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Este trabalho visa a apresentar e discutir a Teoria da Polidez na linguagem cotidiana
institucional e não institucional, ao tempo em que argumenta em favor de uma abordagem que
congregue tanto os aspectos pragmáticos quanto os cognitivos da polidez e da indiretividade,
os quais são evidenciados pelos registros de língua associados às circunstâncias reais de uso,
empregados pelo falante nos diversos contextos em que atua, a fim de manter uma
identificação com os propósitos, intenções e conhecimentos dos participantes do processo
comunicativo.

Discutiremos inicialmente o conceito clássico de “face” de Goffman (1967, 1970,
1971), assim como modelo estratégico de análise proposto por Brown e Levinson (1978,
1987). À concepção clássica desses autores, situada no terreno da etnografia da comunicação
e da pragmática linguística, acrescentaremos algumas considerações em torno das noções de
“frame”, modelos cognitivos e estruturas de conhecimento, derivadas da semântica e da
pragmática cognitivas.

Incluiremos no transcorrer de nossa discussão alguns exemplos colhidos no ambiente
institucional da aula, a fim de demonstrar como os falantes recorrem a determinadas
estratégias de polidez e de cortesia as quais resultam da necessidade do grupo social de
transmitir certas informações e, ao fazê-lo, controlar as agressões, manter a interação social e
dar continuidade aos propósitos comunicativos para os quais os participantes estão engajados.

1. Face Positiva e Negativa

O termo "face", introduzido por Goffman (1967) e adotado pelos estudos de
sociolinguística interacional e etnografia da comunicação, refere-se à imagem pública,
negociada e interiorizada pelo falante, que este quer ver socialmente aprovada, segundo as
normas e valores estabelecidos pelos membros de uma comunidade.  As análises dos rituais
interacionais feitas por Goffman fornecem um olhar detalhado sobre como os
comportamentos linguísticos são coordenados quando uma díade aciona os conhecimentos
culturais para endereçar questões de identidade social.

Esse conceito tem um papel central na descrição das identidades e relações sociais dos
participantes de um evento comunicativo porque estabelece padrões culturais para a
comunicação. O conceito inclui elementos subjetivos como a “autoapresentação” do
indivíduo quando na presença dos demais, assim como se refere ao prestígio e à reputação que
resultam das conquistas individuais (Cf. SAVILLE-TROIKE, 2003, p. 170, 171).

Para Goffman (1967), os interlocutores em um encontro social têm o objetivo de
proteger a frágil estima que eles têm de si mesmos. Para isso, eles atuam de modo a, pelo
menos, minimizar os danos potenciais a essa autoestima ou, numa situação positiva, a
aumentar seus níveis. Face, para Goffman, seria então uma noção psicológica e social de
autoestima.

A face é modulada, em grande medida, por nossas práticas linguísticas, mesmo que
outras modalidades de interação também sejam usadas na manutenção da autoestima. Através
dos atos de linguagem (escolhas de expressões, palavras, modalizações etc.) submetemos
nossa face e a dos nossos interlocutores em uma situação de trocas comunicativas a possíveis
modificações e desvalorizações.
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A face é linguisticamente construída e a capacidade de usar habilidades
verbais facilmente é o que nos possibilita manipular um encontro social a
fim de maximizar nossos ganhos de face e minimizar nossas perdas.
(FOLEY, 2005, p. 270)

Os atos de ameaça à face (AAF) negativa ou positiva dos falantes são de certo modo
inevitáveis no ambiente de interação institucional, pois a liberdade de um grupo de
participantes (alunos, usuários de um serviço público, pacientes etc.) é frequentemente
coibida pelo grupo que representa a instituição (professores, prestadores de um serviço
público, médicos etc.) e, naturalmente, exerce poder relativo sobre os primeiros. No caso da
interação professor-aluno, questões de autoridade, poder e hierarquia funcionam como um
filtro para a manutenção da face, visto que as ações dos alunos são, em geral, sujeitas ao
controle da instituição por intermédio das ações do professor. Assim um AAF do professor é
um ato inerentemente danoso à face do aluno (e vice-versa) porque representa uma resposta
contraditória às necessidades que este quer ver satisfeitas.

Apesar dos AAF constituírem, quase sempre, atos linguísticos, formas não verbais de
comunicação (gestos, expressões faciais, semioses não linguísticas em geral) ou traços
suprassegmentais da fala (entoação, ritmo, prosódia etc.) são capazes de comunicar a
realização do ato. Daí a necessidade de uma teoria que faça uso de variáveis não apenas
pragmáticas, especialmente quanto à consideração da enunciação contextualmente assinalada,
mas igualmente de variáveis cognitivas, notadamente quanto à consideração das intenções e
conceitualizações presentes nos domínios cognitivos mobilizados para o discurso, a fim
explicar o AAF como um ato racional, intencional e situado de sobrepor a posição social, o
papel social ou hierarquia de um falante sobre o outro.

2. Polidez Negativa e Positiva

A polidez linguística consiste em basicamente reparar (ou corrigir) as afrontas feitas à
face de um indivíduo por meio de um AAF imposto por outro indivíduo. A polidez positiva
busca reparar um dano feito à face positiva de outrem. Assim, ao usar a polidez positiva, o
falante indica que reconhece o desejo do ouvinte de ter sua face positiva prestigiada. Por outro
lado, ao usar a polidez negativa, o falante demonstra reconhecer o desejo do ouvinte de ter sua
intimidade (ou sua face negativa) preservada (Cf. FOLEY, 2005, p. 271).

Para preservar as faces positiva e negativa do falante, os falantes fazem uso de
estratégias que dependerão de variantes sociológicas tais como:

 o poder do falante sobre o ouvinte (típico de interações assimétricas, geralmente
em ambientes institucionais);

 a distância social entre os dois (em interações simétricas e assimétricas essa
distância pode revelar que estratégias de polidez devem e podem ser usadas) e

 o grau de imposição envolvido no AAF (algumas imposições são mais fortes que
outras. Imposições mais pesadas demandam estratégias mais diretas na mitigação
da ameaça).

Ao considerarmos esses três fatores, podemos decidir se e quando as estratégias de
preservação da face do interlocutor serão utilizadas nas circunstâncias concretas. Desse modo,
Brown e Levinson (1978, p. 60-71) sugerem que o falante faz uso dos seguintes
procedimentos numa situação de interação face a face:
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A) Fazer o AAF:
B) explicitamente (em sentido
literal, diretamente):

B1- sem ação de reparo, secamente;
B2- com ação de reparo:

I. polidez positiva
II. polidez negativa

C) inexplicitamente
(indiretamente) utilizando-se de
ironia, metáfora, insinuações,
dentre outros recursos;

D) Não fazer o AAF
Quadro 1: Modelo Estratégico (Brown & Levinson, 1978)

As estratégias de polidez são utilizadas intencionalmente – porém nem sempre
conscientemente – para evitar ou minimizar os atos de ameaça à face que são inevitáveis ou
mesmo desejáveis. Fazer o AAF diretamente (a), com ou sem ação de reparo (b); fazê-lo
indiretamente (c); ou não fazer o AAF (d), são as quatro principais estratégias delineadas na
teoria de Brown e Levinson (1978).

A estratégia B1, por exemplo (fazer o AAF diretamente, sem ação de reparo),
geralmente não pretende apagar os efeitos da ameaça feita à face do interlocutor. Essa
estratégia minimiza o AAF apenas de maneira implícita, uma vez que a imposição feita
secamente, como no exemplo acima, tende a chocar ou embaraçar o interlocutor e, por isso,
só é usada nas situações em que o falante pretende manter a intimidade com o interlocutor
(numa relação entre familiares ou amigos próximos).

Já a estratégia C (indiretividade) sugere atos indiretos de linguagem que minimizam o
potencial de imposição feito pelo falante sobre o ouvinte. Nesses casos, o falante que
necessita de algum dinheiro pode indiretamente pedi-lo ao seu interlocutor, insinuando que se
esqueceu de passar no banco.

Uma proposta conversacionalista como essa se interessa primeiramente pela eficiência
do processo comunicativo, daí Brown e Levinson argumentarem que a teoria da polidez
considera os participantes desse processo como agentes intencionais que farão escolhas entre
as estratégias disponíveis que, nas circunstâncias dadas, minimizem os efeitos dos atos
inevitáveis de ameaça à face.

As estratégias de polidez advindas das ações de reparo aos AAF dizem respeito à
intimidade (polidez positiva) e à deferência ou respeito (polidez negativa). Os termos
'positivo' e 'negativo' não expressam o valor das ações de reparo, apenas as descrevem.  Assim
a polidez negativa é uma ação de reparo dirigida à face negativa do indivíduo e é marca de um
comportamento extremamente respeitoso.  A polidez positiva é uma ação de reparo dirigida à
face positiva desse indivíduo e destaca-se como uma forma de minimizar o distanciamento
social.

Uma característica marcante no modelo estratégico proposto por Brown e Levinson é
a indiretividade. Esta se refere a estratégias de polidez inexplícitas, em que a intenção do
falante não é claramente marcada, de forma a evitar imposições diretas. A indiretividade
frequentemente gera violações às máximas conversacionais de Grice (1975) e por isso produz
'gatilhos de inferências'.  Os autores classificam essas estratégias segundo as máximas que
violam, quais sejam:

Máxima Estratégia
(a) Violação da máxima de relevância: Estratégia 1 - faça insinuações

Estratégia 2 - dê pistas associativas
Estratégia 3 – pressuponha

(b) Violação da máxima de quantidade: Estratégia 4 - minimize (diga menos do que é requerido)
Estratégia 5 - exagere (diga mais do que é requerido)
Estratégia 6 - use tautologias

(c) Violação da máxima de qualidade: Estratégia 7 - use contradições
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Estratégia 8 - seja irônico
Estratégia 9 - use metáforas
Estratégia 10 - use perguntas retóricas

(d) Violação da máxima de modo: Estratégia 11 - seja ambíguo
Estratégia 12 - seja vago
Estratégia 13 - supergeneralize
Estratégia 14 - desloque o ouvinte
Estratégia 15 - seja incompleto, use de elipses

Quadro 1: Gatilhos de Inferência

Para os autores, a gravidade dos atos de ameaça à face depende da percepção dos
falantes acerca da distância social, do poder relativo e do 'ranking' da imposição dos atos
concretos.  A maior ou menor gravidade percebida dos AAF determinará a seleção de uma
estratégia adequada de reparo.

3. A teoria da polidez e a interação em aula

Cazden (1991, p.174) aplica a teoria da polidez ao contexto da interação em sala de
aula.  Para ela, os professores são atores racionais do processo interativo e, por isso, o ato de
ensinar é mais do que fazer referência aos conteúdos escolares, é também a utilização e
manipulação das relações interpessoais, capazes de manter as aparências e a continuidade do
ato comunicativo.  Mesmo assim, os educadores, devido à própria natureza de seu papel
social, ameaçam constantemente a face negativa e positiva dos seus alunos, através da
limitação da liberdade de ação daqueles, da avaliação e da crítica de seu desempenho, e da
interrupção de suas tarefas e conversações não institucionais.  Os constantes atos de ameaça à
face são suavizados através de estratégias e ações reparativas, como as mencionadas
anteriormente na teoria de Brown e Levinson (1987).

Ainda consoante Cazden, os professores, como grupo, estão socialmente mais
distantes dos alunos do que os seus pais.  Essa distância social e psicológica entre professor e
aluno é influenciada, mas não determinada, pela realidade social de diferenças étnicas e de
classe social na escola.  A percepção do poder relativo exercido pelo professor também é
variável de acordo com a confiança que este possui em sua própria autoridade e em relação à
autoridade da família e do grupo.  Em sala de aula, o "ranking" de imposição também variará
de situação para situação, dependendo das percepções da gravidade dos AAF efetuados pelo
professor contra os alunos, em momentos concretos.  Por último, o professor fará uso de
combinações de estratégias positivas e negativas de polidez e, dependendo parcialmente do
'ranking' de imposições, as diferenças em sala de aula entre o poder relativo e a distância
social produzirão frequências dessas duas classes de ações de reparo (negativo e positivo) e,
por conseguinte, duas classes de controle de estilo do registro do professor: o registro
vinculado ao AAF e o registro vinculado às estratégias de reparo (Cf. CAZDEN, 1991, p.
175-176).

3.1. Os AAF na correção ou ratificação de respostas de alunos

A atividade avaliativa é um exemplo dos modos de interação que tem papel crucial na
dinâmica da sala porque, de um lado, sanciona a aceitabilidade das proposições dos alunos,
tornando observáveis os critérios tácitos e seu funcionamento em contexto; e de outro lado,
dispara, em caso de não adequação e de problemas como a ausência de resposta, um trabalho
de correção ou reparação de dificuldades.

A avaliação que se dá por meio da correção ou ratificação de respostas fornecidas por
alunos é um aspecto considerado importante na manutenção das identidades individuais no
ambiente interacional, assim como na preservação da Face.

Por muitas vezes, as ratificações são mais frequentes com aqueles alunos que parecem
compartilhar dos mesmos esquemas de crença da professora.  Como estratégia comunicativa
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de preservação da face do aluno, a correção também ocorre, de forma não autoritária, quando
o professor verifica publicamente, e em comum acordo com o aluno, a relevância de suas
respostas, informações e hipóteses, para em seguida, dar uma avaliação do valor daquela
resposta.

Exemplo 1: Transcrição - Evento: Aula de Língua Portuguesa - Tópico: Ortografia

Outro modo de realizar o AAF em sala de aula é o controle e a limitação da liberdade
de ação dos alunos, através das represálias e punições dirigidas a alunos cujo foco de atenção
não está no professor ou no conteúdo que este veicula, ou àqueles a quem o professor
endereça seu turno de fala, mas não obtém ratificação. Os efeitos desses AAF podem ser tão
graves quanto os das correções arbitrárias.

Dentro dessa categoria de limitação da liberdade de ação do indivíduo, muitas vezes
as dúvidas dos alunos são também recebidas pelo professor como uma falha na sua atenção ou
na sua capacidade de compreensão, e o professor replica com AAFs contra a contra a face do
aluno.

Exemplo 2: Pergunta-Resposta: Aluno-Professor
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4. Um olhar crítico sobre a indiretividade no contexto da teoria estratégica de
Brown e Levinson

A teoria de Brown e Levinson adota como pressupostos básicos as premissas de que a)
ser polido é ser indireto; b) ser indireto é ser implícito; e c) a indiretividade tem seu conteúdo
dependente das implicaturas e é obtida através da inferência. A relação entre a polidez e a
indiretividade é considerada, assim, sob dois pontos de vista: por um lado, a razão de ser
indireto é ser polido, ou seja, se abandonamos os princípios conversacionais (como os
griceanos), o fazemos em nome da polidez. Por outro lado, a melhor forma de ser polido é ser
indireto: quanto mais extrema é a necessidade de ser polido, mais indireta deve ser a
estratégia de polidez (Cf. ESCANDELL-VIDAL, 1996).

Fundamentada nesses pressupostos, a relação entre indiretividade e polidez se
apresenta como uma relação de iconicidade: quanto mais longo o caminho inferencial, ou
seja, quanto maior o esforço dos participantes em compreender racionalmente um ato de fala
indireto como uma estratégia de minimização da imposição sobre sua face, mais alto o grau
de polidez. Em consequência disso, mecanismos de polidez, uma vez baseados em princípios
racionais e em processos universais de inferência, devem também ser universais.

(...) atos de fala indiretos são universais e em sua maioria provavelmente
construídos de forma essencialmente similar em todas as línguas. Podemos
sugerir, então, que a universalidade dos atos de fala indiretos deriva da
função básica que eles desempenham com respeito às estratégias universais
de polidez (BROWN E LEVINSON, 1987, p.142).

Desde que foi proposta, a teoria da polidez de Brown e Levinson vem recebendo
críticas, especialmente das disciplinas sociais, como a Sociolinguística, por insistir na
natureza universal das estratégias de ameaça e reparo à face dos participantes da interação.
Essa teoria parece desconsiderar, por exemplo, o fato de que as culturas se diferenciam umas
das outras não apenas nas formas linguísticas e comunicativas, mas nos sentidos sociais
associados às várias estratégias; na estrutura interna dos atos de fala utilizados, assim como
nas expectativas dos falantes/ouvintes concernentes aos comportamentos verbais dos seus
interlocutores.

Diversos estudos, ao fazerem descrições extensivas da variação entre as culturas no
que diz respeito não apenas às formas linguísticas e seus significados, mas também às
estratégias usadas pelos falantes na interação verbal, corroboram uma posição contrária à
alegação de universalidade de Brown e Levinson, apontada como uma “ilusão conceitual da
pesquisa anglocêntrica” (ESCANDELL-VIDAL, 1996):
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a) Leech (1983), ao pesquisar as variações pragmático-linguísticas, aponta que línguas
eslávicas como russo ou polonês apresentam restrições ao uso de interrogativas com
força ilocucionária diferente da pergunta.

b) De acordo com Wierzbicka (1991) no tipo de língua citado acima uma expressão
como “você pode passar o sal?” seria interpretada como uma pergunta genuína e não
como um pedido polido.

c) Para Kerbrat-Orecchioni (1994), em outras culturas o mesmo exemplo (“você pode
passar o sal?”) pode levar a diferentes interpretações equivocadas. Por exemplo, se
empregada numa conversa com um tailandês obteríamos um efeito contrário ao
pretendido: ele entenderia a pergunta como um questionamento sobre sua habilidade
de fazer algo trivial e ficaria bastante ofendido.

d) Nos achados de Chao-Chih (1994), a variação cultural também afeta atos de fala
típicos, a exemplo da expressão de gratidão, que em culturas orientais vem combinada
com a expressão de desculpas, significando que o falante oferece uma compensação
ao ouvinte pelo custo da ação feita. A necessidade desse ato de desculpas é na verdade
uma consequência de uma profunda diferença na conceptualização do ato de
agradecer entre as culturas ocidentais e orientais.

e) Segundo Ochs (1976), até os princípios gerais da lógica conversacional são
culturalmente específicos. Em Madagascar, por exemplo, os falantes parecem não
seguir as máximas de Grice de quantidade e qualidade e são sistematicamente menos
informativos do que o requerido ou dão informações falsas. Esse comportamento é
explicado com base em um princípio de ordem mais alta: nenhuma informação sobre a
comunidade pode ser oferecida gratuitamente a um estrangeiro.

As evidências encontradas nas pesquisas desses diversos autores fornecem fortes
argumentos contrários à ideia de que os mecanismos de polidez são universais. Uma vez que a
interação – conforme os achados acima descritos – é governada por princípios típicos da
cultura, a possibilidade de uma teoria geral de polidez se torna bastante escassa.

Escandell-Vidal (1996) sugere que a contradição entre a universalidade do enfoque
estratégico e a variação culturalmente especifica do enfoque denominado “social” resulta da
escolha de um “framework” (modelo de conhecimento) particular sobre a polidez. Para a
autora, enquanto o enfoque estratégico de Brown e Levinson assume que os mecanismos da
interpretação dos atos de fala são idênticos para todas as línguas, um enfoque sociocultural
demonstra que esse não é o caso. O enfoque social, entretanto, não contesta a noção básica de
ato de fala indireto utilizada pela teoria estratégica e, ao não fazer isso, não avança no modelo
teórico que propõe para a polidez.

Desse modo, o problema com os dois modelos teóricos é, em algum nível, a
centralidade da noção de indiretividade, tomada como elemento universal na teoria estratégia
ou como culturalmente-dependente na teoria social da polidez.

O conceito de indiretividade é, em si mesmo, bastante problemático, já que nem
sempre é possível predizer a interpretação cultural de um ato de fala indireto por meio da
inferência. Nesse sentido, a distinção entre ato de fala convencional e não convencional,
usada na literatura de cunho sociolinguístico sobre polidez, explica a interpretação da maioria
dos atos de fala indiretos que não derivam das implicaturas, mas do conhecimento de uma
convenção em particular (CLARK, 1992; GUMPERZ, 1992; PHILIPS, 1992; OCHS, 1979;
DURANTI, 1992).

Essa distinção corrobora os achados de Blum-Kulka, House e Kasper (1989) que
demonstraram que o uso de fórmulas convencionais diretas ou indiretas alcança 90% nas
línguas estudadas, mesmo nas situações em que a necessidade de um comportamento polido é
bastante alta.

Escandell-Vidal (1996) ressalta que estratégias indiretas como as dicas e insinuações
não são intrinsecamente polidas. Enunciados como “está fazendo frio, não é?” podem induzir
o ouvinte a fechar uma janela ou a ligar o aquecedor sem que o falante comprometa-se pela
imposição feita, mas em algumas línguas como o espanhol não podem ser considerados uma
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forma educada de se fazer um pedido, exceto provavelmente em situações extremamente
familiares, já que em outros contextos poderia ser facilmente interpretado muito mais como
uma crítica do que uma solicitação polida.

Assim, a alegação de que as estratégias de polidez são compartilhadas por todas as
línguas é uma consequência da ideia de que a interação verbal e os princípios de polidez estão
fundados sobre princípios racionais de inferência bastante rígidos. Com a existência da
descrição de um número considerável de variações interculturais, a hipótese da universalidade
entra em colapso: se as línguas apresentam variações em outros aspectos cruciais da
comunicação, por que a polidez seria uma exceção?

5. Um enfoque pragmático-cognitivo da polidez

A suposição de que fenômenos de polidez podem ser explicados por meio da análise
das práticas convencionais de linguagem a partir do conhecimento (cultural e social) que os
indivíduos possuem e que leva a conceitualizações sobre as regras e estratégias de interação
nos impõe alguma reflexão sobre a estruturação do conhecimento como fenômeno cognitivo e
social.

A mente humana funciona como um sistema simbólico através do qual mapeamos
nossas percepções do mundo, dos objetos, das pessoas, dos eventos através de representações
internas deles. Em uma etapa inicial dos estudos cognitivos sobre a linguagem, denominada
de “primeira geração do cognitivismo”, a cognição é pensada, semelhantemente ao
funcionamento do computador, como uma transcrição ou representação simbólica de inputs
sensoriais (não simbólicos).  Com o advento de mais duas gerações de estudos cognitivos da
linguagem (o conexionismo e o atuacionismo), a noção de representação simbólica vem sendo
substituída por um tipo de representação que leva em conta a corporificação social e biológica
dos processos cognitivos subjacentes à linguagem.

O conhecimento seria, assim, um conjunto de construtos altamente estruturados:
nossas representações mentais formam redes complexas de conceitos e categorias organizados
em modelos cognitivos que se estruturam a partir de nossas interações sensório-motrizes com
o mundo e de nossas práticas sociais nele.  Tais modelos cognitivos formariam, por sua vez,
as bases de dados em nossa memória que nos permitem acessar e atualizar os sistemas de
conhecimento que necessitamos em nossas atuações no mundo: na organização do nosso
pensamento; na categorização linguística; na aprendizagem; nas interações sociais, etc.

Nossa percepção, comportamento e compreensão dependem crucialmente dessas bases
de conhecimento previamente organizadas em nossa memória, seja para o uso daquilo que
denominamos de conhecimento enciclopédico, geral; seja para o uso do conhecimento
específico, procedimental (KOCH 2003). Esse “conhecer” é, dentre outras coisas, o que nos
permite movermo-nos nas redes sociais tecidas pelos relacionamentos humanos; o que nos
permite determinar os modos de apreensão dos objetos de discurso, nas atividades de
inferenciação e de referenciação; e o que possibilita aos indivíduos manejarem e adequarem a
uma escala humana, concreta, categorias e entidades abstratas, como tempo, espaço, cultura e
polidez.

Os conhecimentos estruturados especificamente formam uma espécie de “frame”, ou
estruturas de expectativas que organizam, do ponto de vista informacional, por exemplo, os
modelos cognitivos. Segundo Tannen (1993, p. 15), “a ideia de que organizamos o
conhecimento à base de nossas experiências com o mundo, e usamos essas experiências para
predizer as interpretações e relações referentes às novas informações, eventos e experiências”
é o que denominamos estruturas de expectativas, ou frames.

Fillmore (1975, 1976) concebe “frame” na semântica como um conceito que dá conta
dos enquadres sintagmáticos, como “qualquer sistema de escolhas linguísticas [...] associadas
a instâncias prototípicas de cenas [...] qualquer tipo de segmento coerente de crenças, ações,
experiências ou imagens humanas” (1975, p. 124).  Para Salomão (1997), a semântica de
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frames contribui essencialmente para a compreensão do funcionamento da linguagem em
termos de conceitualização porque possibilita a “mediação entre o conhecimento-do-mundo –
acumulado como memória social e/ou pessoal – e a sua ativação numa perspectiva singular,
definida para o evento comunicativo em desenvolvimento” (1997, p. 32 – grifos da autora).

O conteúdo semântico das nossas sentenças e discursos – do ponto de vista dos
significantes que empregamos – é usualmente abstrato, vago, subdeterminado, ambíguo,
inexato, e muitas vezes explicitamente falso. A polissemia parece ser, assim, uma regra ao
invés de exceção e nossos processos de compreensão, numa perspectiva cognitiva, envolvem
muito mais do que a associação das representações fornecidas pela sentença com alguns
conjuntos organizados de representações armazenadas em nossa mente. Envolvem a
conceptualização, a partir da qual, em eventos comunicativos concretos, situados
contextualmente, negociamos e mobilizamos domínios cognitivos para fazer frente às
necessidades sociais e interativas em jogo.

Nesse processo de negociação, conceitos empregados em uma sentença/discurso
acionam os frames que estruturam os domínios cognitivos e modelos culturais
correspondentes à cena comunicativa e engatilham os recursos cognitivos necessários para
conceptualizações subsequentes aparecerem. Seria o caso de, em um contexto específico,
alguém proferir a sentença “A conta, por favor” , gesticulando e olhando em direção a um
interlocutor que está posicionado entre o falante e uma audiência circunstante (os demais
clientes de um restaurante).

Nesse contexto, como falantes, sabemos que podemos contar com o conhecimento dos
ouvintes para dispensar informações desnecessárias (facilmente inferíveis), como por
exemplo, dados de identificação do ouvinte, do falante, da mesa, dos pratos pedidos.
Possivelmente, a audiência circunstante também não compreenderia esse ato de fala como
dirigido a si, já que convencionalmente e dentro de um modelo cultural específico a sentença
é sempre dirigida ao indivíduo que exerce um papel social específico nesse contexto. Além
disso, qualquer ouvinte que entrasse na cena no exato momento em que a sentença foi
proferida saberia, igualmente, tratar-se de um ato convencional e não imaginaria, exceto se
considerasse variações na prosódia e entoação convencional do enunciado, como um ato de
ameaça à face de alguém.

Assim, a produção e a compreensão de linguagem são baseadas em conhecimentos
estruturados em domínios cognitivos, que são o modo que os humanos usam para organizar
seu conhecimento e experiências e que são acionados em todas as atividades e práticas
sociais, linguísticas ou não-linguísticas.

Os fenômenos de polidez não são, portanto, diferentes de outros fenômenos padrão de
uso de linguagem e sua interpretação, em um enfoque cognitivo, é uma questão de
conceptualização. Os casos de variação cultural citados por Leech (1983), Wierzbicka (1991),
Kerbrat-Orecchioni (1994), Chao-Chih (1994) e Ochs (1976) revelam não somente que
existem profundas distinções entre os Modelos Culturais representados nos atos de fala que
cada cultura especifica emprega, mas há igualmente diferenças quanto à conceptualização dos
eventos e práticas sociais (agradecimentos, desculpas, habilidades, distribuição de
informações etc.) organizados por meio de conhecimentos estruturados na cognição social e
individual de cada cultura.

Dadas as diferenças culturais, um padrão inferencial particular pode servir para
explicar a interpretação de uma sentença em uma cultura, mas não nas outras. Daí uma
abordagem cognitiva postular que os aspectos sociais da comunicação – como a polidez –
devam ser explicados não em termos de padrões inferenciais que trabalham com princípios
universais, mas em termos da estrutura e conteúdo do conhecimento específico
(procedimental): a ênfase deve ser dada especialmente ao contexto, não aos mecanismos de
inferência.

Essa noção de contexto é, pois, claramente tributária das estruturas de conhecimento
que fornecem os modelos culturais e domínios cognitivos às atividades de conceptualização,
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dado que se trata de um subconjunto particular de construtos de que o indivíduo dispõe em
uma situação comunicativa particular. Tais aspectos sociais e situacionais da comunicação são
de interesse de uma pragmática cognitiva porque são mapeados nas representações mentais
dos indivíduos. Deve-se lembrar, entretanto, que a relação mundo-mente ou contexto-mente
não é de “espelhamento”, “mas de interferência recíproca: a experiência não é, pois, mero
epifenômeno da vida mental, mas dimensão fundadora da mente e de sua fenomenologia”
(Salomão, 2010, p. 201).
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