrônicos ou nas redes sociais que podem potencialmente prejudicar outros;
essas postagens depois alcançam um público que não havia sido o alvo.

Levando-se em conta tais pressupostos e tendo em vista que toda a interação é ordenada,
coordenada e intencional (Marcuschi, 1998; Fávero et. al, 2010), nos eventos ocorridos em redes
sociais virtuais, transcorrem relações interacionais e interpessoais conduzidas pelas condições
específicas do meio e, consecutivamente, existem práticas semânticas e estratégias discursivas
alicerçadas, por meio das quais se busca o apoio de públicos específicos ou, no mínimo, o
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compartilhamento da opinião. E é nesse processo que a questão da cortesia ou da descortesia
verbal insere-se e se ajusta.

Desse modo, as práticas de (de)cortesia linguística devem ser entendidas como estratégias
(Álvarez Muro, 2005) conduzidas a partir das especificidades das interações. No meio digital,
essas ações se fundamentam por meio das normas negociadas pelos participantes, assim como
ocorre com a organização das páginas, os modos de participação, a extensão dos enunciados, a
oportunidade de denúncia etc. Além do mais, cada campo de atuação humana somará
particularidades aos encontros virtuais e às práticas discursivas. No caso do político, alguns
valores específicos entram em cena e dialogam com o discurso do cotidiano que se apresenta de
modo a se alinhar à harmonia ou enfraquecê-la.

Bolívar (2005), ao examinar a (des) cortesia em discursos políticos, afirma que – em uma
análise que se leva em conta o caráter social do discurso, as características dos gêneros
discursivos e as relações de poder – é necessário:

[...] contribuir para a conscientização sobre como a descortesia relaciona-se à dinâmica
da mudança social e da luta pelo poder quando estão em jogo valores fundamentais, tais
como a democracia, a liberdade de pensamento e a participação no diálogo político.
(Bolívar, 2005: 275)1

Nesse viés, face às regras as quais tendem a conduzir comportamentos verbais específicos
– como também é o caso do reconhecimento das mudanças sociais e das relações de poder
existentes – entendemos que o exame da maneira como a interação se processa e, em especial,
como os recursos de (des) cortesia são selecionados nas redes sociais online podem-nos revelar
especificidades dos rituais dos encontros e do processamento do discurso via internet que muito
ainda precisam ser exploradas.

A partir desses pressupostos, examinamos como se processam a interação e a negociação
em discursos políticos veiculados no Facebook oficial do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva,
tendo em vista as ações de cortesia e de descortesia linguísticas selecionadas pelos participantes.
Como o tópico postado tendia a gerar polêmica, pois correspondia à visita à África do Sul, feita
por Lula, Dilma e ex-presidentes da República Federativa do Brasil, entendidos como rivais na
política, para assistirem à cerimônia em memória do líder Nelson Mandela, entendemos a
necessidade de observarmos a posição de Bolívar (2005) sobre “o caráter político da descortesia”
em uma situação virtual de conflito. Selecionamos discursos veiculados no dia dez de dezembro
de 2013, especialmente aqueles correspondentes aos comentários sobre a viagem desses políticos.
Em relação à apresentação dos dados, optamos por nos referir aos participantes por meio das
letras iniciais de seus nomes.

1 Processamento da interação no meio digital
É possível dizer, com Marcuschi (1998) e Fávero et. al. (2010), que as práticas

interacionais correspondem a processos, tendo em vista as estruturas organizacionais, a
sequencialidade em que ocorrem em tempos e espaços definidos e o modo como as ações de
linguagem constituem-se. Além do mais, compreendemos que cada interação é única, não se
repete, por se desenvolver de acordo com as características dos participantes, seus papéis

1 Tradução Livre: [...] contribuir a la toma de conciencia sobre cómo la descortesia se relaciona con la dinámica del
cambio social y de la lucha por el poder cuando están en juego valores fundamentales como la democracia, la
libertad de pensamiento, y la participación en el diálogo político.
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institucionalizados, as regras que estão em jogo e o momento sócio-histórico-político em que se
realiza.

Desse modo, uma vez que se mudam as condições de produção, de circulação e de
recepção, processos interacionais apresentam-se de modo específico e tendem a serem entendidos
como naturais. Assim, rituais novos vão constituindo-se e, aos poucos, são compreendidos e
previstos pelos interactantes em ocasião da formulação de seus enunciados. Fato é que os falantes
não se afastam de sua condição social no momento em que participam de encontros, ainda que
estes se revistam de uma nova roupagem, tal como ocorre nas interações via internet. Nesse caso,
em específico, mesmo que condutas possam ainda ser criadas, ajustadas ou apagadas, a depender
do grupo integrante da atual sociedade digital, pode-se dizer que determinados comportamentos
já estão de certo modo alicerçados por uma normatividade constituída recentemente e
disseminada entre as diversas comunidades virtuais.

Conforme Fávero et. al. (2010:109):

Nessas atividades de linguagem do mundo virtual, as pessoas não só transmitem
significados como também realizam ações, demonstrando sua compreensão das
regras sociais, negociando suas identidades e buscando exercer controle uns
sobre os outros.

Ao tratar sobre o que está em jogo nessas interações, Cristal (2013) ressalta que quanto
mais o participante souber acerca dos comportamentos desejáveis, provavelmente, tanto mais ele
passará a se automonitorar e evitará procedimentos linguísticos que o levem a situações de
conflito. Certos tipos de interação conflituosa, principalmente aquelas em que imagens de alguns
participantes são expostas e desqualificadas, foram tema de debate no plenário do Senado Federal
Brasileiro. No dia vinte e dois de 2014, aprovou-se o projeto de Lei da Câmara – Marco Civil da
Internet (MCI) – a partir do qual se estabeleceram princípios, garantias, direitos e deveres aos
internautas e aos provedores na web. A presidente da República Dilma Rousseff sancionou o
MCI durante a NetMundial, evento sobre Governança na rede, que reuniu representantes de cerca
de noventa países, conforme divulgado pelo portal G1, da Globo.com.

Esses dados reforçam a noção de discurso como ação sobre o mundo e indicam sua
singular força transformadora no meio digital. Também nos revelam que as informações postas
na rede merecem especial cuidado, tendo em vista a proporção que podem tomar por alcançarem
inúmeras pessoas rapidamente, fazendo que diversos sentidos e valores possam ser atribuídos às
mensagens sem qualquer controle. Isso também nos leva a crer que a polêmica e o conflito
tendem a se promover de maneira mais acentuada, uma vez que um enunciado mal interpretado,
uma ambiguidade gerada etc. surtem respostas públicas imediatas e se disseminam com
facilidade.

Nessa direção, a produção conjunta e contínua dos diálogos que circulam nas redes sociais
permite que se depreenda, entre outros, o processo de construção de opiniões em seu estado
latente, muitas vezes marcado pela polêmica, a depender do tópico discursivo veiculado. Se
tomarmos as interações que circulam a partir de notícias que envolvam políticos de
proeminência, tal como ocorre no corpus selecionado, é possível apreender pontos de vista
divergentes que se marcam pelo jogo da acusação/refutação e por momentos de conflito
acentuados.

Ainda quanto às singularidades das interações via internet, a tecnologia World Wide Web
promoveu a criação de vários ambientes virtuais de comunicação – correios eletrônicos, salas de
bate-papo, jogos interativos, redes sociais, hotsites, blogs, entre outros – em cada qual a interação
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se processa com particularidades. De modo geral, pode-se considerar que houve mudanças
quanto à noção de acabamento dos textos, caracterizados pela multimodalidade, conforme a
entendem Kress e Van Leeuwen (2001), à sequencialidade e à organização das ações de
linguagem, aos recursos de linguagem – verbais, visuais, sonoros – disponíveis aos participantes
e às regras em jogo.

Assim, a questão tempo-espaço dessa produção discursiva constitui algo sui generis  e
merece ser repensada,  inclusive por se observar que os textos postados na internet podem não se
constituir um produto final. Isso porque há a possibilidade de retomar um diálogo, apresentar
outras opiniões, apagar ou reformular mensagens verbais, editar imagens etc. Tais fatores levam
também a novas discussões a respeito da autoria do que é publicado, da veracidade das
informações e da construção ou reconstrução qualificada ou desqualificada dos participantes da
interação.

Além do mais, em razão de a leitura na internet não se processar linearmente (Snyder,
1996), os leitores podem acompanhar o que é publicado no momento de seu acesso ou
anteriormente. Por isso, as formulações linguísticas nesse meio precisam ser cuidadosamente
selecionadas, pois os internautas poderão confrontar e responder imediatamente tópicos em
discussão. De fato, é preciso lembrar que o leitor virtual possui acesso ilimitado a outros
enunciados e pode fazer escolhas locais e sucessivas ao mesmo tempo em que entra em contato
com um site específico (Koch, 2007), o que lhe permite a atualização de dados e de informações
e, consequentemente, a aceitação ou não do que é exposto. O processamento da interação virtual,
pois, compõe-se de uma sequencialidade e uma organização estrutural peculiarmente dinâmicas e
não tradicionais.

Nas redes sociais, como o Facebook, se, por um lado, há um computador que permite o
amplo alcance de um discurso, de modo a fazer que a imagem de um locutor fique em evidência
para milhares de pessoas, por outro, essa máquina favorece a obscuridade de dados reais dos
participantes, permitindo que cada qual possa decidir entre revelar seu verdadeiro nome e sua
fotografia ou sugerir outras informações para o público geral. Além do mais, muitos dos
participantes de um encontro virtual estabelecem um diálogo uma vez e não o mantêm
posteriormente, por conta de não se conhecerem ou de não terem um vínculo (temático,
ideológico) que os una em outras situações.

Há que se pensar, ainda, conforme Cristal (2013), que existem continuidades e diferenças
nas interações virtuais, em relação aos discursos escritos ou falados já tradicionais. A respeito das
singularidades, em comparação com os enunciados orais, existem novos padrões de troca de
turnos, novos ritmos. Já quanto ao escrito, o autor afirma haver mais persistência na internet,
possibilidade de animação, entre outras.

Ainda nos interessa salientar que no Facebook, ou em outras redes sociais dessa ordem, as
maneiras de participação caracterizam-se por apresentarem outros traços peculiares. Em um
espaço organizado para que várias pessoas dialoguem acerca de um tópico evidenciado em uma
postagem, a interação verbal e não verbal pode-se dar de modo privado, entre pessoas conhecidas
que mantêm relacionamentos externamente à internet, ou de maneira aberta aos demais
integrantes da rede. Neste último caso, em virtude de haver frequentemente interação entre
participantes com perfis constituídos por suas informações pessoais ou não, a preocupação com a
imagem de si e o comprometimento com a interação variam.

No processamento da interação em redes sociais virtuais, o comportamento de cada um
dependerá da relação estabelecida no momento do diálogo. Saber a quem o discurso é dirigido, o
tipo de relação social e de poder que os interactantes mantêm na web ou fora dela, o objetivo do
perfil etc. dão subsídios para que se entendam e se analisem situações discursivas dessa ordem.
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Nessa direção, se as práticas de linguagem atrelam-se à dinâmica interacional, temos que o
exame da (des) cortesia linguística em discursos políticos no Facebook revele as particularidades
dos eventos desenvolvidos via internet, tal como buscamos discutir na sequência.

2 Cortesia e descortesia em comentários sobre política no Facebook
No que diz respeito à cortesia, sabemos que se trata de um fenômeno – social,

antropológico, histórico – presente desde a era medieval (Aquino, 2008). Durante a história,
inúmeros manuais foram elaborados, a fim que se pudessem orientar tratamentos entendidos
como indispensáveis ao bem viver humano, a resultar em sistemas de conduta aplicáveis em
situações específicas da vida.

Pode-se afirmar que existe uma imbricação entre cortesia, sociedade e interação. Para
Kerbrat-Orecchioni (2006: 101), agir de modo cortês consiste de uma necessidade social que
requer certo cuidado para que o respeito ao outro se alinhe à preservação de si. Ao tratar da
etimologia da palavra polidez, a autora afirma que ela “tem a função de arredondar os ângulos e
‘polir’ as engrenagens da máquina conversacional, a fim de preservar seus usuários de graves
lesões”. É quando se respeitam as regras de cortesia que se dá condições para que a interação flua
sem conflitos, inerentes em toda interação social (Kerbrat-Orecchioni, 2004).

Nesse viés, estabelecem-se diálogos diversos entre as normatividades, os discursos e as
culturas nas quais se inserem os falantes em um processo adaptável e dinâmico. Isso faz que as
transformações sociais – tais como os novos espaços de interação verbal promovidos pela
tecnologia da comunicação móvel ou a distância – tendam a ajustar o ritual pré-existente a outras
maneiras de interagir e, concomitantemente, de estabelecer diálogos, assim como aconteceu nas
interações instauradas no Facebook, em que não é necessário pedir permissão para fazer parte de
um diálogo em desenvolvimento em páginas de acesso livre aos membros da rede,
diferentemente do que se espera que ocorra em interações face a face presenciais.

Além do mais, o caráter social e dinâmico da (des) cortesia revela-se no fato de ela ser
selecionada, tendo em vista o interlocutor e a construção discursiva da identidade dos
participantes (Brown e Levinson, 1987; Leech, 1983). Seguindo nessa direção, tomamos o
conceito de cortesia de Álvarez Muro (2005, 2010) que a entende como um sistema de
significação que se relaciona não só à competência comunicativa dos usuários, de uma
comunidade linguístico-cultural, mas também aos jogos interpessoais e interacionais instaurados
em determinados encontros. É possível dizer que as regras do jogo e os modos de participação
disponíveis permitem que reconheçamos os procedimentos alinhados ou desalinhados quanto à
harmonia desejada e em relação ao grau de comprometimento de cada participante quanto ao
bom desempenho no encontro.

Ainda em consonância com Álvarez Muro (2005), ser cortês implica consciência em se
comportar,observação das expectativas dos outros e, consecutivamente,atenção às ações pessoais,
tanto em relação ao uso da língua, quanto à higiene, organização do local etc. Assim, para a
autora, a cortesia consiste de um procedimento estratégico, em razão de as ações dos
participantes efetivarem-se, a partir do que se tem em vista em termos de adequação da imagem
pública de si e dos outros.

Nessa direção, em que se entende a cortesia como prática estratégica, a estudiosa
apresenta um modelo composto por (não) cortesia e (não) descortesia. Se, como exposto, as ações
linguísticas corteses podem favorecer a imagem do interlocutor e dos demais participantes, os
falantes encaminham seus discursos de maneira a preencherem as expectativas de seus
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interlocutores, tal como afirma Álvarez Muro (2005: 56), “trata-se de um comportamento
consciente, de onde se controla afetividade”2.

Já em relação ao procedimento não cortês (não cortesia), Álvarez Muro (2005) afirma que
há um comportamento habitual, não marcado, equivalente à competência social ou comunicativa,
uma vez que se visa a alcançar uma imagem de si, especificamente, relacionada a uma
comunicação adequada à norma. Isso porque a ausência de cortesia acontece devido à falta de
conhecimento sobre as regras do jogo interacional por parte do locutor, em específico, a respeito
daquilo que é visto como cortês ou descortês por cada comunidade cultural. Quanto à noção de
não descortesia, Álvarez Muro (2005), diz-se que esta ocorre quando não existe tentativa de
desqualificação de outros, isto é, não se exalta de modo negativo a face do interlocutor.

Tendo em vista a possibilidade de os interactantes afastarem-se do que é favorável aos
princípios morais pré-escritos ou pressupostos, a interação processa-se ora a partir de
manifestações linguísticas corteses ora descorteses. Este último caso aplica-se, especialmente, às
situações de conflito de ideias, marcadas pela polêmica, a depender do tópico discursivo em
desenvolvimento e da maneira como os participantes entendem os espaços de interação. No
Facebook, quando se tratam de perfis abertos com teor político, o desacordo parece fazer parte
dos eventos discursivos, tal como observamos no corpus selecionado. Para Aquino (2008: 362),
“o desacordo pode-se instituir e ser formulado de modo a que se localizem marcas linguísticas de
cortesia ou de descortesia”.

Assim, ao contrário dos efeitos ligados à harmonia promovidos pelo uso marcado
linguisticamente da cortesia, a descortesia marca-se nos discursos e pode construir uma imagem
desfavorável do(s) interlocutor(es), assim como também afirma Álvarez Muro (2005).
Entendemos que a desqualificação do outro se dá por meio, entre outras possibilidades, de
seleções lexicais que exaltem inadequações acerca da conduta dos participantes ou mesmo de
certos objetos de discurso selecionados, tendo em vista os valores em jogo na situação
interacional.

Entendemos que as peculiaridades promovidas pela comunicação mediada por
computadores fazem que tenhamos de rediscutir alguns papéis sociais constituídos nesses
cenários e consecutivamente suas manifestações linguísticas corteses ou descorteses,
principalmente em contextos virtuais em que se localizem sequências de descortesia entre os
interactantes de modo recorrente ou peculiar. Se levarmos em conta o que já fora discutido por
Goffman (1982), sobre a tendência de as pessoas agirem a partir de atributos aprovados
socialmente, a fim de que suas faces sejam preservadas, a seleção de procedimentos descorteses
via específicas comunicações digitais que possuem amplo alcance – tais como ofensas,
acusações, exposição da vida privada de outros – pode ser entendida como pista de um tipo de
engajamento em que esteja implicada a negação de alguns mecanismos da ordem dos encontros
sociais tradicionais, mesmo que haja influências e cobranças advindas dessas mesmas
convenções.

A fronteira entre o sujeito público-virtual e o sujeito-público tradicional que assume os
rituais pré-existentes circunda e afeta os falantes. Faz-se necessário questionar, pois, se a internet
permitiu o surgimento de identidades discursivas digitais constituídas por determinados
comportamentos, antes não frequentes em comunicações públicas de ampla circulação, como é o
caso da invasão de espaços íntimos não autorizados, entendida conforme a concepção de
território de Goffman (1982) – corporal, espacial, temporal, bens materiais pessoais, informações
secretas etc.

2 Tradução livre: Se trata de un comportamiento consciente, donde se controla la afectividad.
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De qualquer modo, as faces dos interactantes e de outras pessoas, quando se tornam
objeto de discurso, entram no jogo das relações humanas virtuais. Qualquer que seja o contrato de
comunicação corrente, uma vez que o comportamento se afasta do que se presume estar nas
regras, é possível que a imagem em evidência de si e as dos outros sofram desajustes quanto à sua
adequação e interfiram nas negociações pretendidas ou mesmo na validação dos argumentos
expostos. Nessa direção, destacam Brown e Levinson (1987: 55): “Acreditamos que os padrões
de construção da mensagem, ou os 'modos de colocação das coisas’, ‘ou simplesmente o uso da
linguagem’, fazem parte da própria essência que as relações sociais são feitas (ou, como alguns
preferem, partes cruciais das expressões de relações sociais)3. Nessa direção, está em voga a
responsabilidade sobre as ações e as palavras, conforme entende Bolivar (2005), quando se refere
à condição interpessoal do discurso.

Os comportamentos corteses ou descorteses, na web, também podem estar atrelados aos
diferentes motivos que levam as pessoas a interagiram nesses espaços. Shirky (2011), ao discutir
acerca da cultura participativa, ressalta que as motivações pessoais dão lugar ao sentimento
acentuado de fazer parte de um grupo. O valor da participação por si só agrega ao participante da
rede um papel social específico: sua presença em interações públicas com alto grau de evidência.
Temos que, inseridos nessas práticas, profissionais ou amadores conduzam seus discursos de
maneiras distintas, à medida que seus propósitos estejam ou não além do interesse de estar
presente, tal como compreendemos ser o caso dos políticos, quando se expõem em redes sociais
via internet. Levando-se em consideração tais pressupostos, temos que a seleção de formulações
linguísticas, nas quais se apresente cortesia ou descortesia nos espaços virtuais, tome parte do
jogo singular instaurado entre as pessoas da cultura digital nos vários tipos de interações
possíveis de se processarem nesse meio.

Em especial, julgamos significativo salientar que, quando se observa a cortesia ou a
descortesia em situações de embate político na internet, torna-se necessário levar em conta a
dinâmica específica instaurada entre a forma pré-existente de se interagir no campo político e as
mudanças sociais ocorridas pelo meio digital, já discutidas neste trabalho, em razão de ainda
estarem em jogo alguns comportamentos específicos e valores fundamentais do campo da política
(democracia, diálogo, ideologias de partido etc.), aos quais de algum modo a (des) cortesia
relaciona-se.

Vale ressaltar que, no Facebook, circulam tanto discursos políticos institucionais quanto
os diálogos sobre política da vida cotidiana em uma mesma página. O primeiro relaciona-se às
práticas políticas de ordem estatal, municipal etc. com fins de disputa/manutenção de poder, entre
outros. O segundo não se volta, necessariamente, para um objetivo do campo da política, nem são
enunciados constituídos por políticos especificamente; são discursos formadores de conceitos e
ideias que circulam socialmente e podem ser encontrados em diversas situações de interação: em
reuniões entre amigos e familiares, em programas jornalísticos e, mais recentemente, em redes
sociais online etc. São aqueles aos quais Charaudeau (2006: 40) intitulou “comentários”.

Temos que falar a respeito de política, ou de ações de alguns políticos, é prática cotidiana
de tal modo que chegou aos espaços virtuais. Discursos diversos – políticos, de políticos,
comentários sobre política – inter-relacionam-se, misturam-se, tornam-se vozes entrecruzadas,
retomadas e reconstruídas por diversas vezes por meio de um sincronismo latente. No Facebook,
como na vida fora da web, os “comentários” transpassam comunidades, constituem opiniões,

3 Tradução livre. We believe that patterns of message construction, or ‘ways of putting things’ or simply language
usage, are part of the very stuff that social relationships are made (or, as some would prefer, crucial parts of the
expressions of social relations). Grifos dos autores.
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transformam-se, criam efeitos de verdade e, principalmente, perdem sua origem, chegando até
mesmo a ser utilizados em enunciados desenvolvidos no campo da política. A diferença está na
proporção de seus efeitos, nas especificidades da situação de troca e nos perfis dos participantes.

Assim, podemos afirmar que esses discursos online cumprem papel fundamental na
construção de conceitos e de imagens referentes ao campo da política e aos políticos envolvidos,
colaborando para a construção da opinião pública. É esperado que os políticos se voltem para
essas redes sociais online com um olhar especial, tendo em vista o poder de influência da rede e
também os perigos que ela apresenta em termos de desqualificação de imagens. Assim também o
é a seleção de estratégias discursivas que sirvam como manobras para que interações virtuais
sejam encaminhadas de maneira favorável, tal como consideramos ocorrer com a utilização de
formulações de cortesia.

Bolívar (2005) diz que a descortesia merece especial atenção nos diálogos políticos por
conta de seu uso conter valor ideológico. A autora afirma que os políticos podem utilizar as
formulações descorteses de maneira estratégica, a fim de promoverem coerção, resistência,
oposição e protesto, ocultação, (des) legitimação. Nessa direção, a autora menciona que, por meio
do caráter político da descortesia, constituem-se realidades as quais afetam as pessoas, uma vez
que criam ou reforçam determinados comportamentos para finalidades políticas.

Ainda de acordo com Bolívar (2005), as ações descorteses selecionadas no campo político
devem ser analisadas em relação às práticas de todos os participantes, a partir de uma concepção
histórica, cognitiva e interacional. Isso porque os sentidos vão constituindo-se no processo
histórico imbricado na formação dos grupos, no momento da enunciação, nos saberes que os
membros constroem a respeito dos lugares em que se instauram suas práticas discursivas e no
modo como veem a si e aos outros e, consecutivamente, interagem.

Acreditamos que tais posicionamentos podem ser estendidos aos diálogos políticos em
seu sentido micro na internet – grupos sociais que apoiam partidos políticos e falam sobre tópicos
de política. O cenário instaurado no Facebook oficial de Luis Inácio Lula da Silva, corpus sob
análise, revela-nos o tratamento cortes ou descortês utilizado conforme os posicionamentos a
favor ou contra os políticos do PT (Partido dos Trabalhadores) e a oposição. Tal exame será
apresentado na seção subsequente.

3 Análise do corpus
Passamos ao exame do processamento da interação e da negociação em discursos

políticos veiculados no Facebook oficial do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, tendo em
vista as ações de cortesia e de descortesia linguísticas selecionadas pelos participantes, em seus
comentários. No momento da coleta do corpus, ocorrida em dez de dezembro de 2013, havia
noventa mil, duzentos e setenta e cinco pessoas comentando sobre a página, que é aberta ao
público geral do Facebook, e quatrocentos e vinte e cinco mil ‘curtidas’ (aprovação de membros
da rede social). Tais dados podem ser conferidos junto à imagem a seguir e indicam que se trata
de um perfil em evidência e, portanto, promissor de encontros polêmicos, conforme as postagens
selecionadas por quem o gerencia e os modos de expor opinião dos participantes.
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Figura 1. Página inicial do Facebook oficial de Luiz Inácio Lula da Silva. Acesso em 10 dez. 2013

Observamos, primeiramente, a postagem, em que se recuperam as palavras da presidente
da República Dilma Rousseff, apresentadas publicamente na cerimônia de despedida de Nelson
Mandela. Na sequência, a fotografia reforça a informação:

(1)

Lula
“O Governo e o povo Brasileiro se inclinam diante da memória de Nelson Mandela. Transmito aos

seus familiares, ao presidente Zuma e a todos os sul-africanos nosso profundo sentimento de dor e
pesar. Viva Mandela. Para sempre”, afirmou a presidenta Dilma na cerimônia de despedida a
Nelson Mandela.
Em uma cerimônia com mais de 90 chefes de Estado, além de amigos e familiares de Mandela, a
presidenta Dilma foi um dos poucos chefes de estado a discursar e ressaltou que "o combate de
Mandela transformou-se em um paradigma para todos os povos que lutam pela justiça, irmandade e
igualdade".

Figura 2: foto4 apresentada após a postagem.

4 Os créditos da fotografia são de Roberto Stuckert Filho/PR.
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Os tópicos selecionados na postagem – a presença da presidente Dilma na cerimônia de
despedida a Nelson Mandela e as partes do pronunciamento feito por ela – tendem a encaminhar
determinadas reações dos internautas, conforme o posicionamento político-partidário de cada um.
É nesse espaço marcado por posicionamentos políticos alinhados à ideologia do Partido dos
Trabalhadores (PT) que são selecionadas formulações indicativas de cortesia, principalmente o
elogio e o apoio à Dilma por sua participação na cerimônia, assim como os enunciados
destacados revelam-nos:

(2)
1 E; B. Bravo Dilma!

Curtir · Responder · 7 · há 10 minutos
A. M. C. Foi emocionante.
Curtir · Responder · 5 · há 10 minutos

5 J. L. N. Viva Dilma!!!
Curtir · Responder · 2 · há 7 minutos via celular
M. R. Viva a nossa presidenta! Sempre conivente... Admiro!
Curtir · Responder · 1 · há 5 minutos via celular
C. G. Rest in peace Mandela.

10 Curtir · Responder · 1 · há 7 minutos via celular
D. A. Deus
Curtir · Responder · há 7 minutos via celular
M. A. P. Parabéns, Dilma por nos representar maravilhosamente! Viva Mandela!
Curtir · Responder · há 7 minutos

15 A. C. L. palavras ,palavras,belo discurso.mais q merecido, pois esse foi um homem
q lutou e venceu, em pro do seu povo.bom seria q a presidente dilma tomasse como
exemplo tal comportamento
Curtir · Responder · há 2 minutos

As seleções de cortesia – linhas 1, 3, 5, 7, 13 – encaminham a qualificação do objeto de
discurso Dilma em termos de aprovação de sua atitude. Já na linha 15, embora A.C.L. inicie seu
turno de modo a apoiar o discurso da presidente, o locutor apresenta uma crítica ao
comportamento dela. Entende-se que A.C.L. amenizou o tom da crítica (linha 15-17) pela
ordenação do enunciado, à medida que elogiou primeiramente para criticar na sequência, e por
meio do modalizador “bom seria que” o qual possibilitou que a oposição às ideias da maioria
fosse feita indiretamente. Nessa direção, em (2), pode-se afirmar que a interação se processou de
modo a se voltar mais para a construção da imagem do objeto de discurso Dilma do que das faces
dos interlocutores, e o desacordo instituiu-se por marcas linguísticas de atenuação. Também é
possível dizer que o tópico selecionado não encaminhou a interação para uma situação de
polêmica.

Ocorre de modo diferente em (3). A mensagem a partir qual se revela que Lula e Dilma
foram à cerimônia ao lado de Fernando Henrique Cardoso, Fernando Collor e José Sarney – ex-
presidentes da República Federativa do Brasil – e a maneira acentuada em que a descortesia se
marcou promoveram polêmica e conflito na interação. Quanto à aprovação, examinou-se que
hum mil, oitocentos e setenta e duas pessoas ‘curtiram’ a postagem. Embora seja em número
menor do que em (1), quatro mil, duzentos e vinte nove, pode-se dizer que ainda muitos se
posicionaram a favor. Observemos:

(3)
Lula compartilhou um link.
há 18 horas
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Lula está a caminho da África do Sul, junto com a presidenta Dilma e os ex-presidentes
Fernando Henrique, Fernando Collor e José Sarney, para participar do velório de Nelson
Mandela. Assim que recebeu a notícia da morte de Mandela, na última quinta-feira, Lula fez
um discurso em homenagem a este grande líder:

Figura 3. Foto publicada no Facebook de Lula

1 M. A. R. S. gente que o Lula sempre foi parceiro do Nelson Mandela todo mundo
sabe....rsss... e a Dilma parceira do Lula, os outros ai citados nao me lembro muito bem....
sera que alguem tem algum linbk mostrando os outros discursando em favor
da luta DE nELSON mANDELA contra o APARTHEID... SE TIVEREM rsss eu gostaria

5 de ver.
Curtir · Responder · 53 · há 17 horas
J. P. rsrsrs. Vai ser difícil! Elitista defendendo igualdade social, só em época de eleição!
Curtir · 4 · há 12 horas
M. C. S. L. Eu também gostaria de saber o que tinham em comum com Mandela,

10 Curtir · 3 · há 12 horas
R. D. O. Né...seria bom na volta Lula e Dilma Rousseff , despacharem esses três ebós no
alto mar!! kkkkkkkk
Curtir · 4 · há 11 horas · Editado
G. B. W. Dois gigantes da história!

15 Curtir · Responder · 50 · há 17 horas
H. P. ESSE burro (sem querer ofender o animal claro) LULALAU e a MAIORIA
DOS PETISTAS, tudo ANARFA, NÃO SABE O QUE FOI O " APARTHEID " ,
AGORA QUEREM FALAR QUEM FOI "NELSON MANDELA"........cala boca
PTralias.

20 Curtir · 8 · há 16 horas
I. de O. Esses idiotas sempre achando que sabem ler...Fique tranquilo. Voce não
ofendeu o animal. Se o fizesses, certamente teu pai iria sentir-se muito
desconfortável. IMBECIL !!
Curtir · 1 · há 16 horas

25 D. R. Teu analfabetismo político dá dó, H ... http://p2.trrsf.com.br/.../30/files/image/lula-
mandela.jpg
Curtir · 2 · há 10 horas
M. A. R. S. Eu dei aluas de Hist[oria 25 anos e sou p[os-graduada em HISTORIA
CONTEMNPORÁNEA. Dei aulas sobre a trajet[oria de Nelson MandelA EW DO

30 lula. aLIAS PUBLIQUEI UM SLIDE PRODUZIDO PELOS MEUS EX ALUNOS
EM 2009 SOBRE O nELSON mANDELA. e VC...PODE ME PASSAR SEU
CURRICULOI DE EXPERIENCIAS..... EU GOSTARIA DE SABER MAIS QUEM
SABE VOCE PODE ME TRAZER ALGUMAS INFORMACOES.... SOBRE O
STIVE BICO POR EXEMPLO. vOCE sABE QUEM ELE FOI?.............

35 Curtir · 1 · há 3 horas
M. A. R. S. AHHH JA VI NA SUA P[AGINA....RSSSSSSSSSSSS.................EM
QUAL FACULDADE VOCE ESTUDOU. dECVE TER APRENDIDO MUITO LA
MESMO...JKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
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Curtir · há 3 horas
40 M. A. R. S. H. P. .... Eu sou Raulsoare e voce?

Curtir · há 3 horas
M. A. R. S. ahhh e como raulsoarense de Vermelho Novo, Correego do Sao Lourenco
e Bicuiba...eu MATO A COBRA E MOSTRRO O PAU.......estou esperando um video
ou palestras que foram feitas por estes PTRESIDENTES EM FAVOR DA

45 IGUALDADE SOCIAL E DE MELHOR DISTRIBUICAO DE RENDAS EM
HOMENAGEM A NBELSON MANDELA..... SE VC TIVER
ALGUM...RSSSSSSS..............MNE MANDE, EU ESTOU DOIDINHA PARA
PAGAR LINGUA.....RSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
Curtir · 1 · há 3 horas

50 M. A. R. S. aLIAS QUANDO PUBLIQUIE A VIDEO DO lulaaaaaa FOI ESSA A
UNICA RESPOSTA QUE PEDI.....OS OUTYROS NA HISTORIA EM PARCERIA
COM O NELSON MANDELA, AQUI O HOMENAGEADO E ELE.
Curtir · há 2 horas
M. A. R. S. e AI h. P......SATISFEITO COM AS EXPLICACOES.... SE QUISER

55 TENHO MAIS CAFE NO BULE.
Curtir · 1 · há 2 horas
A. V. H. P., não julgue as pessoas com base em vc, não é porque vc tem caratér
péssimo e duvidoso que os outros também o tem
Curtir · 1 · há 2 horas

Tendo em vista que a cortesia relaciona-se à competência comunicativa dos interactantes
de uma comunidade linguístico-cultural e ao jogo interpessoal e interativo instaurado, conforme
discutimos em consonância com Álvarez Muro (2005), os falantes agem de maneira a respeitar os
desejos de identidade do outro e a preservação de suas imagens quando optam pelas normas do
bem viver de dada interação. No caso do corpus deste trabalho, em especial, em razão de se tratar
de um espaço em que muitos dos participantes se marcam por posicionamentos a favor de Lula e
de seu partido, a apresentação de uma opinião contrária merece especial cuidado; entretanto, não
é o que acontece em (3). À linha 16, observa-se que H.P. se afasta das normas e seleciona
formulações que promovem a desqualificação das imagens do político e dos petistas.

A oposição e a ofensa são acentuadas por seleções lexicais desqualificadoras das imagens
dos objetos de discurso – “Esse burro” (“Lulalau e a maioria dos petistas”), “tudo anarfa” – por
meio das quais eles são classificados como não competentes, sem conhecimentos de questões de
ordem política, provavelmente, podendo promover deslegitimação. Esse procedimento leva-nos a
retomar os pressupostos de Bolívar (2005), para quem a descortesia no discurso político possui
valor ideológico e deve ser examinada em relação às práticas de todos os interactantes a partir de
uma concepção histórica, cognitiva e interacional.

Parece-nos que existe também um teor ideológico-partidário implicado nos comentários
corteses e descorteses sobre política no Facebook de Lula. Em (3), à medida que a descortesia é
direcionada a Lula e aos membros e simpatizantes do partido, desqualificando-os, é possível que
subentenda a qualificação de oponentes políticos, em um processo em que fatores históricos e
cognitivos fazem parte, tal como é possível examinar nas reações à publicação de H.P.,
indicativas da existência de um confronto de ordem política. Retomemos alguns turnos do
diálogo:

I. de O. Esses idiotas sempre achando que sabem ler...Fique tranquilo. Voce não
ofendeu o animal. Se o fizesses, certamente teu pai iria sentir-se muito desconfortável.
IMBECIL !!
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M. A. R. S. ahhh e como raulsoarense de Vermelho Novo, Correego do Sao Lourenco e
Bicuiba...eu MATO A COBRA E MOSTRRO O PAU.......estou esperando um video
ou palestras que foram feitas por estes PTRESIDENTES EM FAVOR DA

45 IGUALDADE SOCIAL E DE MELHOR DISTRIBUICAO DE RENDAS EM
HOMENAGEM A NBELSON MANDELA..... SE VC TIVER ALGUM...RSSSSSSS

O último segmento anterior é pista indicativa do uso da descortesia como tentativa de
legitimação política, já que se questiona sobre o comportamento de políticos adversários. Em
outras partes do diálogo, o desacordo também ocorre explicitamente, só que, desta vez, de modo
a atingir diretamente as faces dos locutores por meio de ofensas e de posições que afetam a
credibilidade de H.P. Os turnos que indicam tal encaminhamento são:

D. R. Teu analfabetismo político dá dó, H ...
[...]
M. A. R. S. AHHH JA VI NA SUA P[AGINA....RSSSSSSSSSSSS.................EM
QUAL FACULDADE VOCE ESTUDOU. dECVE TER APRENDIDO MUITO LA
MESMO...JKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
[...]
A. V. H. P., não julgue as pessoas com base em vc, não é porque vc tem caratér
péssimo e duvidoso que os outros também o tem

Conforme expusemos, o desacordo revela-se em formulações linguísticas de cortesia ou
de descortesia (Aquino, 2008). O conflito, por sua vez, pode trazer marcas peculiares
correspondentes à seleção lexical, ao tom dado ao discurso, às condutas que invadem os “espaços
íntimos” dos interactantes (Goffman, 1982). Na tentativa de se expressar como se estivesse face a
face, o participante, em interações via internet, utiliza-se de letras maiúsculas para dar ênfase ao
que diz e imprimir um “tom alterado” à mensagem postada.

A respeito desses procedimentos, nosso conhecimento de mundo permite-nos dizer que a
alteração de voz, o tom alto, constitui um traço de descortesia, ou mesmo pode ser considerada
uma invasão ao espaço do interlocutor. É isso que ocorre no diálogo sob análise, composto
também por seleções lexicais que reforçam o conflito. Entendemos que essas condutas recebam
influências dos gêneros discursivos do campo político, tendo em vista o embate que se apresenta
em debates e em campanhas públicas repletos de ofensas e de acusações. Remetemo-nos
novamente aos estudos de Brown e Levinson (1987) que se referem aos modos de dizer como
parte da própria essência das relações sociais. A maneira que se expõe opinião, portanto, reflete
como as interações tendem a ser encaminhadas.

Nessa direção, tem-se que os espaços de discussão pública sobre política, promovidos
pela tecnologia digital, vêm permitindo que se processem interações de desacordo e de conflito
acentuado, em razão da abertura que se dá a milhares de pessoas de exporem opinião e de
negociarem suas identidades. Nessas atividades via mundo virtual, embora não apartadas das
regras sociais do mundo fora da internet, o exercício do controle foi permitido à instância cidadã.
Ao assumir esse novo papel, os interactantes deparam-se com oportunidades de enunciarem suas
vozes e com o desafio e a ameaça da exposição, tendo em vista a proporção que ela toma. Os
modos de dizer, nesse processo, darão o contorno à interação, cumprindo papel importantíssimo
diante dos recursos que a internet dispõe a seus usuários e os efeitos imprevisíveis que podem
ocorrer.
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Conclusão
As análises permitiram identificar, no jogo discursivo em que se instauram a polêmica e o

conflito, elementos como o tópico discursivo e as nominalizações que encaminham a formulações
descorteses no âmbito da interação que se apresenta. Não se pode deixar de destacar o fato de a
mídia digital, o Facebook, propiciar uma interação mais aberta e suscetível a agressões,
especialmente ao se tratar de alguém que ocupe/ tenha ocupado um cargo público ou um papel de
destaque na sociedade e na vida política de um país, como é o caso do ex-presidente Luís Inácio
Lula da Silva. Aliam-se, pois, um espaço em que se identifica o “produtor” da página, mas não se
identificam “verdadeiramente” seus interlocutores, um espaço em que os tópicos podem-se
desenvolver de modo avassalador e com marcas intensas de descortesia, dado o conflito que,
usualmente, pode-se instalar, um espaço em que não há preocupação com a imagem que se cria
de si, dada a ausência de identificação real, em que é possível quebrar-se hierarquia e inverter-se
a posição de poder.

Referências Bibliográficas
Álvarez Muro, Alexandra. 2010. Cortesia e cultura: a tradução da (des)cortesia, Núcleo, 22, 27:
11-48.
Álvarez Muro, Alexandra. 2005. Cortesía y descortesía. Teoría y praxis de un sistema
de significación, Mérida, Venezuela, Universidad de los Andes.
Aquino, Zilda Gaspar Oliveira de. 2008. Cortesia e descortesia em debates radiofônicos – um
estudo das sequências indicativas de desacordo, en Dino Preti (organizador), Cortesia Verbal, São
Paulo, Humanitas: 355-377.
Bolívar, Adriana. 2005. Descortesía y confrontación politica. Um análisis critico, en Diana
Bravo (editora), Estudios de la (des)cortesía en español, Categorías conceptuales y aplicaciones a
corpora orales y escritos, Buenos Aires, Dunken.
Brown, Penelope e Levinson, Stephen. 1987. Politeness: some universals in language usage.
Cambridge, Cambridge University.
Charaudeau, Patrick. 2006. Discurso político, Tradução de Dilson Ferreira da Cruz e Fabiana
Komesu, São Paulo, Contexto.
Cristal, David. 2013. O princípio: Entrevista com David Cristal, em Tania G. Shepherd y Tânia
G. Saliés, Linguística da Internet, São Paulo, Contexto: 17-35.
Fávero et. al. 2010. Interação em diferentes contextos, en Anna Christina Bentes y Marli
Quadros Leite (organizadoras), Linguistica de texto e análise da conversação, São Paulo, Cortez:
91-158.
Goffman, Erving. 1983. A representação do eu na vida cotidiana, Petrópolis, Vozes.
Kerbrat-Orecchioni. 2006. Análise da conversação: princípios e métodos, Tradução de Carlos
Piovezani Filho, São Paulo, Parábola Editorial.
Kerbrat-Orecchioni. 2004. ¿Es universal la cortesía?, en Diana Bravo y Antonio Briz (editores),
Pragmática sociocultural: estudios sobre el discurso de cortesía en español, Barcelona, Ariel: 39-
53.
Koch, Ingedore G.Villaça. 2007. Hipertexto e construção do sentido, Alfa, 51, 1: 23-38.
Kress, Gunther e Van Leeuwen, Theo. 2001. Multimodal Discourse – The modes and media of
contemporary communication, London, Arnold.
Leech, Geoffrey. 1983. Principles of Pragmatics, London, Longman.

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #2974



Marcushi, Luis Antonio. 1998. Perspectivas dos estudos em interação social na linguística
brasileira dos anos 90, Conferência apresentada ao SBPC do Maranhão, Universidade Federal
do Maranhão, Mimeo.
Shirky, Clay. 2010. A cultura da participação. Criatividade e generosidade no mundo
conectado, Tradução de Celina Portocarrero, Nova Iorque, Zahar.
Snyder, Ilana. 1996. Hipertext: The electronic labyrinth, Victoria, Melbourne University Press.

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #2975


