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RESUMO 

 

A atenuação linguística é uma estratégia discursiva que objetiva mitigar a força 

ilocucionária dos enunciados e o papel dos atores enunciativos atendendo a fins 

argumentativos na interação (BRIZ e ALBELDA, 2013). Nesta pesquisa, trataremos dos 

recursos atenuantes que operam por meio de atividades metaenunciativas, dentre as 

quais se destaca uma por colocar em evidência a presença do outro no discurso do 

falante. Assim, o objetivo geral do trabalho é descrever e analisar as estratégias de 

atenuação, realizadas por procedimentos metaenunciativos dessa natureza, nas 

interações face a face à luz de fundamentos da Linguística Interacional articulada com a 

Teoria da Enunciação. O corpus de análise é composto por segmentos de fala extraídos 

de inquéritos do Projeto NURC/RJ (Projeto de Estudo da Norma Linguística Urbana 

Culta da cidade do Rio de Janeiro) e a abordagem metodológica é eminentemente 

qualitativa, mas sem descurar da análise quantitativa quando esta se mostrar relevante 

para a explicação dos fenômenos em estudo. Os resultados da pesquisa apontam que a 

expressão atenuadora corresponde à própria expressão metaenunciativa quando esta 

revela uma não-coincidência do discurso consigo mesmo (AUTHIER-REVUZ, 

2004;1998), o que nos autoriza a denominar essa estratégia linguística de atenuação 

metaenunciativa, que se caracteriza, principalmente, pelo recurso da ocultação do eu 

enunciativo (ALBELDA et al., 2014; BRIZ, 2012) manifestado em diferentes graus. 

 

 

Palavras-chave: Atenuação metaenunciativa. Interação face a face. Heterogeneidade 
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RESUMEN 

 

La atenuación lingüística es una estrategia discursiva que tiene por objetivo minimizar 

la fuerza ilocutiva de los enunciados y el papel de los participantes en la enunciación 

respondiendo a fines argumentativos en la interacción (BRIZ y ALBELDA, 2013). En 

esta investigación, abordaremos las tácticas atenuantes que funcionan por medio de 

actividades metaenunciativas, entre las que se destaca una por poner en evidencia la 

presencia del otro en el discurso del hablante. De este modo, el objetivo general del 

presente trabajo es describir y analizar las estrategias de atenuación llevadas a cabo por 

procedimientos metaenunciativos de esa naturaleza en las interacciones cara a cara 

desde los fundamentos de la Lingüística Interaccional en diálogo con la Teoría de la 

Enunciación. El corpus de análisis está compuesto de segmentos de habla extraídos de 

entrevistas del Proyecto NURC/RJ (Proyecto de Estudio de la Norma Lingüística 

Urbana Culta de la ciudad de Río de Janeiro) y el enfoque metodológico es 

principalmente el cualitativo, aunque sin descuidar el análisis cuantitativo cuando este 

se muestra relevante para la explicación de los fenómenos estudiados. Los resultados de 

la investigación señalan que la expresión atenuante se corresponde con la propia 

expresión metaenunciativa cuando esta revela una no coincidencia del discurso consigo 

mismo (AUTHIER-REVUZ, 1998; 2004), lo que nos permite denominar a dicha  

estrategia lingüística como atenuación metaenunciativa, que se caracteriza sobre todo 

por la táctica de la ocultación del yo de la enunciación (BRIZ, 2012; ALBELDA et al., 

2014) y se manifiesta en diferentes grados. 

 

 

Palabras clave: Atenuación metaenunciativa. Interacción cara a cara. Heterogeneidad 
linguística. Lingüística Interaccional. Teoría de la Enunciación. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A linguagem se constitui pela interação do sujeito, localizado histórica e socialmente, 

com o discurso do outro (confronto entrecruzado dos dizeres do eu com os dizeres alheios), 

estabelecendo-se um movimento dinâmico e infinito na direção da significação e da 

ressignificação: cada discurso é uma resposta a outros discursos, a qual, por sua vez, 

desencadeará novos discursos e assim sucessivamente. Essa noção de linguagem nasce com o 

pensamento do filósofo russo Mikhail Bakhtin e de seu Círculo (p. ex., BAKHTIN 

(VOLOCHINOV), 2010), que estabeleceram verdadeira mudança de paradigmas na 

concepção de linguagem que vigorava antes da incorporação de seus estudos pela Linguística 

ocidental, baseada mais na forma – o sistema, a estrutura – do que na função – o uso, a 

dimensão axiológica da linguagem. 

 Passa-se a compreender que a linguagem é constitutivamente dialógica, ou seja, que 

toda produção linguística é permeada pelo dialogismo, noção que nos leva a constatar que a 

presença do outro é inerente ao que dizemos e que, portanto, não somos a única fonte de 

nosso dizer. Eis a concepção de linguagem que norteará este trabalho, concepção esta que 

Authier-Revuz (1998;2004) denominou de heterogeneidade enunciativa, em razão do caráter 

multivocal e interacional que constitui a linguagem em uso. 

 A linguista francesa distinguiu quatro tipos de heterogeneidade, que serão detalhados 

em capítulo próprio, mas que requerem um breve esclarecimento desde já. Trata-se das quatro 

não-coincidências do dizer, que consubstanciam o próprio conceito de metaenunciação e que 

consistem num dizer sobre o dizer, numa enunciação sobre a enunciação. Nessa instância, o 

falante, que não é uno, toma distância do que diz e realiza uma reflexão no percurso de sua 

fala, desdobrando-se em dois, aquele que diz e aquele que comenta sobre o próprio dizer. 

Assim, o discurso é cindido: a voz do eu dá lugar à voz de um outro eu, ambas as vozes 

realizando o discurso do falante. Nessa cisão, Authier-Revuz (1998, 2004) reconhece as não-

coincidências do dizer: não-coincidências interlocutivas; não-coincidências das palavras com 

as coisas; não-coincidências das palavras consigo mesmas e não-coincidências do discurso 

consigo mesmo. Nesta pesquisa, somente tratamos destas últimas não-coincidências do dizer, 

para nelas identificar manifestações de atenuação linguística em interações face a face. 

Desenvolvemos esta pesquisa à luz desse norte linguístico-filosófico e sob os 

fundamentos da Teoria da Enunciação articulada com a Linguística Interacional. Dessa forma, 
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o objetivo geral do presente trabalho é estudar o fenômeno pragmático-linguístico das 

interações faladas, a fim de descrever e analisar as estratégias discursivas de atenuação 

linguística manifestadas por meio de procedimentos de natureza metaenunciativa do tipo não-

coincidências do discurso consigo mesmo. Em outras palavras, investigamos o modo como 

essas expressões metaenunciativas produzem efeitos de atenuação (mitigação da força 

ilocucionária do ato de fala)1 nos enunciados quando a voz do outro aparece de forma 

explícita na superfície do discurso do falante ao fazer uma reflexão ou um comentário sobre o 

seu próprio dizer (metaenunciação). 

Para tanto, estabelecemos os seguintes objetivos específicos, que configuram nossas 

categorias de análise: 1) definir o contexto situacional geral2 (ALBELDA et al., 2014, p. 11; 

BRIZ e ALBELDA, 2013, p. 299) e o contexto interacional concreto3 (ALBELDA et al., 

2014, p. 11; BRIZ e ALBELDA, 2013, p. 300) nos quais se inserem as expressões 

metaenunciativas que manifestam efeitos de atenuação linguística; uma vez definidos os 

contextos supracitados, 2) verificar os tipos de atenuação manifestados nessas expressões – 

atenuação vinculada ao papel do eu enunciativo (BRIZ, 2012, p. 43) e a que está vinculada à 

relação eu-tu (2012, p. 43-44); 3) verificar os tipos de recursos produzidos pelos processos 

de atenuação – impessoalização (p. 44-45) e indeterminação do dito (p. 45-46); 4) verificar as 

funções exercidas pelas expressões atenuadoras com relação às imagens dos interactantes – 

autoproteção, prevenção ou reparação (ALBELDA et al., 2014, p. 16-22; GOFFMAN, 1967); 

5) verificar a posição ocupada pelo elemento atenuador com relação ao elemento atenuado – 

anterior, posterior, intermediária ou outra (ALBELDA et al., 2014, p. 39-45); 6) estabelecer 

uma mostra da variedade tipológica das expressões metaenunciativas com efeitos de 

atenuação presentes no corpus quanto às diferentes estruturas de composição, ao registro e 

aos diferentes graus de atenuação. 

                                                 
1 Esta tem sido a definição mais adotada nos diferentes trabalhos sobre atenuação linguística, a exemplo de 
Fraser (1980), Holmes (1984), Briz (1995, 2003) e Caffi (1999, 2007) (ALBELDA e CESTERO, 2011, p. 5). 
Coerente com o suporte teórico eleito para esta pesquisa, preferimos utilizar o termo enunciado. 
2 O contexto situacional geral diz respeito aos aspectos individuais do falante (como idade, sexo e profissão, bem 
como a relação desses fatores entre falante e interlocutor), tipologia ou gênero discursivos, etc. 
3 Esta noção, que se insere na noção maior de contexto situacional geral, será desenvolvida e aplicada no 
capítulo referente às análises do corpus, mas antecipamos que o contexto interacional concreto diz respeito à 
definição do elemento discursivo que desencadeia a atenuação (desencadeador), do que sofre a atenuação 
(atenuado) e do que produz a atenuação (atenuador). 
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Como se verá mais adiante, abordamos o objeto de estudo mediante a exploração de 

um corpus constituído de diálogos do Projeto NURC/RJ4. Para ilustrar os conceitos básicos 

com os quais estamos trabalhando (metaenunciação e atenuação), cabe um exemplo5 retirado 

de inquérito que integra nosso corpus de pesquisa. 

L – [...] é::: porque tornou-se de uma hora pra outra assim um bairro:: 
sofistiCAdo badaLAdo como se diz aí na gíria né? muito badalado né?  
[NURC/RJ, DID, Inquérito 153, g.n.] 

A expressão “como se diz aí na gíria” é um comentário que o falante realiza sobre o 

seu próprio dizer (“badalado”). Esse comentário constitui a atividade metaenunciativa (do tipo 

não-coincidência do discurso consigo mesmo), cujo escopo – expressão sobre a qual incide a 

atividade metaenunciativa – é o termo “badalado”. 

Observe-se que a expressão metaenunciativa “como se diz aí na gíria” é, ao mesmo 

tempo, uma expressão de atenuação linguística, já que uma de suas funções é minimizar a 

intensidade do eu que fala mediante a impessoalização ou ocultação do eu (BRIZ, 2012, p. 

44). Isso ocorre por força da delegação da voz para um outro, não especificado no discurso. 

Ao não assumir tal expressão como integrante de seu discurso, o falante aponta como fonte 

enunciativa os falares de terceiros indeterminados (vozes advindas dos falares da gíria), o que 

é reforçado pelo uso do dêitico “aí”, que funciona nesse contexto como elemento atenuador 

porque não indica um lugar específico (vagueza) e, com isso, evita a responsabilidade pelo 

dito (ALBELDA et al., 2014, p. 32; BRIZ, 2012, p. 46). Serão os procedimentos linguístico-

discursivos dessa natureza o objeto específico de nosso estudo.  

Pelo visto, pretendemos, neste trabalho, incorporar uma visão discursivo-enunciativa 

ao estudo dos fenômenos de atenuação, o que vislumbramos como um desafio, dado que não 

há tradição, nos estudos da atenuação linguística, de convocar a perspectiva da enunciação, 

embora pesquisadores apontem que há um interesse crescente nesse sentido. É o caso de  

                                                 
4  Todos os exemplos apresentados neste trabalho para explicar os fundamentos teóricos, bem como os 
fragmentos integrantes do corpus da presente pesquisa, foram extraídos dos inquéritos realizados no âmbito do 
Projeto NURC/RJ, que faz parte do Projeto NURC/BR (Projeto de Estudo da Norma Linguística Urbana Culta 
do Brasil). Este Projeto se desenvolveu nos anos 1970 e 1980 em cinco capitais brasileiras (Recife, Salvador, Rio 
de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre) e, ainda hoje, constitui o maior acervo de língua falada em nosso país. Os 
inquéritos do Projeto NURC/RJ de onde selecionamos as expressões que compõem o corpus da pesquisa estão 
disponíveis on line (www.letras.ufrj/nurc-rj), transcritos e em áudio. 
5 Cabe esclarecer, desde já, que fizemos nova transcrição dos trechos selecionados para o corpus, sendo que as 
normas adotadas se encontram em anexo. Os parênteses sempre serão utilizados como recurso de transcrição 
(hipótese), ao passo que os colchetes conterão informações fornecidas pela pesquisadora, necessárias para a 
análise. 
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Albelda (2011, p. 13-14), que anuncia como um dos procedimentos de atenuação mais 

recentemente estudados aquele que gera impessoalização quando a fonte do que é dito é 

atribuída a outras vozes, ou seja, quando o falante simula ou se esconde atrás de outra voz ao 

emitir uma opinião. A autora chama esse fenômeno de polifonia6, termo que sintoniza com 

este trabalho quando falamos em dialogismo (BAKHTIN (VOLOCHINOV), 2010) e em 

heterogeneidade linguística ou enunciativa (AUTHIER REVUZ, 2004; 1998). A abordagem 

que estamos desenvolvendo na presente pesquisa se aproxima desses novos estudos que estão 

surgindo no âmbito da atenuação, conforme destacado pela pesquisadora espanhola. 

Para os fenômenos em estudo, sugerimos neste trabalho o termo atenuação 

metaenunciativa, que reúne ambas as perspectivas acima referidas – a da metaenunciação e a 

da atenuação linguística – e que revela um fenômeno com forte unidade estrutural, recorrente 

nas interações faladas, mas pouco investigado. 

Vale mencionar que outro desafio central desta pesquisa foi o enfrentamento da noção 

de trabalho/atividade de imagem/face7 associada ao conceito de atenuação linguística tal qual 

o concebemos neste estudo. O tema se reveste de grande complexidade e ainda não se 

encontra devidamente descrito na bibliografia especializada (ALBELDA et al., 2014, p. 16-

17; HERNÁNDEZ FLORES, 2013, p. 177). Todavia, em trabalho recente e inovador, Albelda 

(2016) modifica entendimentos anteriores e conclui que as estratégias atenuadoras usadas pelo 

falante ao longo da interação são motivadas pela atividade de imagem (p.19), já que considera 

que “todo comportamento comunicativo afeta a imagem” (p. 30). A tese da linguista 

espanhola sintoniza com nossa concepção de que a atividade de imagem é inerente a toda 

estratégia linguística produzida no desdobramento interacional e está presente em todos os 

enunciados da língua. 

Sendo assim, o interesse pelo recorte temático – que se transformou em problema de 

pesquisa – surgiu de uma observação preliminar do fenômeno da metaenunciação na língua 

falada, ao qual nos aproximamos pelo contato com estudos no âmbito das pesquisas 

desenvolvidas pelo Orientador (HILGERT, 2014; 2012; 2009) e que nos levaram a conhecer 

as obras de Authier-Revuz (2004; 1998), o que, mais tarde, culminou na produção própria de 

                                                 
6 Observamos que há autores que definem o termo polifonia como a presença de mais de uma voz no discurso. 
Neste estudo, preferimos usar os termos dialogismo ou heterogeneidade no sentido bakhtiniano. 
7 “Com trabalho de face eu proponho designar as ações realizadas por uma pessoa no sentido de que tudo o que 
ela faça esteja em harmonia com a sua imagem. A atividade de imagem serve para neutralizar “incidentes”, ou 
seja, eventos cujas implicações simbólicas efetivamente ameaçam a imagem” (GOFFMAN, 1967, p. 12, itálico e 
aspas do original, tradução nossa). 
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pesquisas acadêmicas acerca dos procedimentos metaenunciativos, resultado de análises em 

corpora de língua falada e de pesquisa bibliográfica pertinente8. 

Essa aproximação inicial ao fenômeno da metanunciação nas interações orais, além de 

nos proporcionar familiaridade com o universo empírico da pesquisa ora proposta, 

possibilitou-nos a observação de outros sentidos que emergiam do conjunto dos dados 

naquela ocasião. Percebemos a ocorrência de expressões metaenunciativas utilizadas pelo 

falante que também geravam efeitos de cortesia no seu interlocutor9, o que, num primeiro 

momento, nos aproximou do universo dos estudos da cortesia linguística (PRETI, 2008) e, 

posteriormente, do universo dos estudos da atenuação (BRIZ, 2012), resultando na construção 

da problemática motivadora desta pesquisa10.  

Importante frisar que a relação entre os estudos de cortesia e de atenuação é estreita, 

sendo que há autores que trabalham com cortesia e que não diferenciam ambos os conceitos 

(conforme referem BRIZ, 2012, p. 35-36; BRIZ, 2014, p. 83-84; BRIZ e ALBELDA, 2013, p. 

291-292). No entanto, o que nos impulsionou a definir o foco de pesquisa foi justamente a 

diferenciação entre os conceitos de cortesia e atenuação realizada por Briz (2012, por 

exemplo), o que empiricamente pudemos verificar no corpus sob análise a partir do 

levantamento das expressões metaenunciativas. Dito de outro modo, verificamos no corpus a 

presença de expressões metaenunciativas que envolviam, de diferentes e complexas formas, 

procedimentos de atenuação sem cortesia, de atenuação com cortesia ou, ainda, 

procedimentos metaenunciativos nos quais a intensificação (o outro lado da moeda da 

                                                 
8 Trabalhos que realizamos utilizando o corpus do NURC/RS (HILGERT, 2009) e articulando os temas do 
dialogismo com o da atividade metanunciativa na fala: “Marcas dialógicas na oralidade: a voz do outro mostrada 
em procedimentos metaenunciativos”, Comunicação apresentada no III Simpósio Internacional de Estudos 
Discursivos (UNESP, Assis, Nov. 2014); “Dialogismo e metaenunciação na interação face a face: o discurso do 
outro no discurso do eu”, Comunicação apresentada na XVIII Mostra de Pós-graduação em Letras (UPM, São 
Paulo, Nov. 2014).  
9 Trabalhos que realizamos utilizando o corpus do NURC/RJ (www.letras.ufrj/nurc-rj) e unindo os temas da 
metaenunciação e da cortesia: “A cortesia como estratégia discursiva mostrada em operações metaenunciativas 
nas interações face a face”, Comunicação apresentada, em coautoria com o Prof. Dr. José Gaston Hilgert, no II 
Congresso Nacional Mackenzie Letras em Rede: tradição e inovação (UPM, São Paulo, Ago. 2015); “O discurso 
autorreflexivo e a cortesia na conversa”, Comunicação apresentada na XIX Mostra de Pós-graduação em Letras 
(UPM, São Paulo, Nov. 2015). 
10 No ano de 2016, apresentamos trabalho também utilizando o corpus do NURC/RJ, mas articulando os temas 
da metaenunciação e da atenuação linguística: “Metaenunciação e atenuação no português brasileiro falado”, 
Comunicação apresentada no 16º Congresso Brasileiro de Língua Portuguesa e 7º Congresso Internacional de 
Lusofonia (PUC/SP, São Paulo, Abr. 2016). Igualmente, obtivemos o aceite para apresentação da comunicação 
“A atenuação como estratégia discursiva mostrada em operações metaenunciativas no português brasileiro 
falado”, no Congreso Internacional de Atenuación Linguística: perspectivas semánticas y pragmáticas 
(Universidade de Valência, Espanha, Abr. 2016). Ambos os trabalhos sintonizam com a presente pesquisa. 
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atenuação) era predominante, com ou sem cortesia, o que aponta para a riqueza dos 

fenômenos em estudo e, por isso, para o desenvolvimento de trabalhos profícuos no futuro. 

Como já anunciado, o corpus utilizado neste trabalho é composto por segmentos de 

fala extraídos de inquéritos do Projeto NURC/RJ. Nesta pesquisa, utilizamos inquéritos do 

tipo DID (diálogos entre informante e documentador), selecionados a partir do acervo da 

cidade do Rio de Janeiro. Num primeiro momento, a seleção se deu pelo critério da maior 

recorrência das expressões, para, após, elencarmos as que melhor representam as diferentes 

manifestações de atenuação metaenunciativa em língua portuguesa no sentido de descrever a 

variedade das expressões de acordo com uma tipologia estabelecida no que tange à sua 

estrutura e aos graus de atenuação. Sendo assim, esses inquéritos constituem mostras de fala 

em interação face a face resultantes de entrevistas semidirigidas, analisadas de forma 

qualitativa, conforme nosso objetivo principal, mas sem descurar de uma abordagem 

quantitativa quando esta auxilia na interpretação dos dados. 

O trabalho de análise do corpus se desenvolveu em duas etapas principais, detalhadas 

em item próprio mais adiante.  Na primeira etapa, realizamos duas seleções por meio da busca 

lexical a expressões metaenunciativas que nos ocorriam pela memória de falante nativa da 

língua portuguesa, bem como pelo conhecimento de exemplos fornecidos pela literatura 

especializada (HILGERT, 2012 e 2009; AUTHIER-REVUZ, 2004 e 1998). Inicialmente, 

selecionamos expressões metaenunciativas dos quatro tipos de não-coincidências, para 

verificar como nelas se manifestava a atenuação; o fizemos em todos os inquéritos DID 

disponíveis no site eletrônico do Projeto NURC/RJ no mês de julho de 2016, num total de 158 

inquéritos11 . A seguir, filtramos apenas as expressões metaenunciativas do tipo não-

coincidências do discurso consigo mesmo, que apresentaram, qualitativa e quantitativamente, 

melhores condições para o desenvolvimento de nosso objeto de pesquisa. A segunda etapa da 

análise consistiu na audição atenta de cada um dos inquéritos DID selecionados, para 

averiguar a ocorrência de expressões que nos escaparam à observação na etapa inicial do 

levantamento e que pudessem representar formulações não prototípicas. Essa segunda etapa 

também teve como objetivo descartar expressões que eram idênticas em sua estrutura 

(expressões repetidas) ou que eram incompreensíveis (inaudíveis) por alguma razão, como a 

                                                 
11 Os inquéritos DID disponíveis no site (com transcrição e áudio) totalizam 158. De qualquer forma, este 
número pode sofrer alterações, tendo em vista alguns problemas detectados, tais como a não correspondência do 
conteúdo da transcrição com o conteúdo do áudio ou, ainda, a não possibilidade de acesso a determinado 
inquérito no mês em que fizemos a seleção das expressões mais representativas (num total de 90 expressões, no 
mês de julho de 2016). Descartamos todos os inquéritos que apresentaram qualquer tipo de problema. 
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má qualidade da gravação ou a peculiaridade da pronúncia do falante; não raras vezes, ambos 

os aspectos se combinaram12.  Dessa filtragem, selecionamos 90 expressões em 47 inquéritos. 

Finalizamos a última etapa de análise do corpus, reunindo uma tipologia das expressões de 

atenuação metaenunciativa mais recorrentes e que apresentaram maior variedade quanto à 

estrutura de composição, ao registro e aos graus de atenuação.  

 Dito isso, importa apresentar a estrutura geral da presente dissertação, bem como 

destacar, ao final, a relevância do recorte temático que conforma o objeto deste estudo.  

 O presente trabalho está organizado estruturalmente da seguinte forma. 

De início, apresentamos esta introdução, que fornece um panorama geral do caminho 

percorrido pela pesquisa. Tratamos da noção de linguagem que permeia o trabalho; da 

construção do problema e da definição do objeto de pesquisa; das motivações e da relevância 

para seu estudo; dos objetivos gerais e específicos do trabalho; da base teórico-

epistemológica; de uma breve apresentação do corpus e dos procedimentos metodológicos 

adotados para análise dos dados linguísticos; e, por fim, da estrutura geral do trabalho. 

No primeiro capítulo, desenvolveremos, em linhas gerais, a concepção de linguagem, 

bem como o conceito de enunciação que adotamos no presente estudo.  

No capítulo segundo, apresentaremos a noção de metaenunciação como manifestação 

da heterogeneidade linguística nas diferentes formas de não-coincidências do dizer. 

A noção de atenuação propriamente dita, bem como seus desdobramentos teóricos, 

serão tratados no terceiro capítulo, no qual também haverá seções próprias que tratarão sobre 

as relações entre atenuação e cortesia e sobre a noção de atividade de imagem. 

No quarto capítulo, apresentaremos os procedimentos metodológicos adotados: a 

descrição do corpus de pesquisa, o detalhamento dos passos percorridos na exploração do 

mesmo e os critérios para a definição dos contextos interacionais. 

O quinto e último capítulo será dedicado à análise interpretativa dos dados linguísticos 

do corpus, à discussão dos resultados e à síntese das principais conclusões do trabalho. 

Por derradeiro, teceremos considerações finais, elencaremos as referências das obras 

que deram sustentação teórica à presente dissertação e apresentaremos dois anexos. 
                                                 
12  Nessa etapa da pesquisa, sentimos a necessidade de realizar nova transcrição dos fragmentos em estudo a 
partir da audição detalhada e da transcrição já existente, fazendo os ajustes necessários conforme a nossa 
interpretação dos referidos fragmentos de fala. Observamos, também, que inexiste qualquer parâmetro de 
transcrição que possamos acessar no site onde constam os inquéritos do Projeto NURC/RJ 
(www.letras.ufrj/nurc-rj), pelo que optamos por utilizar as normas do Projeto NURC/SP, consagradas desde os 
primórdios do Projeto NURC/BR como as mais criteriosas e indicadas, embora estejamos cientes de que nem 
todos os projetos regionais tenham adotado essas normas.  
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Dito isso, queremos finalizar esta parte introdutória destacando que, para garantir a 

compreensão e agir argumentativamente na evolução do discurso, os interlocutores se valem 

de diferentes mecanismos, dentre os quais a atenuação, que, neste estudo, será enfocada no 

âmbito da atividade metaenunciativa dos falantes, ou seja, inseriremos o estudo da atenuação 

linguística no campo dos estudos da enunciação. O tema, por si só, confere relevância a este 

trabalho, já que trata de um fenômeno recorrente nas interações faladas, mas que, em 

contrapartida, tem recebido escassos estudos no Brasil, em especial, sob o enfoque discursivo: 

a presente pesquisa encontra nessa lacuna uma de suas justificativas e um de seus desafios. 

De toda sorte, a principal justificativa para o estudo da atenuação realizada nas 

operações metaenunciativas está no fato de que são fenômenos linguísticos viabilizadores dos 

propósitos comunicativos dos falantes, para a consecução de fins em suas práticas sociais 

cotidianas, o que, em suma, é o objetivo precípuo da linguagem humana.  

Descrever a construção de estratégias discursivas na fala assume singular relevância e 

pessoal interesse nosso porque descortina os mecanismos de funcionamento da linguagem e 

coloca em evidência as marcas da construção do discurso, ao que, via de regra, não se tem 

acesso na produção escrita, modalidade em que há o apagamento dessas marcas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 
 

2 CONCEPÇÕES DE LINGUAGEM PARA O ESTUDO DA LÍNGUA: BREVES 

LINHAS SOBRE DIALOGISMO E ENUNCIAÇÃO  

 

 O dialogismo bakhtiniano é entendido como princípio constitutivo de qualquer 

manifestação linguística e, por isso, considerado traço inerente à concepção de linguagem e de 

texto. Para demonstrar o caráter dinâmico da cultura – que é, ao mesmo tempo, fruto e criação 

da linguagem e está imersa em diferentes valorações (ideologias) –, os intelectuais do Círculo 

de Bakhtin adotaram a metáfora do diálogo: 

 
O discurso vivo e corrente está imediato e diretamente determinado pelo 
discurso-resposta futuro: ele é que provoca esta resposta, pressente-a e 
baseia-se nela. Ao se constituir na esfera do ‘já dito’, o discurso é orientado 
ao mesmo tempo para o discurso-resposta que ainda não foi dito, discurso 
porém que foi solicitado a surgir e que já era esperado. Assim é todo o 
diálogo vivo (BAKHTIN, 1998, p. 89). 

 

Da metáfora supracitada conclui-se que o conceito de dialogismo não se restringe ao 

diálogo face a face e assim não deve ser interpretado, eis que todo discurso é por natureza 

dialógico na medida de seu caráter responsivo, o que é uma característica constitutiva da 

linguagem.  

Essa concepção de linguagem permite entender a construção dos sentidos como uma 

atividade colaborativa entre os usuários da língua, num movimento interacional infinito de 

significações e ressignificações, pois os sentidos não são entidades prontas ou originais: o 

caráter responsivo da linguagem indica que o que se fala é sempre uma resposta ao que já foi 

dito e gerará outros discursos como resposta ao dito.  

 A partir desses postulados, que constituíram verdadeiro divisor de águas nos estudos 

linguísticos, passa-se a compreender que a linguagem não possui tão-somente uma dimensão 

estrutural (visão saussuriana), mas também uma dimensão interacional que aponta para o uso 

da língua e, portanto, para os seus falantes reais, inseridos numa espacialidade cultural e numa 

historicidade que conferem valorações ideológicas a tudo o que dizem (o signo linguístico não 

é neutro). O foco sai da estrutura em si (sistema) e volta-se para o caráter constitutivamente 

dialógico da linguagem, ou seja, o dialogismo é inerente a toda produção linguística do 

falante. Essa noção influenciou o desenvolvimento de várias teorias na área das ciências 

humanas, com a ressalva de que coexistem, ainda hoje, estudos linguísticos de base 

estruturalista. 
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A presente pesquisa se insere no âmbito dos estudos da língua falada em interação sob 

a perspectiva da Linguística Interacional, combinada com a Teoria da Enunciação, que 

concebem o objeto linguístico a ser analisado em sua natureza heterogênea e multivocal, 

teorias estas fortemente inspiradas nas ideias de Bakhtin e seu Círculo acerca dos fenômenos 

da linguagem (BAKTHIN (VOLOCHINOV), 2010; AUTHIER-REVUZ, 2004, 1998; 

KERBRAT-ORECCHIONI, 2006, 1995; FIORIN, 2010; HILGERT, 2012, 2008).  

Assim, enunciar significa dizer, produzir sentidos, usar a língua, colocá-la em 

funcionamento. É um dizer vivo, manifestado não por um falante ideal, in abstracto, mas por 

um sujeito real localizado no tempo e no espaço. O conceito de enunciação, pois, diz respeito 

à  atividade linguística do sujeito que fala no exato momento em que fala; é o ato produtor do 

enunciado. Todo ato de enunciação é interação e comunicação: todos dizem algo para se 

comunicar direta (fala) ou indiretamente (escrita) com o outro, razão da necessidade de 

produzir enunciados. 

O produto da enunciação é o enunciado (texto escrito ou falado), que será objeto de 

estudo da Linguística, porquanto em cada enunciado o analista encontrará marcas linguísticas 

que permitem identificar a pessoa que enunciou (disse), embora possa não estar evidente no 

discurso, assim como as marcas de tempo e de espaço. De outra parte, as marcas da 

enunciação podem vir apagadas no enunciado, como estratégia do enunciador para influenciar 

o enunciatário, fazendo com que este tenha a impressão de que o texto (escrito ou falado) fala 

por si só, ao criar um efeito de sentido de objetividade, impessoalidade e distanciamento 

discursivo com relação ao enunciatário. 

A enunciação é um ato único, irrepetível, realizado por pessoas singulares numa 

situação específica; ao gerar enunciados, constitui objeto de estudo científico porque “sob a 

diversidade infinita dos atos particulares de enunciação opera sempre o esquema geral, que 

permanece invariante” (FIORIN, 1999, p. 30). Nesse sentido, as categorias da enunciação 

(pessoa, tempo, espaço) estão sempre pressupostas no discurso daquele que diz: o eu sempre 

enuncia num tempo e num espaço; o tempo do eu é agora (presente) e o espaço do eu é o 

aqui, de modo que o eu, o aqui e o agora são as categorias da enunciação por excelência. 

Quanto à categoria de pessoa, afirma Fiorin (1999, p. 41, itálico e aspas do original): 

 
O eu existe por oposição ao tu e é a condição do diálogo que é constitutiva da 
pessoa porque ela só se constroi na reversibilidade dos papeis eu/tu. 
[...] 
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A categoria de pessoa é essencial para que a linguagem se torne discurso. 
Assim, o eu não se refere nem a um indivíduo nem a um conceito, ele refere-
se a algo exclusivamente linguístico, ou seja, ao ‘ato de discurso individual 
em que eu é pronunciado e designa seu locutor’ (Benveniste, 1966, p. 261-2).  

 

 Fica clara a centralidade que a categoria pessoa assume no bojo das teorias da 

enunciação, estando as demais (categorias tempo e espaço) dependentes da primeira, já 

que “espaço e tempo estão na dependência do eu, que neles se enuncia” (p. 42). É a 

partir do aqui (espaço do eu) e do presente (tempo do eu) que se organizam todas as 

relações espaciais e temporais dentro do discurso. A categoria de pessoa é fundamental 

para a constituição do discurso. 

 Igualmente, fica claro que a noção de alteridade implica que todo dizer está dirigido ao 

outro. E mais: que não existe eu sem tu, o discurso do sujeito é produzido tendo em vista um 

tu, real ou imaginado. A própria noção de heterogeneidade evidenciada nos procedimentos 

metaenunciativos de não-coincidências do discurso consigo mesmo, objeto de estudo desta 

pesquisa, aponta para a noção de alteridade e intersubjetividade, conceitos basilares na Teoria 

da Enunciação (p. ex., AUTHIER-REVUZ, 2014; 1998) e derivados diretamente do 

pensamento bakhtiniano: 

 
[...] Todo o interior não se basta a si mesmo, está voltado para fora, 
dialogado, cada vivência interior está na fronteira, encontra-se com outra, e 
nesse encontro tenso está toda a sua essência encontrar o outro em mim 
(BAKHTIN, 2003, p. 341). 

 

Nesse sentido, destaca o filósofo a interação como natureza dialógica da linguagem, 

que é realizada por meio da enunciação: 

 
A verdadeira substância da língua é constituída pelo fenômeno social da 
interação verbal, realizada através da enunciação ou das enunciações. A 
interação verbal constitui assim a realidade fundamental da língua 
(BAKHTIN, 2010, p. 127, sublinhado nosso) 

 

A condição básica de existência da língua é a relação de interação eu – tu (enunciador 

– enunciatário), que é sempre pressuposta e determina o funcionamento de todas as estruturas 

linguísticas colocadas em funcionamento quando do uso da língua, a exemplo das que são 

objeto de estudo da presente pesquisa: as manifestações de atenuação em procedimentos 

metaenunciativos que envolvem uma não-coincidência do discurso consigo mesmo. 
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O uso da linguagem é sempre uma instância de enunciação instituída pela interação 

entre enunciador e enunciatário na realização de suas práticas sociais e, ao mesmo tempo, é 

constituinte dessa interação (BAKHTIN, 2010; 2003). Da interação nasce a construção 

colaborativa dos sentidos, que, na verdade, são efeitos de sentido, ilusões de sentido criadas 

pelo cenário enunciativo a que temos acesso nas manifestações linguísticas concretas, ou seja, 

nos produtos da enunciação (o enunciado, sob a forma de texto oral ou escrito, conforme já 

referimos neste trabalho). O pesquisador trabalhará com as marcas da enunciação deixadas na 

materialidade do discurso, razão pela qual não procede falarmos das intenções do usuário da 

língua ao falar ou escrever – estas estão guardadas dentro de sua mente e a elas o linguista não 

tem acesso –, e sim às projeções da enunciação no enunciado por meio das marcas ali 

deixadas. 

Na verdade, quando falamos em sujeito da enunciação, na perspectiva que delineamos, 

estamos falando de dois sujeitos, enunciador e enunciatário que alternam esses papeis e, mais 

do que isso, nessa condição, a produção de cada um é determinada pelo outro: o enunciador 

produz seu enunciado tendo em vista a ideia que tem a respeito do outro e constroi seu 

enunciado com a colaboração do outro. Por isso, no processo interacional face a face, 

podemos falar de coenunciação, pois enunciador e enunciatário são coautores da construção 

do texto falado. Os sentidos e a compreensão são construídos colaborativamente no aqui e 

agora da enunciação, o que a torna um processo coenunciativo. 

Nesse sentido, ao tratar da construção dos sentidos e da compreensão na conversa, 

assevera Hilgert que: 

 
A co-enunciação acontece na medida em que o enunciador considera, na 
construção do enunciado, o que sabe ou supõe saber do enunciatário, 
baseado tanto em pressupostos culturais quanto em conhecimentos concretos 
e específicos que dele tem. Nessa perspectiva, enunciador e enunciatário, 
constituindo o sujeito da enunciação, assumem ambos a autoria da 
construção dos sentidos, cuja compreensão e interpretação também são de 
responsabilidade dos dois: além de o enunciatário se orientar, em seu fazer 
interpretativo, por um simulacro do enunciador, este, pelo fato de levar em 
conta o enunciatário a quem se dirige, já inscreve na enunciação as 
condições e os parâmetros da compreensão (2012, p. 110, itálico do original) 
 

Ambos, enunciador e enunciatário são os autores (sujeitos) da enunciação – um dizer 

que constroi sentidos –, bem como da compreensão desse dizer, que nunca é mera 

decodificação, e sim interpretação. Num movimento conjunto, por meio da interação, os 
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sujeitos da enunciação buscam a intercompreensão, ao construírem sentidos na tentativa de 

serem compreendidos mutuamente. 

Nas interações faladas, essa instância coenunciativa adquire características particulares 

porquanto os interlocutores se encontram face a face. Assim, a produção do falante 

(enunciador) é determinada pelas inúmeras sinalizações do ouvinte (enunciatário), feitas na 

sua presença, ajudando-o a produzir um enunciado que poderá se manifestar mediante 

recursos como a busca da palavra exata, a especificação dos sentidos, a desistência ou 

interrupção de certas formulações, as reformulações, as repetições, as paráfrases, as correções, 

a luta pelo turno, dentre outras (p. 111). 

Neste ponto, a modo de síntese do que dissemos até agora neste tópico, cabe 

apresentarmos o conceito de interação que norteia este trabalho. Para tanto, tomamos as 

palavras de Kerbrat-Orecchioni: 

 

Para que haja troca comunicativa, não basta que dois falantes (ou mais) 
falem alternadamente; é ainda preciso que eles se falem, ou seja, que 
estejam, ambos, “engajados” na troca e que deem sinais desse engajamento 
mútuo, recorrendo a diversos procedimentos de validação interlocutória. 
Os cumprimentos, apresentações e outros rituais “confirmativos” 
desempenham, nesse sentido, um papel evidente. Mas a validação 
interlocutória se efetua, sobretudo, por outros meios mais discretos e, no 
entanto, fundamentais (2006, p. 8, itálico, negrito e aspas do original). 
 

 
Esses mecanismos mais sutis estão muito presentes nas interações e dizem respeito a 

estratégias (verbais, não verbais e paraverbais) de que se valem falante e ouvinte para 

promover o que a autora chama de sincronização interacional (p. 9), que significa a conexão 

coordenada entre os mecanismos fáticos e reguladores da interação. Os fáticos são utilizados 

pelo falante para assegurar-se de que o ouvinte o escuta, o compreende ou, simplesmente, que 

está interessado em construir aquela interação (p. ex., “hein”, “né”, “sabe”). Por sua vez, os 

reguladores são utilizados pelo ouvinte para sinalizar ao falante que ele está engajado na 

interação (p. ex., reguladores verbais: “sim”, “certo”; não verbais: franzimento de 

sombrancelhas, olhar, movimento de cabeça, sorrisinho; paraverbais: “humm” e outras 

vocalizações) (p. 9). No contexto deste trabalho, não adotamos esta divisão classificatória de 

forma rígida, já que entendemos que os fáticos também podem exercer função reguladora do 

contato na interação; trazemos esta posição para contribuir didaticamente com a ideia de que a 

interação é um processo dinâmico de construção colaborativa, como enfatiza a autora a seguir. 
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Esse conjunto de mecanismos estratégicos comprovam que a interação é construída 

pelas mútuas influências que os interactantes exercem uns sobre os outros, ajustando, 

coordenando, harmonizando permanentemente os seus comportamentos no curso da interação 

(p. 10). Além disso, verificamos que vários desses expedientes são abundantes no corpus sob 

estudo e, muitas vezes, exercem funções atenuadoras no discurso, conforme ficará claro 

quando da exploração de alguns exemplos ao longo deste trabalho, em especial, no capítulo 

dedicado à análise dos dados propriamente dita. 

Para concluir estas linhas acerca da abordagem interacional que embasa a presente 

pesquisa, destacamos que “na interação face a face, o discurso é inteiramente 

‘coproduzido’, é o produto de um ‘trabalho colaborativo’ incessante – esta é a ideia-força 

que embasa o enfoque interacionista das produções linguísticas” (p. 11, negrito e aspas do 

original).  

Por fim, importa frisar que, para o estudo da interação falada sob a perspectiva 

explanada brevemente nesta seção, em especial para compreender o objeto de pesquisa 

proposto, apresentaremos, nos próximos dois capítulos, os principais conceitos que sustentam 

o presente estudo, a saber, as noções de metaenunciação e de atenuação, inseridas na 

perspectiva da interação enquanto instância enunciativa e abordadas enquanto estratégias 

pragmático-discursivas. 
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3 A METAENUNCIAÇÃO NA LÍNGUA FALADA COMO MANIFESTAÇ ÃO DA 

HETEROGENEIDADE LINGUÍSTICA 

 

3.1 METALINGUAGEM E METADISCURSO 

 

A noção de metaenunciação se insere no âmbito de estudos anteriores, desenvolvidos 

pioneiramente por Jakobson, quando tratou das funções da linguagem. Dentre as seis funções 

identificadas pelo linguista13 , está a função metalinguística, que constitui a primeira 

constatação científica sistematizada de que os falantes, no uso de sua língua, realizam 

reflexões sobre a sua própria linguagem, isto é, utilizam palavras da língua para explicar 

outras palavras da língua.  

Até então, a metalinguagem era tratada apenas como aquela utilizada pelos lógicos ou 

linguistas para se referirem à linguagem. A função metalinguística, assim, estaria centrada no 

código da língua e seria manifestada pelo usuários em discursos cotidianos, não 

especializados. Destaca Jakobson: 

 
Uma distinção foi feita na Lógica moderna, entre dois níveis de linguagem, a 
“linguagem objeto”, que fala de objetos, e a “metalinguagem”, que fala da 
linguagem. Mas a metalinguagem não é apenas um instrumento científico 
necessário, utilizado pelos lógicos e pelos linguistas; desempenha também 
papel importante em nossa linguagem cotidiana. [...] praticamos a 
metalinguagem sem nos dar conta do caráter metalinguístico de nossas 
operações (2005, p. 127, sublinhado nosso, aspas do original). 

 
O contexto histórico-científico no qual Jakobson desenvolveu a abordagem das 

funções da linguagem era de base estruturalista, mas, antes mesmo do surgimento da 

Pragmática, vislumbrou a importância do destinatário da mensagem (ouvinte), tendo em vista 

que tratou da função conativa. Além disso, o linguista desenvolveu um cruzamento, ainda que 

breve, entre a função metalinguística e a função fática, aquela que, em sua teoria, tem a 

função de testar o canal de comunicação entre o remetente e o destinatário da mensagem. 

Nesse sentido, os estudos de Jakobson já apontam para a língua em uso, ao preocupar-se com 

                                                 
13 A obra original data do ano de 1963. As seis funções da linguagem estudadas por Jakobson ([1963] 2005) são: 
a função referencial (centrada no objeto), a função poética (centrada na mensagem), a função fática (centrada no 
meio/canal da comunicação), a função emotiva (centrada no emissor), a função conativa (centrada no 
destinatário) e a função metalinguística (centrada no código). 
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o papel do destinatário, muito embora não tenha desenvolvido uma linha discursiva em seus 

estudos, eis que tal vertente somente surgiria na Linguística em momento histórico posterior. 

Os estudos de Jakobson abriram caminho para a reflexão sobre a função 

metalinguística da linguagem. Tiveram grande importância, porque, a partir deles, vários 

pesquisadores se debruçaram sobre o tema, que chega até os dias de hoje com uma 

terminologia variada que revela enfoques teóricos diversos, mas todos baseados no conceito 

de autorreflexividade, apontada pelos diferentes estudiosos como uma propriedade 

fundamental das línguas, conforme destaca Maingueneau:  

 
[...] o dito é constantemente atravessável por um metadiscurso mais ou 
menos visível que manifesta um trabalho de ajustamento dos termos a um 
código de referência. Esta possibilidade de associar, a todo instante, na 
sequência do discurso, os enunciados e seus comentários remete 
evidentemente à propriedade que as línguas naturais possuem de se 
descrever sem passar por um outro sistema semiótico (MAINGUENEAU, 
1997, p. 93, sublinhado nosso). 

 

Conforme menciona Lima (2009, p. 14), diferentes visões teóricas, que se refletem na 

própria terminologia utilizada pelos diferentes estudos (“metalinguística, metacomunicação, 

metalinguagem, metaenunciação, metadiscursividade”), desenvolveram-se a partir da noção 

de função metalinguística desenvolvida por Jakobson ([1963] 2005) e da constatação de que a 

autorreflexividade é uma propriedade natural da linguagem. 

A partir dessa constatação, a autorreflexividade das línguas passou a ser objeto de 

vários estudos, que ganharam corpo com os trabalhos de Borillo, datados do ano de 1985, 

linguista que desenvolveu a noção de metadiscurso sob o enfoque da Pragmática e que 

empreendeu releituras do significado dos termos metalinguagem e código: este considerado 

em sentido amplo (sistema e uso da língua) e aquele nunca dissociado do conceito de 

metadiscursividade (LIMA, 2009, p. 14). 

No Brasil, o destaque ao trabalho de Borillo foi dado por Risso e Jubran, conforme 

refere Lima (p. 14). Assim, destaca Borillo que:  

  
[...] a metalinguagem é na verdade um discurso centrado sobre o código, mas 
código tomado em sentido amplo, remetendo tanto à estrutura da língua 
enquanto sistema comunicação, quanto à sua ativação em situação de 
comunicação, i.é., movido por um locutor, que se dirige a um destinatário – 
real ou virtual – em circunstâncias particulares (BORILLO apud RISSO e 
JUBRAN, 1998, p. 229). 
 



29 
 

 
 

 
Por uma questão didática, costuma-se diferenciar os termos metalinguístico (foco no 

código) e metadiscursivo (foco no discurso), porém estes conceitos se apresentam de forma 

imbricada, conforme esclarecem Risso e Jubran: 

 
[...] a perspectiva pragmática da linguagem enfatizando a contextualização 
das realizações verbais, leva a uma confluência entre os procedimentos 
metalinguísticos e metadiscursivos, na medida em que as remissões às 
estruturas da língua passam a ser enfocadas pelo ângulo de seu 
funcionamento em situações comunicativas  (RISSO e JUBRAN, 1998, p. 
229). 

 
Isso significa que é fenômeno natural das línguas a constante remissão de falante e 

interlocutor ao código de referência que estão utilizando. Por força da interação, falante e 

destinatário são levados a averiguar, no decorrer da conversação, se a comunicação 

entabulada está sendo eficiente para ambos; não se trata de mera explicação do código em si, 

mas de verdadeira necessidade comunicacional e argumentativa nascida do processo 

interacional. Aí reside, exatamente, a natureza estratégica dos procedimentos de ordem 

metadiscursiva (e, por extensão, metaenunciativa) no contexto do discurso oral.  

 É na língua falada que essas estratégias metadiscursivas ganham destaque no sentido 

de que são constantemente acessadas pelos falantes no aqui e agora da enunciação, “[...] pelo 

fato de as contingências da produção oral promoverem uma acentuada manifestação dos 

fatores enunciativos na estruturação do texto” (p. 227), o que indica que a construção desse 

discurso é frequentemente referenciada pelos falantes dentro do próprio discurso.  

 A noção de metalinguagem e de metadiscursividade são importantes para 

compreendermos melhor o conceito de metaenunciação, um dos focos da presente pesquisa, 

em especial, a propriedade linguística da autorreflexividade, uma vez que os falantes, ao 

longo do curso conversacional, realizam reflexões e comentários sobre o seu próprio dizer; 

valem-se com frequência de procedimentos metaenunciativos de todos os tipos descritos por 

Authier-Revuz (2004; 1998) – que detalharemos mais adiante –, linguista que desenvolveu 

sua teoria com base no conceito de metaenunciação a partir da noção de heterogeneidade 

linguística. 

 Com base nos estudos da linguista mencionada, Maingueneau desenvolveu boa parte 

de seus estudos, focalizando a metadiscursividade, que é noção mais ampla do que a 
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metaenunciatividade priorizada por Authier-Revuz e que, justamente por isso, também nos 

serve como fonte explicativa dos fenômenos em estudo no presente trabalho. 

É interessante frisar que Maingueneau define o metadiscurso como um “debate com as 

palavras” (1997, p. 94), “um jogo com o discurso”: 

 
O metadiscurso se apresenta como um jogo com o discurso; na realidade, ele 
constitui um jogo no interior deste discurso. [...] um dispositivo que abre 
seus caminhos, que negocia continuamente através de um espaço saturado de 
palavras, palavras outras (1997, p. 95). 

 
 Com base nessa verdadeira luta pela palavra dentro de um espaço discursivo que já 

estaria pleno de palavras, surge a necessidade dos falantes se valerem de estratégias de 

negociação de sentido que, aparentemente, poderiam indicar que tal luta seria desnecessária, 

não fosse a linguagem fenômeno tão dinâmico e complexo. Porém, a luta ou o jogo a que se 

refere o autor é uma necessidade premente no contexto do desdobramento conversacional por 

força da interação, ou seja, é um jogo de natureza comunicacional, argumentativa. E nesse 

jogo quem utiliza melhor as estratégias argumentativas sai vencedor. Assim, definiu 

Maingueneau as principais funções exercidas pelo metadiscurso, que merecem ser destacadas 

na íntegra: 

- metadiscurso destinado a construir uma imagem do locutor, diferenciando-
se eventualmente de uma outra: ‘para parecer erudito’, ‘para falar como os 
políticos’, etc.; 
- marcar uma inadequação dos termos: ‘metaforicamente’, ‘de alguma 
forma’, ‘se é possível afirmar’, etc.; 
- autocorrigir-se: ‘ou melhor’, ‘deveria ter dito’, ‘olhe o que estou dizendo!’, 
etc.; 
- confirmar: ‘é exatamente o que estou dizendo’, etc.; 
- solicitar permissão para empregar certos termos: ‘se você me permitir a 
expressão’, etc.; 
- fazer uma preterição: ‘eu ia dizer’, ‘não direi’, etc.; 
- corrigir antecipadamente um possível erro de interpretação: ‘no sentido X 
da palavra’, ‘em todos os sentidos da palavra’, etc.” (MAINGUENEAU, 
1997, p. 93-94). 
 

Algumas dessas funções metadiscursivas são de natureza metaenunciativa. Tomando 

como exemplo apenas a última função citada (“corrigir antecipadamente um possível erro de 

interpretação”) – que se mostra como uma atividade profilática do falante e que constitui uma 

estratégia recorrente nas interações faladas para garantia da compreensão e também como 

argumentação –, conseguimos ilustrar melhor o conceito de heterogeneidade linguística, do 

qual trataremos no item seguinte.  



31 
 

 
 

A referida função se reporta a uma das não-coincidências enunciativas desenvolvidas 

por Authier-Revuz (2004; 1998), qual seja, a não-coincidência das palavras consigo mesmas, 

que apontam para a realidade polissêmica da língua: as palavras estão lutando dentro do 

discurso porque nem sempre expressam tudo o que o falante deseja ou imagina que têm de 

expressar. O sentido apresentado inicialmente pode não ser ou parecer suficientemente claro 

ao falante para expressar o que queria dizer, para se fazer entender perfeitamente pelo seu 

interlocutor sem ambiguidades ou malentendidos, enfim, para convencer seu interlocutor do 

sentido que quer atribuir à palavra em questão. Daí a necessidade de explicitar o sentido exato 

que quer atribuir a uma palavra ou expressão específica já dita ou que vai dizer na sequência 

discursiva mediante o uso de um expediente metaenunciativo. O falante utiliza uma palavra 

determinada e, na sequência de seu discurso, faz um comentário sobre o que acabou de dizer, 

especificando o sentido daquela palavra e evitando, assim, um possível erro de interpretação 

por parte do seu interlocutor. Ou pode se antecipar e já explicitar o sentido que quer dar 

àquela determinada palavra antes mesmo de proferi-la.  

São estratégias metaenunciativas recorrentes no curso da conversação e que apontam 

para a heterogeneidade da linguagem, que, muitas vezes, se apresenta sob um aparente manto 

de homogeneidade: se realmente a linguagem fosse homogênea, não haveria a necessidade de 

o falante recorrer a outras palavras para explicar as palavras já ditas ou que irá dizer. Da 

mesma forma, ao realizar um comentário sobre o seu próprio dizer, o falante se desdobra em 

dois: o falante que diz e o falante que explica ou comenta o que diz. O falante não é uno, bem 

como a linguagem que utiliza e que o constitui como sujeito tampouco é una. 

 

3.2 HETEROGENEIDADE CONSTITUTIVA E HETEROGENEIDADE MOSTRADA 

 

Conforme referimos, o dialogismo bakhtiniano é denominado por Authier-Revuz 

(2004; 1998) de heterogeneidade, pois a linguista francesa entende que a natureza da 

linguagem é heterogênea e multivocal. Os discursos, em que a linguagem se constitui, são 

heterogêneos porque diferentes vozes confluem para a sua construção: 

 
Todo discurso se mostra constitutivamente atravessado pelos 'outros 
discursos' e pelo 'discurso do Outro'. O outro não é um objeto (exterior, do 
qual se fala), mas uma condição (constitutiva, para que se fale) do discurso 
de um sujeito falante que não é fonte-primeira desse discurso (2004, p. 69, 
itálico e aspas do original). 
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 Authier-Revuz distingue a heterogeneidade constitutiva da linguagem – a “que está 

presente nela [na enunciação], em ação, de maneira permanente, mas não diretamente 

observável” – da heterogeneidade mostrada: “há o heterogêneo manifesto, sobre o fio, 

produzindo nele rupturas observáveis” (2004, p. 179, negrito e itálico do original). 

Identificam a heterogeneidade mostrada, no fio do discurso (na superfície do texto), todas as 

manifestações em que os “outros discursos”, as outras vozes, fazem-se explícitas, ou seja, 

mostram-se.  

 A origem da noção de heterogeneidade constitutiva encontra-se, pois, no pensamento 

bakhtiniano, “em todos os seus caminhos até o objeto, em todas direções, o discurso se 

encontra com o discurso de outrem e não pode deixar de participar, com ele, de uma interação 

viva, tensa” (BAKHTIN,1998, p. 88).  

Dessa forma, a autora trabalha com “um duplo plano de percepção do heterogêneo na 

enunciação”, que se apresenta em um “jogo constante [...] nas contribuições que dizem 

respeito ao verbal: digamos, o do fio e o da estrutura” (AUTHIER-REVUZ, 2004, p. 175, 

itálico do original). Esclarece: 

 
Essas formas, a que chamo formas de heterogeneidade (ou de não-
coincidência) mostrada [...] se inscrevem, como um subconjunto 
formalmente caracterizável, no conjunto muito mais vasto daquilo que se 
pode formalmente descrever como fato de ruptura sobre o fio enunciativo 
[...] 
Por outro lado, tento perceber a função dessas formas de heterogeneidade 
mostrada no processo enunciativo, como emergência, também aí, de um tipo 
particular, de um outro plano de heterogêneo(s), que classifico como 
constitutivo(s) – compreendendo isso como da ordem do não-acidental, mas 
fundamental, estrutural, condição de existência do fato enunciativo 
(AUTHIER-REVUZ, 2004, p. 174-175, itálico do original). 
 

Ambos os planos (heterogeneidade constitutiva e mostrada) são interdependentes: por 

meio da explicitação da heterogeneidade, realizada no fio do discurso de diferentes formas, é 

atestada a heterogeneidade constitutiva dos discursos, que é estrutural, permanente, condição 

de existência do próprio enunciado (e aqui poderíamos fazer uma analogia com o conceito de 

enunciação, à qual o linguista só tem acesso por meio de seu produto, o enunciado, o texto).  

O objeto de estudo da Linguística será, então, o plano da heterogeneidade mostrada, 

no qual os fenômenos linguísticos se manifestam e são passíveis de observação, sendo que o 
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linguista somente tem acesso a eles porque se mostram na superfície do fio, ou seja, na 

materialidade da língua, no enunciado. 

 Distingue Authier-Revuz, ainda, a heterogeneidade mostrada marcada da não-

marcada. As manifestações de heterogeneidade marcada são sempre sinalizadas, na superfície 

do texto, por marcas linguísticas ou diacríticas usadas de forma fixa e constante para esse fim 

(por exemplo, o discurso direto, o discurso indireto, o uso das aspas). Diz a autora: 

 
Uma forma mais complexa da heterogeneidade se mostra em curso nas 
diversas formas marcadas [...]: o locutor faz uso de palavras inscritas no fio 
do discurso [...] e, ao mesmo tempo, ele as mostra. Por esse meio, sua figura 
normal de usuário das palavras é desdobrada, momentaneamente, em uma 
outra figura, a do observador das palavras utilizadas; e o fragmento assim 
designado – marcado por aspas, por itálico, por uma entonação e/ou por 
alguma forma de comentário – recebe, em relação ao resto do discurso, um 
estatuto outro. (AUTHIER-REVUZ, 2004, p. 13) 
 

O outro estatuto a que se refere a linguista é o destaque que o falante dá a certas 

expressões ao longo da superfície do discurso por meio de sinais bem marcados, como as 

aspas ou os travessões, mas também de outros sinais não gráficos, como a entonação, que 

ficará a critério do pesquisador identificar se, naquele contexto conversacional específico, foi 

relevante a ponto de configurar heterogeneidade mostrada marcada. Trata-se do “heterogêneo 

que emerge de maneira bruta, simplesmente manifesto” (AUTHIER-REVUZ, 2004, p. 179, 

itálico do original). 

 Em contraposição, a heterogeneidade mostrada não-marcada ocorre quando suas 

manifestações são identificáveis não por marcas fixas e cristalizadas pelo uso (como no caso 

da marcada), mas por índices variados de ordem textual, paratextual ou contextual (por 

exemplo, a ironia). O curso da fala ou da escrita é direcionado por uma “progressão linear” 

que sofre rupturas por expressões que revelam a heterogeneidade mostrada não-marcada do 

discurso: 

[...] essas fórmulas constituem uma espécie de metadiscurso ingênuo, 
comum, que especifica e explica o estatuto outro do elemento referido. 
Com efeito, elas se inserem no fio do discurso como marcas de uma 
atividade de controle-regulagem do processo de comunicação e especificam, 
sob a forma negativa do sinal de falta ou da operação de ajuste, as diferentes 
condições requeridas aos olhos do locutor para a troca verbal “normal” e 
que, por isso, são dadas implicitamente como “óbvias” no resto do discurso 
(AUTHIER-REVUZ, 2004, p. 13-14, itálico e aspas do original). 
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Como já mencionamos na seção anterior, percebe-se que o metadiscurso seria uma 

espécie de explicação desnecessária ou redundante, pois o falante usa outras palavras para 

explicar ou comentar sobre as palavras já ditas ou que irá dizer – o “espaço saturado de 

palavras” a que referia Maingueneau (1997, p. 95). Ocorre que estas palavras outras – que 

aparecem no fio do discurso sem sinais especiais como ocorre no caso da heterogeneidade 

mostrada marcada – são estratégias linguísticas surgidas da necessidade da interação, como 

forma de o falante agir sobre o seu interlocutor, para convencê-lo de algo (argumentação) e 

para se fazer compreender por ele, num trabalho de construção dos sentidos e da 

intercompreensão. 

Trata-se do “heterogêneo que emerge sob as espécies de sua representação pelo 

sujeito falante, ele mesmo, heterogêneo mostrado” (AUTHIER-REVUZ, 2004, p. 179, itálico 

do original), o que ocorre, por exemplo, quando o falante detém o fluxo conversacional por 

faltar-lhe a palavra  e usa expressões como “não encontro a palavra”, mas, na sequência de 

sua fala, já vai dizendo qualquer uma que lhe venha à mente ou, ao contrário, na real 

impossibilidade de encontrar a palavra desejada, pela construção interacional da compreensão 

e dos sentidos, o seu interlocutor toma o turno e profere a palavra exatamente como o falante 

desejara inicialmente.  

As formas linguísticas de natureza heterogênea mostrada e não-marcada correspondem 

aos quatro tipos de não-coincidências do dizer representados nas operações metaenunciativas 

estudadas por Authier-Revuz (2004; 1998). São rupturas ocorridas na superfície da língua, 

que indicam pontos de heterogeneidade, mas sem o uso de marcas consagradas (como as 

aspas, por exemplo), posto que configuram estratégias linguísticas ordinárias no desenrolar da 

conversação, ou seja, “‘mecanismos normais’ da comunicação, parâmetros ou pontos de vista 

– muitas vezes intimamente imbricados [...]” (AUTHIER-REVUZ, 2004, p. 14, itálico e aspas 

do original). 

Ressalta a autora que não é seu propósito descrever tais mecanismos detalhadamente, 

e sim apresentar alguns de forma esquemática, conforme segue. 

 

3.2.1 As não-coincidências do dizer e suas representações metaenunciativas 
 

A noção de metaenunciação que adotamos no presente trabalho foi desenvolvida por 

Authier-Revuz (2004; 1998) a partir do conceito de heterogeneidade, que a autora identifica 



35 
 

 
 

como uma não-coincidência existente no discurso, noção inspirada no dialogismo bakhtiniano 

(2004, p. 69). 

Os procedimentos metaenunciativos objeto de análise neste estudo são exemplos de 

heterogeneidade mostrada não-marcada, já que são sinais detectáveis na materialidade da 

língua, mas que não se manifestam de forma fixa e invariável, conforme se percebe na  

sequência de fala a seguir, retirada do corpus analisado. Por uma questão didática, 

aproveitamos o exemplo já apresentado na introdução: 

L – [...] é::: porque tornou-se de uma hora pra outra assim um bairro:: 
sofistiCAdo badaLAdo como se diz aí na gíria né? muito badalado né? 
[NURC/RJ, DID, Inquérito 153, g.n.]  

A expressão “como se diz aí na gíria” é um comentário que o falante realiza sobre o 

seu próprio dizer, ou seja, a expressão é resultado de uma reflexão que o falante faz sobre o 

que acabou de dizer no curso de sua fala (“badalado”, qualificando o bairro de Ipanema), o 

que caracteriza a atividade metaenunciativa. 

 Observando o excerto anterior, podemos perceber também que o texto falado 

apresenta peculiaridades na construção dos sentidos, como é o caso da ausência de 

planejamento, ou melhor, o planejamento e a formulação, na fala, praticamente coincidem, 

pois o que se quer dizer e o modo de dizê-lo são um ato quase simultâneo. 

 Diferentemente do texto escrito, as condições de produção do texto falado permitem  

que as marcas da construção dos sentidos fiquem explicitadas, uma vez que não há 

possibilidade de apagamento, como ocorre na escrita. Nesse contexto, a fala apresenta 

“características específicas como pausas, interrupções, hesitações, repetições, paráfrases, 

correções” (HILGERT, 2012, p. 116). 

Alguns desses aspectos podem verificar-se no fragmento acima: a presença reiterada 

de marcadores discursivos como “né”, que indica que o falante está buscando uma 

confirmação ou concordância por parte do seu interlocutor (o documentador), abrindo, por 

outro lado, a possibilidade de este emitir opiniões contrárias, autorizado que está pela 

dinâmica da interação. Do ponto de vista da atenuação, a expressão “né” exerce função de 

atenuante no discurso, como controlador de contato ou apelativo, com o fim de regular a 

relação entre os interlocutores no sentido de buscar a aproximação do interlocutor, 

amenizando uma possível ameaça à sua imagem (ALBELDA et al., 2014, p. 36; BRIZ e 

ALBELDA, 2013, p. 304; BRIZ, 2012, p. 45/62).  
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Igualmente, verificamos a presença de paráfrase por equivalência semântica atribuída 

pelo falante às palavras “sofisticado” – pertencente ao seu discurso – e “badalado” – não 

pertencente ao seu discurso, mas proveniente dos falares da gíria, usada exatamente para 

expressar melhor o conteúdo do que quer dizer. A palavra “sofisticado” parece não ser 

suficiente e o falante usa “badalado” para melhor adequar o seu dizer sobre o que pensa ter se 

tornado o bairro de Ipanema. Note-se que a paráfrase é o elemento discursivo que desencadeia 

o processo de atenuação ao integrar o denominado contexto interacional concreto (ALBELDA 

et al., 2014, p.11; BRIZ e ALBELDA, 2013, p. 300). Por fim, observe-se que, na sequência 

discursiva, o falante repete a palavra “badalado” (escopo da atividade metaenunciativa), 

antecedida do elemento de intensificação “muito” (noção contrária à atenuação).  

 Esclarece Hilgert que: 

 
No contexto dessas marcas, chama particular atenção a recorrente remissão 
dos falantes ao ato de formulação linguística em si, seja comentando e 
avaliando o próprio dizer ou negociando a palavra “certa” com o 
interlocutor; seja explicitando o trabalho de busca da formulação adequada 
ou qualificando o sentido das escolhas feitas (2012, p. 117). 
 

 Assim, esses movimentos linguísticos do falante podem ser qualificados como 

metaenunciativos, eis que são “formas estritamente reflexivas, que correspondem a um 

desdobramento no âmbito de um único ato de enunciação; há um dizer do elemento 

linguístico realizado por um comentário desse dizer” (AUTHIER-REVUZ, 1998, p. 84, itálico 

do original). O falante detém, por instantes, o curso da fala, toma distância do conteúdo 

semântico do que diz e põe atenção na maneira de dizer, na escolha das palavras com as quais 

expressou esse conteúdo (o dito): 

 
Entende-se por metaenunciação todo procedimento linguístico-discursivo em 
que o falante, no desdobramento da interação, se reporta ao dizer em si e não 
ao dito [...]. A atividade metaenunciativa é, portanto, um dizer sobre o dizer. 
Nela o falante distancia-se, por um momento, do “conteúdo” e observa as 
palavras com as quais o expressou (HILGERT, 2012, 117, aspas do original, 
grifos nossos). 

 

Neste ponto, importante explicar a estrutura da relação que se estabelece entre os dois 

componentes da metaenunciação: 1) a expressão alvo ou objeto do comentário reflexivo 

(chamada de escopo: aquilo que o falante já disse ou que dirá na sequência de sua fala) e 2) o 

comentário reflexivo que incide sobre o escopo (a expressão metaenunciativa). “O primeiro 
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componente é, portanto, o escopo do segundo, constituindo este último a atividade 

metaenunciativa propriamente dita” (HILGERT, 2012, 118, itálico do original). No exemplo 

anteriormente apresentado, a expressão “badalado” é o escopo (alvo, objeto) da expressão 

“como se diz aí na gíria”, pois esta última é um comentário de natureza reflexiva que o falante 

faz sobre a primeira. 

 Percebemos que se opera uma ruptura discursiva dentro dessa relação metaenunciativa 

(escopo – comentário sobre o escopo), que evidencia uma ausência de linearidade entre 

ambos os componentes da relação, porquanto “o enunciador não se ‘faz uno’ no seu dizer, 

mas produz uma clivagem nesse dizer, distanciando-se de suas palavras, como um 

autocomentador de si mesmo” (AUTHIER-REVUZ, 1998, p. 84, aspas do original). Esse 

desdobrar-se do sujeito e do seu discurso revela, segundo a linguista, uma não-coincidência 

(forma de heterogeneidade), pois é como se o sujeito se dividisse em dois (aquele que diz e 

aquele que comenta sobre o que diz), assim como o discurso é cindido (a voz do eu dá lugar à 

voz do outro eu, ambas presentes). 

 Nas palavras de Authier-Revuz: 

 
Elas [as formas metaenunciativas] remetem a uma das formas de dialogismo 
propostas por Bakhtin, aquela do “locutor com sua própria palavra”, isto é, 
da auto-recepção do seu próprio dizer pelo enunciador e da resposta que ele 
elabora no âmbito desse dizer (1998, p. 84). 
 

 Tomando o pensamento bakhtiniano, a autora foca a noção de dialogismo para a  

análise linguística e textual, ou seja, para a materialidade do discurso. Nesse sentido, postula, 

para todo enunciado, o diálogo com o 'discurso do outro', tal como é imaginado pelo locutor, 

bem como o diálogo com 'outros discursos', anteriores ao que está sendo dito ou posteriores, 

como resposta ao que será dito em discursos futuros. 

 Instaura-se, assim, a articulação entre as noções de interdiscursividade, 

metadiscursividade e metaenunciatividade, que encontram guarida no pensamento 

bakhtiniano: “O discurso citado é o discurso no discurso, a enunciação na enunciação, mas é, 

ao mesmo tempo, um discurso sobre o discurso, uma enunciação sobre a enunciação” 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1997, p. 144, itálico do original). 

Neste particular, a metadiscursividade é definida como uma estratégia discursiva que 

se caracteriza por instituir o próprio discurso enquanto objeto de discurso. Embora o filósofo 

se refira a “discurso citado”, que é uma forma de heterogeneidade mostrada e marcada, as 
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afirmações respectivas podem aplicar-se ao caso dos procedimentos metaenunciativos (neste 

caso, heterogeneidade mostrada e não-marcada) – cujo conceito também se pode inferir do 

pensamento acima destacado –, já que neles a voz do outro aparece em meio ao discurso do 

sujeito (eu), que atribui uma valoração sobre aquele discurso: tomadas as palavras do outro, o 

sujeito se posiciona diante delas, demonstrando concordância, discordância, esboça alguma 

reação diante delas. 

 Authier-Revuz (2004, p. 82; 1998, p. 84) classifica as não-coincidências do dizer em 

quatro categorias, todas consubstanciadas em procedimentos metaenunciativos, conforme a 

função que exercem em cada discurso: não-coincidências das palavras com as coisas; não-

coincidências das palavras consigo mesmas; não-coincidências interlocutivas; não-

coincidências do discurso consigo mesmo. Frisamos que, no corpus analisado, estão presentes 

todos os casos citados de não-coincidências do discurso, cada qual constituindo um universo 

complexo de manifestação dos fenômenos metaenunciativos e atenuadores, com formulações 

e dinâmicas próprias e variadas. 

 As não-coincidências entre as palavras e as coisas “representam as buscas, 

hesitações, fracassos, sucessos... na produção da ‘palavra exata’, plenamente adequada à 

coisa” (AUTHIER-REVUZ, 2004, p. 83, reticências e aspas do original). A autora apresenta 

algumas expressões que denotam a busca lexical pelo falante, dentre as quais destacamos: 

como dizer?; não há a palavra; X, por assim dizer; X, maneira de dizer; X, melhor dizendo, Y; 

X, é essa a palavra, etc. (p. 183). 

 Ilustremos o conceito com um fragmento retirado do corpus do Projeto NURC/RJ:

   

L – [...] ess/ essas calças... esse tecido... são geralmente de uma fazenda 
trabaLHAda não sei como dizer é assim uma uma MAlha de algodão por 
exemplo [NURC/RJ, DID, Inquérito 92, g.n.] 

 

No exemplo acima, verificamos uma manifestação explícita de busca lexical por meio 

da utilização da expressão metaenunciativa “não sei como dizer”, numa tentativa da falante de 

solicitar  a ajuda de seu interlocutor  para encontrar a palavra que está querendo dizer naquele 

momento, o que, na sequência interacional, não ocorre, pois a falante (L) segue na 

manutenção de seu turno. Mas para reforçar esse trabalho de busca da palavra certa, 

imediatamente após o uso da expressão “não sei como dizer”, a falante faz uso de outra 
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expressão metaenunciativa da mesma natureza, ou seja, “assim”, que indica que está se 

aproximando do encontro da palavra ou expressão desejada. 

Ambas as expressões, usadas de forma contígua, têm como escopo a expressão “malha 

de algodão”, que representa para a falante a solução mais próxima para explicitar o sentido 

que deseja. Observe-se que, com o uso final da expressão “por exemplo”, a falante dá mostras 

de incerteza quanto à exatidão da expressão utilizada, o que é um fenômeno recorrente nas 

interações faladas, pois, muitas vezes, os interlocutores sequer chegam na palavra “certa”, 

contentando-se com “formulações aproximativas” (HILGERT, 2012, p. 123, itálico do 

original), que também garantem a intercompreensão, assim como quando ao falante faltam as 

palavras adequadas e seu interlocutor lhe sinaliza algo como “não precisa continuar, já 

entendi o que você quis dizer”, ou seja, o sentido e a compreensão podem emergir do 

processo da busca lexical em si (p. 123-124). 

Note-se, por fim, que o segmento de fala em destaque vem marcado por hesitações e 

repetições, recursos conversacionais característicos de quem está processando a busca de uma 

palavra para exprimir o sentido exato que deseja. 

 Já as não-coincidências das palavras consigo mesmas evidenciam o fato de que as 

palavras são polissêmicas, carentes de precisão e completude, razão pela qual necessitam que 

o falante especifique ou restrinja os seus sentidos nos diferentes contextos (AUTHIER-

REVUZ apud HILGERT, 2012, p. 119), como ocorre em expressões citadas pela linguista ao 

exemplificar essa categoria de não-coincidência discursiva: X, em sentido próprio, figurado; 

X, nos dois sentidos; X em todos os sentidos do termo; X, é o caso de dizê-lo, se ouso dizer, 

etc (AUTHIER REVUZ, 2004, p. 183). 

 Vejamos o exemplo a seguir, extraído do corpus do Projeto NURC/RJ: 

 
L – [...] emBOra a população indígena eh tenha tido uma influência eNORrme 
na cultTUra... na na na cultura  como... no sentido antropológico não no 
sentido intelectual mas ela teve uma influência muito grande [NURC/RJ, 
DID, Inquérito 207, g.n.] 

 

No fragmento sob análise, o falante se vale de uma operação metaenunciativa para 

delimitar o sentido da palavra “cultura” (escopo sobre o qual incide o comentário reflexivo), 

ou seja, dado que as palavras da língua possuem caraterísticas que lhes são inerentes – como a 

vagueza e a imprecisão –, a delimitação de sua amplitude semântica é um movimento 

interacional constante nas conversações.  
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Neste caso, o falante sentiu a necessidade de especificar o sentido de “cultura” com 

uma expressão metaenunciativa (“no sentido antropológico não no sentido intelectual”) no 

curso da interação, mas dentro do seu próprio turno. O sentido que o falante deseja expressar, 

embora venha definido explicitamente (“no sentido antropológico”), é construído 

especialmente por exclusão (“não no sentido intelectual”), para que fique claro o que quer 

dizer e, sobretudo, o que não quer dizer. Com a expressão metaenunciativa, o falante realiza 

uma atividade profilática com vistas a evitar uma interpretação equivocada por parte de seu 

interlocutor. 

De outra parte, as não-coincidências interlocutivas “representam o fato de que um 

elemento não é imediatamente ou não é absolutamente compartilhado – no sentido comum – 

pelos dois protagonistas da enunciação” (AUTHIER-REVUZ, 2004, p. 83). Esta modalidade 

de heterogeneidade, que se concretiza na materialidade do discurso sob a forma de expressões 

metaenunciativas, possui natureza essencialmente interativa. São exemplos dessa categoria 

expressões como: passe-me a expressão; X, se você quer; X, sei que você não gosta da 

palavra (p. 182-183) ou, ainda, se você me permitir; peço sua licença para discordar, etc. 

Vejamos um exemplo retirado do nosso corpus de pesquisa: 

 
L – [...] ah::... nOs Sertões de Euclides da Cunha tem aquelas descrições que 
são MUIto CHAtas ((riso)) desculpe a expressão ((fala rindo)) mas eh::: o::: 
o:::o::: Os Sertões se você pegar pela primeira vez você não consegue ler 
[NURC/RJ, DID, Inquérito 144, g.n.] 
 

No excerto acima, percebemos uma reflexão do falante sobre o seu próprio dizer. A 

atividade metaenunciativa interlocutiva, por seu caráter eminentemente interativo, revela, por 

um lado, um não compartilhamento de ideias ou adequação de uso de certas palavras entre os 

interlocutores (perspectiva da metaenunciação) e, por outro, uma preocupação do falante para 

com seu interlocutor expressa sob a forma de um ato cortês (perspectiva da cortesia), que 

também é uma estratégia de atenuação, como se verá mais adiante.  

Quando o falante utiliza a expressão “desculpe a expressão”, demonstra preocupar-se 

com a reação de seu interlocutor ao pedir-lhe desculpas por utilizar a expressão “chatas” 

(escopo da atividade metaenunciativa) para qualificar uma obra clássica, palavra esta que o 

falante julga ser inadequada e que também pode parecer inadequada ao interlocutor. Nesse 

tipo de procedimento metaenunciativo, o falante sinaliza para o interlocutor que inserirá ou 
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inseriu (no caso do exemplo acima) no discurso uma ideia ou expressão que julga não ser 

compartilhada ou aceita por ambos. 

 Por sua vez, as não-coincidências do discurso consigo mesmo “assinalam, no discurso, 

a presença de palavras pertencentes a um outro discurso” (AUTHIER-REVUZ, 2004, p. 83). 

A autora apresenta alguns exemplos de expressões comuns na língua e que ilustram essa 

categoria de não-coincidência discursiva, tais como: X, como diz fulano; para retomar as 

palavras de...; como se diz lá; como se dizia, etc. (p.183). 

 Analisemos outro exemplo, que ilustra o tipo de heterogeneidade linguística objeto 

desta pesquisa, qual seja, a não-coincidência do discurso consigo mesmo, constante do nosso 

corpus de pesquisa: 

 
L – [...] não gosto de novela de JEIto nenhum NÃO também por causa da 
interpretação dos pobres dos artistas nem do enredo mas aquilo... primeiro 
aquilo... é uma coisa que... que:... como diz o Barbosa Lima Sobrinho quem 
é o diretor de uma novela não é o diretor e sim o Ibope tá entendendo? 
[NURC/RJ, DID, Inquérito 85, g.n.] 
 

 No fragmento acima, o falante atribui a ideia contida na expressão “quem é o diretor 

de uma novela não é o diretor e sim o Ibope” (escopo da atividade metaenunciativa) a um 

terceiro, que é introduzido no discurso por meio da operação metaenunciativa que evoca outra 

fonte dentro do dizer do falante (“como diz o Barbosa Lima Sobrinho”). Dito de outro modo, 

a expressão metaenunciativa consubstanciada na evocação das palavras de uma terceira 

pessoa revela uma outra fonte enunciativa, neste caso, uma fonte específica e identificada, 

pois o falante refere nominalmente uma figura pública e notória no meio intelectual na década 

de 1970, quando a entrevista respectiva foi realizada. 

Por essa razão, há uma espécie de chancela de autoridade levada a efeito por 

meio da atividade metaenunciativa, de modo a valorizar o discurso do outro, 

incorporando-o ao próprio discurso do falante. Dois efeitos de sentido podemos extrair 

desse fragmento: ao mesmo tempo que concorda com o discurso do outro e reforça o 

argumento que vem desenvolvendo na interação, o falante não assume tal discurso 

como seu, escondendo-se detrás dele: não sou eu quem digo isso, é o outro, é o Barbosa 

Lima Sobrinho. Nessa interação específica, prevalece o caráter positivo da incorporação 

do argumento do outro (o falante concorda com esse dizer), mas, ao mesmo tempo, 

oculta-se atrás desse dizer alheio e determinado. Essa ocultação do discurso do eu estará 
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presente nos procedimentos metaenunciativos do tipo não-coincidência do discurso 

consigo mesmo – em maior ou menor grau, como se verá no capítulo relativo às análises 

– o que constitui o elo de ligação entre a metaenunciação dessa natureza e a atenuação. 

Entendemos que, dentre as quatro categorias desenvolvidas por Authier-Revuz (2014; 

1998), a não-coincidência do discurso consigo mesmo é a que evidencia de forma mais clara a 

presença do outro no discurso do eu: a expressão metaenunciativa é atribuída pelo falante ao 

discurso de um terceiro, neste caso do exemplo, alheio a ambos os sujeitos da enunciação 

(eu/tu), deixando evidente que a expressão não pertence ao seu discurso (falante), mas deriva 

de outra fonte enunciativa. Em suma, as operações metaenunciativas caracterizadas por uma 

não-coincidência do discurso consigo mesmo apenas deixam mais evidente na materialidade 

do discurso o que é inerente a toda produção linguística: a heterogeneidade. 

Conforme pudemos verificar dos exemplos que apresentamos para ilustrar cada 

categoria de não-coincidência, uma análise preliminar indica que todas essas modalidades de 

atividade metaenunciativa são ocorrentes no corpus do Projeto NURC/RJ, eis que comumente 

se manifestam na linguagem falada. Todavia, neste estudo, conforme restou claro desde a sua 

introdução, trataremos especificamente da última categoria analisada – as operações 

metaenunciativas que apresentam uma não-coincidência do discurso consigo mesmo – em 

virtude de sua singular relação com os aspectos de atenuação estabelecidos no discurso como 

uma estratégia conversacional operante na dinâmica das interações face a face. 
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4 A ATENUAÇÃO LINGUÍSTICA 

 

4.1 NOÇÕES PRELIMINARES AO CONCEITO DE ATENUAÇÃO 

 

4.1.1 Relações entre atenuação e cortesia: o estado da questão 

 

 O termo atenuação é utilizado na literatura especializada com diferentes acepções. 

Muitos teóricos o utilizam como sinônimo de cortesia – por exemplo, Kerbrat-Orecchioni, 

2014, 2006, 2004 –, ou seja, nessa perspectiva, a cortesia ou atenuação seria uma atividade 

que envolve trabalho de imagem – face work, nos termos de Goffman (1967) – entre os 

interactantes, aspecto que desenvolveremos com mais detalhe no item 4.1.2. Em outras 

palavras, o conceito de imagem social (ou face) tem sido tradicional e predominantemente 

relacionado à cortesia (HERNÁNDEZ FLORES, 2013, p. 176) e esta tem sido confundida 

com o conceito de atenuação (BRIZ e ALBELDA, 2013, p. 290). Desde já, esclarecemos que, 

nesta dissertação, concebemos a atenuação como fenômeno diferente do da cortesia, embora 

com esta mantenha ligações conceituais, assim como entendemos que a noção de trabalho de 

imagem não se confunde nem com cortesia, nem com atenuação. São três noções distintas, 

sendo que a atividade de imagem está presente em todos os enunciados produzidos em língua; 

por consequência, tanto os atos de cortesia quanto os de atenuação linguística envolvem um 

trabalho de imagem, conforme desenvolveremos na próxima seção. 

Briz (2012, p. 35)14 aponta um crescente interesse dos estudiosos da cortesia pelo 

fenômeno da atenuação, concebida por eles como um “modo de expressão da [...] cortesia e, 

sobretudo, uma estratégia de mitigação e reparação dos atos ameaçadores da face alheia e da 

própria (em outras palavras, a atenuação é entendida como o lado linguístico da cortesia)” 

(BRIZ, 2012, p. 36). Na perspectiva desses estudos, os conceitos de cortesia e de atenuação 

são considerados como sinônimos.  

Por outro lado, há teóricos dedicados à atenuação que a tratam como uma atividade 

somente ou predominantemente do falante, ao realizar um trabalho de imagem voltado para 

ele próprio. No âmbito da escrita, esse fenômeno também ocorre com relação ao pesquisador 

                                                 
14 O linguista espanhol cita vários pesquisadores da cortesia dedicados ao fenômenos da atenuação: Lakoff 
(1973); Brown e Levinson (1978[1987]); Leech (1983); Haverkate (1994, 2004); Briz (1995, 1998, 2005); Bravo 
(2001, 2002); Bravo (ed., 2005); Hernández Flores (2002, 2004); Fant e Granato (2002), Spencer-Oatey (2003); 
Kerbrat-Orecchioni (2004); Albelda (2004); Álvarez (2005), Álvarez e Joven Best (2005); Bernal (2005); 
Rodríguez Alfano (ed., 2009), entre outros (BRIZ, 2010, p. 2). 
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(enunciador) quando este escreve um trabalho acadêmico, conforme refere Briz (2012, p. 36). 

Entendemos que a preocupação com as imagens sociais (ou faces) é uma característica de 

toda forma de interação humana, seja medialmente oral ou escrita, isto é, a atividade de 

imagem está presente em todos os enunciados produzidos no curso da interação. 

Assim, antecipamos, em breves linhas, uma das principais diferenças entre os 

conceitos de atenuação e de cortesia, nos termos da teoria à qual nos filiamos. No contexto 

deste trabalho, consideramos que atenuação não é sinônimo de cortesia, tanto pela convicção 

teórica formada a partir das leituras das obras e artigos científicos que embasam a presente 

dissertação, quanto pela observação dos fenômenos linguísticos que se manifestam no corpus 

discursivo de nossa pesquisa, que corroboram esse entendimento. No corpus, encontramos 

formas de atenuação coincidentes com atividades metaenunciativas que se mostram 

desvinculadas da atividade de cortesia no curso da interação e que estão envoltas em um 

intenso trabalho de imagem direcionado de forma predominante para o falante.  

Em igual sentido, Hernández Flores destaca que: 

 
[...] a análise de corpus tem mostrado o surgimento frequente de fenômenos 
comunicativos que, embora se relacionem com a situação da imagem 
social, pouco ou nada tem a ver com a cortesia (Bernal, 2007; Boretti, 
2005; Bravo, 2002; Hernández Flores, 2002; dentre outros) (2013, p. 176, 
grifos nossos, tradução nossa15). 
 

 
Frisemos, desde já, que, via de regra (eis que somente o contexto linguístico-cultural-

situacional poderá dar subsídios para tal conclusão), as formas corteses exercem função 

atenuadora no discurso, mas, por outro lado, haverá formas puramente atenuadoras, que se 

manifestam sem envolver processos de cortesia. São estas últimas formas que interessam ao 

nosso trabalho, as expressões que manifestam atenuação sem cortesia. 

 Refere Albelda (2010, p. 48) que os primeiros trabalhos sobre atenuação se realizaram 

nos anos 1960 e 1970 (Zadeh, 1965; Lakoff, 1972; Lysvåg, 1976; Fraser, 1980), mas que, nos 

últimos vinte anos, aumentou o interesse pelo estudo da atenuação em diferentes idiomas, 

culturas e gêneros linguísticos16. Afirma que o conceito de atenuação está mais ou menos 

definido entre os diversos autores, mas que o reconhecimento dos respectivos fenômenos nos 

                                                 
15 Todas as traduções de textos em língua espanhola ou inglesa realizadas nesta dissertação são de nossa autoria. 
16 A pesquisadora espanhola cita os seguintes estudos: Holmes (1984a, 1984b); Bazzanella, Caffi e Sbisà (1991); 
Bravo (1993); Briz (1995, 2003, 2007); Puga (1997); Pato de Váldez (1997); Caffi (1999, 2007); Ferrer e 
Sánchez (1998); Sbisà (2001); Pons (2003); Erlich (2003); Douglas de Sirgo (2003, 2007); Álvarez e Joven Best 
(2005); Giora et al. (2005); Albelda (2008a); Holmlander (2008) (ALBELDA, 2010, p. 48). 
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contextos reais de uso apresenta muita discrepância, razão pela qual os diferentes estudos têm 

chegado a resultados divergentes sobre se determinada expressão é atenuadora ou não, ainda 

que trabalhem com um mesmo corpus linguístico (p. 48), o que atesta a complexidade do 

fenômeno em estudo. 

 De fato, os dois linguistas espanhóis mencionados vêm desenvolvendo inúmeros 

trabalhos17 que contribuem enormemente não só no sentido de estabelecer aportes teóricos 

sólidos para a explicação dos procedimentos de atenuação (diferenciando-os dos 

procedimentos de cortesia), mas, fundamentalmente, no sentido de oferecer elementos 

práticos para a identificação da atividade atenuadora a partir da descrição dos fenômenos em 

corpora de interações faladas na língua espanhola e também na língua portuguesa (no âmbito 

do Projeto ES. POR.ATENUAÇÃO)18. 

 Tal projeto surge com base em um amplo estudo de corpus prévio e na necessidade de 

desenvolver uma ficha19 para a análise sociolinguística e pragmática da atenuação. Para tanto, 

os linguistas propõem fundamentos teóricos e metodológicos para um projeto em comum que 

descreva os fenômenos de atenuação nas diferentes variantes do espanhol e do português 

falados e que permita, dentre outras, as análises contrastivas intra e interlinguísticas (BRIZ e 

ALBELDA, 2013, p. 289-290). Um dos objetivos do referido projeto é unificar a terminologia 

a partir da proposta de uma definição comum de atenuação que abranja as diferentes formas 

de concebê-la, bem como preparar os pesquisadores no sentido de desfazer as confusões e 

                                                 
17 Além dos vários artigos científicos publicados, especialmente sobre o tema da atenuação, os linguistas atuam 
no Projeto Val.Es.Co. – coordenado por Antonio Briz desde o início (1990) e integrado por professores da 
Universidade de Valência (como Marta Albelda Marco) –, que tem por objetivo a recompilação de um corpus de 
conversações coloquiais na variante europeia do espanhol. Igualmente, Albelda integra a equipe do Projeto 
PRESEEA na cidade de Valência, que é um projeto internacional para o estudo sociolinguístico do espanhol da 
Espanha e dos diferentes países da América Hispânica, coordenado pela Universidade de Alcalá (Espanha) e 
Universidade Autônoma de Nuevo León (México). Já o AMERESCO é um projeto também de âmbito 
internacional, coordenado por Briz (Universidade de Valência), cujo objetivo é compor um corpus de 
conversações coloquiais recolhidas na Espanha e na América. 
18 O projeto ES.POR.ATENUAÇÃO é coordenado por Antonio Briz (Universidade de Valência) e tem como 
objetivo principal o estudo da atenuação, inicialmente, nos gêneros entrevista semidirigida e conversação 
coloquial espontânea, para o que se valerá de corpora já existentes, como os levantados no âmbito dos projetos 
PRESEEA, AMERESCO, NURC/BR e, também, de materiais de base elaborados no projeto Val.Es.Co. Além de 
vários países de fala espanhola, estão vinculadas ao projeto cidades brasileiras e portuguesas. No Brasil, três 
Universidades integram atualmente o projeto: Universidade de São Paulo (USP), Universidade Presbiteriana 
Mackenzie (UPM) e Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Coordenam as atividades do projeto nessas 
Universidades, respectivamente, os professores Dr. Luiz Antônio da Silva, Dr. José Gaston Hilgert e Dra. Kazuê 
Saito Monteiro de Barros. 
19 A ficha metodológica adotada no Projeto ES.POR.ATENUAÇÃO foi elaborada no âmbito do grupo de 
pesquisa Val.Es.Co. a partir da ficha sociolinguística proposta por Albelda e Cestero (2011) e Cestero e Albelda 
(2012) no contexto do projeto PRESEEA. A referida ficha também é o resultado de muitas pesquisas 
desenvolvidas por Briz acerca da atenuação do ponto de vista pragmático no espanhol coloquial (1995, 2002, 
2003, 2005, 2007a, 2012) (BRIZ e ALBELDA, 2013, p. 290). 
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equívocos conceituais verificados em alguns estudos quanto às definições teóricas de cortesia 

e atenuação por meio da harmonização dos critérios de interpretação dos dados linguísticos 

(p. 292). 

 Além disso, entendemos que o ganho desses estudos para o desenvolvimento de uma 

ficha metodológica diz respeito à identificação e posterior sistematização da estrutura da 

atividade atenuadora por meio da aplicação do princípio da variação situacional (BRIZ e 

ALBELDA, 2013, p. 290), que define o contexto interacional geral ou situação geral de 

comunicação (ALBELDA et al., 2014, p. 11; BRIZ e ALBELDA, 2013, p. 299) e o contexto 

interacional concreto (ALBELDA et al., 2014, p. 11; BRIZ e ALBELDA, 2013, p. 300). Essa 

organização metodológica fornece bases teóricas e práticas mais seguras para o pesquisador 

identificar quando uma expressão é atenuadora ou não, assim como critérios coerentes para 

análise de dados de corpora de fala no âmbito da atenuação. De forma breve, podemos dizer 

que a sistematização final que resulta da ficha oferece um tratamento dinâmico aos fatores 

situacionais gerais e às relações entre os elementos concretos da expressão atenuadora, ao 

definir parâmetros que auxiliam na identificação do elemento que desencadeia a atenuação, do 

elemento que atenua e do elemento atenuado. Esses três elementos compõem o contexto 

interacional concreto e serão explorados na seção dedicada aos procedimentos metodológicos, 

bem como à análise de dados do nosso corpus (Capítulos 4 e 6). 

Percebemos que começam a se desenvolver mais estudos voltados para a atenuação 

propriamente dita (dissociada da cortesia), em especial, no que se refere às interações faladas 

e, de forma ainda mais especial, embora incipiente, na língua portuguesa. Estudos sob essa 

perspectiva, por outro lado, têm sido mais desenvolvidos no âmbito da língua escrita, 

notadamente, em corpora constituídos por trabalhos acadêmicos e científicos em língua 

espanhola (BRIZ, 2014, p. 83)20. 

No que tange à cortesia, é importante tecermos algumas considerações sobre as noções 

desenvolvidas pelos principais estudos sobre o tema, a fim de estabelecermos diferenciações e 

aproximações conceituais com nosso objeto de estudo: a atenuação metaenunciativa. 

A cortesia é considerada um dos grandes princípios que regulam as relações humanas 

e, por extensão, as interações face a face, eis que, “entendida em sentido amplo [recobre] 

                                                 
20 Briz cita os seguintes trabalhos como exemplos de estudos da atenuação propriamente dita na língua espanhola 
em gêneros de língua escrita; no discurso científico: Myers (1989), Hyland (1996), Markkanen e Schröder (eds., 
1997), Mendiluce e Hernández (2003), Morales, Cassany e González (2007); no discurso acadêmico: Ferrari 
(2010) e Morales (2010). (2013, p. 291; 2014, p. 83). 
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todos os aspectos do discurso que são regidos por regras, cuja função é preservar o caráter 

harmonioso da relação interpessoal” (KERBRAT-ORECCHIONI, 2006, p. 77). É na busca 

desse equilíbrio que o fenômeno da cortesia assume um papel fundamental, pois a sua 

ausência ou inadequação pode colocar em risco o bom andamento tanto da interação quanto 

do relacionamento social entabulado entre as pessoas (SILVA, 2008, p. 157-8). 

A literatura aponta que o modelo teórico que constitui “o quadro referencial mais 

sofisticado” (KERBRAT-ORECCHIONI, 2006, p. 77) nos estudos da cortesia, o mais 

utilizado, o “mais famoso, mais explorado [...] e, consequentemente, o mais criticado” (2004, 

p. 41), é o desenvolvido por Brown e Levinson (1987). Tal modelo apresenta dois objetivos 

básicos: por um lado, ampliar o modelo de Grice (1975), no que se refere ao princípio de 

cooperação, ocupando-se dos aspectos sociais e racionais da comunicação; por outro, os 

mencionados teóricos ampliam o modelo de imagem social criado por Goffman (1967). 

Aqueles autores consideram a noção de face como um conjunto de necessidades inerentes ao 

ser humano (CONTRERAS, 2005, p. 29), ao passo que a noção originalmente concebida por 

Goffman (1967) remete a noção de face para o âmbito social, onde encontra seu nascedouro. 

 O modelo proposto por Brown e Levinson privilegia a noção de imagem (face), ambas 

articuladas: a face positiva, que consiste na imagem social e no desejo do sujeito de que seus 

atos sejam aprovados, e a face negativa, que corresponde ao desejo de ação, não ter os seus 

atos tolhidos pelo outro (BROWN E LEVINSON, 1987, p. 13). Importa destacar que esses 

autores elaboraram uma teoria pura que pretendiam que fosse universal, ou seja, não se 

ocuparam da linguagem em uso, e sim da descrição de universais linguísticos de cortesia 

produzidos por um falante ideal aplicáveis a todas as línguas. Neste ponto, recaíram as 

maiores críticas, já que as estratégias descritas aplicam-se sobretudo às culturas 

anglosaxônicas, e não necessariamente a todas as culturas. 

Portanto, a noção de cortesia em Brown e Levinson (1987), desenvolvida a partir da 

noção de face, abrange estratégias que têm por finalidade minimizar os efeitos dos chamados 

atos ameaçadores da face (FTA – face threatening acts), no intuito de evitar conflitos entre os 

interlocutores ao estabelecer ou restabelecer o equilíbrio nas relações sociais (SILVA, 2008, 

p. 178/184). 

Contudo, importante enfatizar que a cortesia não se manifesta somente em situações 

em que estejam presentes atos de ameaça às faces do interlocutor, mas também em atos como 

os elogios, as saudações, os agradecimentos, que podem valorizar a imagem social do ouvinte 
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(HILGERT, 2008, p. 135-6). Nesse sentido, à noção de FTA (atos ameaçadores à face), 

Kerbrat-Orecchioni (2006) agrega a noção de FFA (Face Flattering Acts– atos valorizadores 

da face), pois entende que a interação não é marcada apenas por atos que ameaçam a face 

(FTA), mas igualmente por atos que a valorizam (FFA). Trata-se da cortesia valorizadora ou 

positiva, em contraposição à cortesia atenuadora ou negativa, que ocorre quando as estratégias 

de cortesia decorrem da potencial ameaça às faces do ouvinte. Segundo a autora, a cortesia 

positiva é de natureza produtiva e a negativa é de natureza abstencionista ou compensatória 

(2006, p. 82-3). 

Verificamos, assim, que a teoria de Brown e Levinson (1987), bem como a maioria 

dos estudos que a adotam, identifica o conceito de cortesia com a noção de face (imagem); 

entretanto, neste trabalho, firmamos o entendimento de que a atividade de imagem está 

presente em todos os enunciados produzidos no curso da interação, portanto, diferencia-se, em 

essência, do conceito de cortesia ou mesmo do de atenuação, conforme já comentamos e 

conforme se verá na próxima seção. 

 A par da cortesia em sua dimensão social ou normativa, esta também se manifesta 

como atividade estratégica linguística do falante no sentido de estabelecer acordo ou ser 

aceito pelo outro. Neste caso, a cortesia é um mecanismo retórico para convencer, obter um 

benefício e, ao mesmo tempo, zelar pelas relações interpessoais e sociais ou evitar que estas 

sofram algum tipo de prejuízo (BRIZ, 2014, p. 84-5 e 2004, p. 67; BRAVO, 2003, p. 101; 

FÁVERO, 2008, p. 305). 

 Nesse sentido, o termo estratégia, além de evidenciar o caráter dinâmico e 

colaborativo da interação face a face, aponta para a noção de função pragmática, que, no 

discurso falado, é realizada por elementos discursivos (categorias pragmáticas) que operam 

em prol da construção dos efeitos de sentido no interlocutor (BRIZ, 2014, p. 84-5). Podemos 

dizer que, como estratégia discursiva, também a atenuação se manifesta com as mesmas 

características, delineando-se como mecanismo retórico nos termos definidos por Briz. 

 Concluímos, por enquanto, que ambas, cortesia e atenuação, podem funcionar como 

estratégias discursivo-pragmáticas; no entanto, suas diferenças se manifestarão de forma mais 

clara no âmbito das noções de imagem social, em especial, da noção de trabalho de face ou 

atividade de imagem (face work), tal qual concebida por Goffman (1967), desenvolvida por 

Brown e Levinson (1987), revisada e ampliada por vários pesquisadores, conforme 

explicaremos mais adiante. 
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Finalizamos estas linhas dizendo que uma das molas propulsoras do presente trabalho 

foi justamente – ao estarmos em contato com fenômenos de metaenunciação nas interações 

que integram os corpora do NURC/BR – a observação de operações metaenunciativas que ora 

manifestavam atos de cortesia, ora não os manifestavam; ao não manifestá-los, percebemos 

que alguns fenômenos se aproximavam da cortesia, mas ofereciam dúvida quanto à sua 

identificação e correta interpretação, como, de fato, muitos exemplos com os quais nos 

deparamos no nosso corpus de pesquisa seguem nos oferecendo, dada a complexidade dos 

fenômenos em estudo, aliada à diversidade de enfoques teóricos dedicados a descrevê-los e 

explicá-los.  

Isso nos chamou a atenção e fomos em busca de leituras que nos dessem suporte 

teórico para compreender e descrever os fenômenos de atenuação sem cortesia, o que ocorreu 

com o diálogo que percebemos existir entre os conceitos de metaenunciação (AUTHIER-

REVUZ, 2004; 1998) e de atenuação (BRIZ, 2012; 2005). Este último autor, ao enfatizar em 

seus estudos a diferença conceitual entre atenuação e cortesia, nos instigou a seguir adiante 

nesse recorte temático. 

 
 
4.1.2 A noção de trabalho de imagem (face work) 
 
 

Uma das características interacionais, talvez a mais geral na determinação dos 

contornos da interação humana e que nasce por força desta, é o que Goffman chama de 

trabalho de face ou atividade de imagem21 (face work). Nas palavras do sociólogo canadense: 

 
Com trabalho de face eu proponho designar as ações realizadas por uma 
pessoa no sentido de que tudo o que ela faça esteja em harmonia com a sua 
imagem. A atividade de imagem serve para neutralizar “incidentes”, ou seja, 
eventos cujas implicações simbólicas efetivamente ameaçam a imagem 
(1967, p. 12, itálico e aspas do original). 

 

O sociólogo propôs a noção de trabalho de imagem tendo em vista as interações face 

a face, ou seja, sempre que houver o encontro real de uma pessoa com outra, considera como 

atividade de imagem aquela que envolve as ações realizadas por uma pessoa para que o seu 

comportamento esteja em consonância com a sua imagem social; essas ações são aquelas 

                                                 
21 Nos estudos brasileiros em língua portuguesa o termo mais usado é “face”. No entanto, preferimos utilizar os 
termos “imagem”, “imagem social” e “atividade de imagem”/“trabalho de imagem”, por nos parecerem mais 
claros e próximos do conteúdo semântico do termo utilizado originalmente por Goffman. 
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voltadas para salvaguardar, proteger e reparar a imagem (GOFFMAN, 1967, p. 12/15–23). 

Disso inferimos que “o simples contato com um interlocutor já representa o rompimento de 

um equilíbrio, ameaçando a imagem tanto do locutor quanto do interlocutor” (SILVA, 2008, 

p. 169), noção esta que adotamos no presente estudo.  

A face ou imagem é assim definida por Goffman: 

 
O termo face pode ser definido como o valor social positivo que uma pessoa 
efetivamente reclama para si por meio da linha que os outros pressupõem 
que ela assumiu durante um determinado contato. A face é uma imagem do 
eu delineada em termos de atributos sociais aprovados (...) (1967, p. 5) 

 

Concluímos da definição acima que a face é a imagem social que a pessoa defende nos 

contatos sociais a partir da avaliação que os outros interactantes fazem de suas atitudes ou 

comportamentos. É a visão do outro sobre o eu. Essa autoimagem é construída tendo em vista 

a aprovação social, ou seja, a imagem de si que a pessoa constrói e defende nas interações é 

determinada pela sociedade, ao mesmo tempo que ela é emocionalmente ligada à sua imagem, 

razão pela qual deseja que esta seja valorizada e respeitada (p. 5-6). 

A face ou imagem social é “algo que está difusamente situado no fluxo de eventos 

interacionais e que se torna visível somente quando estes são lidos e interpretados quando das 

avaliações manifestadas sobre esses eventos” (p. 7). No fluxo da interação, os participantes 

fazem uma interpretação avaliativa das imagens de todos os participantes – da sua própria 

imagem e da imagem dos demais –, zelando para que todas essas imagens sejam preservadas, 

em nome do equilíbrio interacional e, por conseguinte, social. Esta é a regra; logicamente, 

comporta exceções. 

Nesse sentido, destaca Hernández Flores que: 

 
Nas interações faladas, ao mesmo tempo que nos comunicamos, estamos 
criando relações sociais com nossos interlocutores, portanto, o uso que 
fazemos da língua, isto é, o que dizemos e como dizemos, é fundamental 
para alcançarmos relações harmônicas. No momento em que, ao nos  
comunicarmos, o que dizemos tem um significado social, o nosso 
comportamento comunicativo constitui uma atividade de imagem, ao que 
Goffman (1967) chamou de face work (2005, p. 39). 

 

Importa enfatizar que Goffman preconizou a harmonia interacional não como um 

acordo no qual prevalecem informações ou reações sinceras, e sim como uma aceitação em 

prol do equilíbrio que se dá de forma “prática” ou “eficaz”,  não “real”:  
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Esse tipo de aceitação mútua parece ser uma característica estrutural básica 
da interação, em especial das interações realizadas em conversas face a face. 
É tipicamente uma aceitação “prática”, e não “real”, já que tende a se basear 
não em um acordo de avaliações sinceras manifestadas com franqueza, mas 
em uma disposição de prestar informações falsas de forma temporária para 
emitir opiniões com as quais os participantes não concordam realmente. 
A aceitação mútua das linhas tem um importante efeito de conservação sobre 
os encontros (1967, p. 11, aspas do original). 
 

Essa aceitação mútua opera como uma espécie de máscara social que se manifesta 

linguisticamente também por meio de máscaras (estratégias), uma vez que o que importa não 

é a verdade ou a sinceridade do que é dito – que pode ferir o outro ou o próprio falante –, e 

sim o como é dito, a fim de se obter o equilíbrio da interação. Sacrifica-se a verdade em 

benefício da harmonia, que pode significar a própria sobrevivência da pessoa do falante em 

algumas situações. Em suma, a aceitação ou acordo (BRIZ,2014, p. 84, nota 34; 2012, p. 38) é 

fruto da atividade de imagem dos falantes, que se empenham em defender a sua própria 

imagem e proteger a dos demais participantes no sentido de harmonizar as relações 

interacionais, o que constitui uma característica da própria estrutura da interação. 

Nesse sentido, destacamos as palavras de Silva, que corrobora o já afirmado acerca do 

conceito de atividade de imagem e aponta para a ideia do direcionamento das imagens, 

presente na teoria de Goffman: 

 
Goffman utiliza o termo face work (trabalho de face) para designar as ações 
efetuadas por um indivíduo para conseguir que o que faça seja coerente com 
sua imagem. O trabalho de face serve para neutralizar incidentes, isto é, fatos 
que coloquem em risco a face do locutor ou do interlocutor. Há uma 
orientação defensiva, no sentido de preservar a própria face e uma orientação 
protetora, visando a preservar a face do outro (2008, p. 168-169, grifos 
nossos). 

 

No encontro interacional em presença, face a face, Goffman destaca que a pessoa se 

apresenta tendo em vista a defesa da sua própria imagem e a proteção da imagem do outro 

com quem interage socialmente, sendo a essência da atividade de imagem a minimização do 

efeito ameaçador que alguns fatos poderiam ter. Esse movimento de mão dupla pode ocorrer 

simultaneamente ou não, de modo que alguns desses direcionamentos da atividade de imagem 

serão dirigidos para o falante, para o destinatário ou para ambos. Para entendermos o conceito 

de atenuação tal qual abordamos nesta pesquisa, é importante entendermos que o trabalho das 

imagens se movimentam em várias direções ao longo da interação. Ora podem voltar-se para 
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o interlocutor, ora podem voltar-se para o próprio falante, ora podem se distribuir de forma 

simultânea para ambas as imagens, de falante e de destinatário. 

Enfatiza o sociólogo: 

 
Já afirmei que a pessoa terá dois pontos de vista: uma orientação defensiva 
direcionada para salvar a sua própria imagem e uma orientação 
protetiva direcionada para salvar a face dos outros. Alguns eventos serão 
principalmente defensivos e outros serão principalmente protetivos, 
embora se possa esperar que, em geral, essas duas perspectivas sejam 
assumidas ao mesmo tempo”  (1967, p. 14, grifos nossos). 

 

A atividade de imagem se desenvolve como integrante de um jogo social e linguístico: 

os movimentos “são como jogadas tradicionais de um jogo ou passos tradicionais de uma 

dança” (1967, p. 13). Nesse cenário de jogos de imagens, a proteção da imagem do próprio 

falante surge como um movimento estratégico linguisticamente relevante. 

Nesse sentido, afirma Hernández Flores que, em sua pesquisa, encontrou um tipo de 

comportamento comunicativo que beneficia a imagem do falante, e não a de seu interlocutor 

(destinatário): 

 
(...) a imagem do próprio falante pode ser objeto exclusivo das 
atividades de imagem realizadas por ele mesmo, nas quais a imagem 
afetada (de forma neutra22, positiva ou negativa) seria principalmente a sua, 
não a de seu interlocutor (conforme Shimanoff, 1994; Meier, 1995; Bravo, 
2002; Hernández Flores, 2002). Por isso, diferenciamos dois tipos de 
atividades de imagem: por um lado, as realizadas por um falante e dirigidas 
à sua própria imagem e, por outro, as realizadas por um falante e dirigidas 
tanto à imagem do destinatário quanto à sua, o que conhecemos como 
cortesia (2004, p. 99, itálico do original, grifos nossos). 

 

Este ponto acerca da atividade de imagem é fundamental em nosso estudo, porquanto 

confirma o que Goffman (1967) já dizia no sentido de que existe um direcionamento das 

imagens no jogo interacional. Goffman não tratou da cortesia nem da atenuação; ocorre que a 

teoria de Brown e Levinson (1987), a partir da noção de imagem goffmaniana, associou-a à 

cortesia, ou seja, entenderam os linguistas que, em havendo atividade de imagem, presente 

está a cortesia. Essa ideia foi refutada por muitos pesquisadores, que identificam que a 

                                                 
22 Esclarecemos que não nos parece adequado o uso do termo “neutro” em análise de fenômenos de linguagem, 
considerando os pressupostos bakthinianos que alicerçam o presente estudo. Entendemos que, com o termo 
“neutro”, a autora se refere às situações em que a imagem social não afeta a imagem do falante diretamente ou 
que não fica evidente no discurso que sua imagem foi afetada de forma positiva ou negativa. De toda forma, 
consideramos que a atividade de imagem está presente em todos os enunciados produzidos em interação. 
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atividade de imagem também está presente em enunciados nos quais a cortesia está ausente 

(por exemplo, enunciados não corteses, descorteses ou puramente atenuados, no sentido 

empregado neste trabalho).  

Esclarece Hernández Flores: 

O conceito de atividade de imagem (como destacaram Shimanoff, 1994; 
Meier, 1995; Bravo, 2004) não é sinônimo do de cortesia, mas sim a cortesia 
é um possível tipo de atividade de imagem, bem como a descortesia ou as 
atividades de imagem que não estão dirigidas ao destinatário, e sim ao 
próprio falante. Dessa forma, as atividades de imagem se mostram como um 
fenômeno complexo com vários focos (conforme os destinatários) e com 
vários efeitos para a imagem (favoráveis ou desfavoráveis). Portanto, a 
situação e o direcionamento da imagem mudam constantemente ao longo da 
interação, isto é, a imagem se submete a uma oscilação ao longo do 
intercâmbio comunicativo (2005, p. 39-40).  

 

Por sua vez, Boretti cita alguns trabalhos que estudam manifestações linguísticas que 

se relacionam com a imagem social, mas que não guardam nenhuma relação com cortesia 

(2005, p. 215)23. Em igual sentido, Hernández Flores cita trabalhos que verificaram que a 

imagem afetada não é a do destinatário, mas sim a do falante (2004, p. 99; 2013, p. 17624). 

Em mesmo sentido, as expressões metaenunciativas que encontramos no corpus 

também indicam a presença de enunciados que envolvem um direcionamento da imagem para 

o próprio falante, o que é típico de expressões de atenuação sem cortesia. Cabe ressaltar que, 

para o entendimento do conceito de atenuação, que se relaciona à noção de cortesia, mas 

com ela não se confunde (BRIZ, 2012, p. 36, grifos nossos), a noção de trabalho de imagem 

é crucial para estabelecer a diferenciação entre atenuação e cortesia. O cerne da questão está 

em entender o direcionamento das imagens na manifestação de cada fenômeno: unidirecional 

na atenuação propriamente dita (sem cortesia, atividade de imagem voltada somente ou 

preponderantemente para o falante) e necessariamente bidirecional na cortesia (atividade de 

imagem voltada para falante e destinatário). 

Hernández Flores discorre sobre a trajetória terminológica que o fenômeno da 

atividade de imagem realizada pelo falante e dirigida para ele próprio trilhou ao longo da 

última década em língua espanhola:  

 

                                                 
23 Bravo, 2002; Fant e Granato de Grasso, 2002; Bargiela-Chiappini, 2003; Hernández Flores, 2004. 
24Boretti, 2005; Bravo, 2002; Brenes, 2009; Fant, 2007; Fant e Granato, 2002; Gómez Sánchez, 2008a, 2008b; 
Hernández Flores, 2002. 
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[...] autocortesia (Boretti, 2003, 2005; Haverkate, 2001; Kaul de Marlangeon, 
2011); atividade de imagem não cortês (Bravo, 2002); atividade de imagem 
autocêntrica (Fant e Granato, 2002; Holmlander, 2011); atividade de 
imagem dirigida ao falante (Hernández Flores, 2002); e a denominação que 
acabou sendo mais aceita, atividade de autoimagem (Alcaide Lara, 2012; 
Bernal, 2007; Brenes Peña, 2009; Gómez Sánchez, 2008a, 2008b; 
Hernández Flores, 2005, 2008, dentre outros) (2013, p. 179, itálico do 
original, grifos nossos).  

 

Importante frisar que entendemos, juntamente com Hernández Flores (2004, p. 98)  e 

Briz e Albelda (2013, p. 292), que o termo “autocortesia”25, rechaçado pela maioria dos 

estudiosos, é inadequado para indicar esse movimento de imagem realizado pelo falante em 

direção a si mesmo, já que a cortesia, necessariamente, envolverá, ao menos, duas pessoas e 

sempre beneficiará, de alguma forma, a imagem social do interlocutor (destinatário do ato 

cortês). Nesse sentido, adotamos os termos “atividade de imagem dirigida/direcionada/voltada 

para o falante” e “atividade de autoimagem” por entendermos cientificamente mais claros e 

adequados para evitar confusões conceituais num cenário de diferenciações teóricas e 

terminológicas tão relevantes como o que abrange o tema da atenuação metaenunciativa, de 

que ora nos ocupamos. 

Ainda, destaca Hernández Flores – em artigo que aprofunda o estudo do conceito de 

atividade de imagem a partir de Goffman (1967) –  que, com a evolução dos estudos, depois 

que a noção de trabalho de imagem deixou de ser considerada sinônimo de estratégia de 

cortesia por muitos pesquisadores, a definição teórica de atividade ou trabalho de imagem 

revestiu-se de grande complexidade, ainda não muito explorada (2013, p. 177). 

Ao discorrer sobre a função geral desempenhada pelo elemento atenuador no discurso, 

Albelda e outros pesquisadores relatam que toda função ou subfunção que possa realizar um 

elemento atenuante no discurso pode ser resumida nas três já citadas (autoproteção, prevenção 

ou reparação das imagens) e que resolveram incluir, de forma provisória, uma função 

chamada de “zero”, resultante de uma atividade de autoproteção sem imagem, porque “não 

parece estar claro na bibliografia se a atenuação pode ser usada sem que estejam envolvidas 

questões de imagem (Bravo 2005, 2008, Briz 2012b)” (ALBELDA et al., 2014, p. 16-17), o 

                                                 
25 Em artigo  dedicado à discussão contrastiva entre os conceitos de atividade de imagem e atividade de cortesia,  
Boretti revisa tal terminologia e propõe outra expressão para referir-se ao trabalho de imagem do falante com 
efeitos sobre sua própria imagem social, a saber,  atividades de imagem autodirigidas (2005, p. 216), termo que 
consideramos igualmente adequado para nomear o fenômeno em referência. 
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que atesta que o tema da atividade de imagem associada aos procedimentos de atenuação 

linguística é complexo e não se encontra devidamente descrito na bibliografia especializada. 

No entanto, em artigo recente, Albelda (2016) revisa a supracitada posição “zero” da 

atenuação, ou seja, enunciados atenuadores que reduzem o compromisso do falante com o 

dito e que não envolveriam diretamente um trabalho de imagem. A autora conclui que a 

atividade de imagem é causa da atividade atenuadora (p.19) e que “é decisiva para a 

atenuação como fenômeno comunicativo”, porquanto “todo comportamento comunicativo 

afeta a imagem” (p. 30). Assim, complementa o conceito de atenuação desenvolvido em 

trabalhos anteriores para incluir nele a atividade de imagem como movimento originário das 

estratégias de atenuação, noção esta que veio a convergir com o entendimento que adotamos 

no presente estudo no sentido de que nem a atenuação nem qualquer outro fenômeno 

linguístico está isento do trabalho de imagem. 

Destaca a autora que é imprescindível um estudo que revise a noção de imagem e que 

aponte em que sentido esta é entendida como uma dimensão que se ativa no uso da atenuação. 

Explica que sua proposta parte da noção de Goffman (1959) de forma provisória e que tal re-

visão é “necessariamente complementar” à definição de atenuação proposta, sob pena desta se 

tornar incompleta (p. 29). 

A tese defendida pela linguista sintoniza com nossa concepção de que a atividade de 

imagem é inerente a toda estratégia linguística produzida no desdobramento interacional e 

está presente em todos os enunciados da língua, notadamente nos que resultam da 

conversação26, tendo em vista que, ao se colocar em contato face a face com o outro, o falante 

considerará os dois movimentos referidos por Goffman (1967, p. 12) – a defesa e a proteção 

da imagem própria e alheia –,  não necessariamente com a bidirecionalidade simultânea 

apontada pelo sociólogo. Dizemos isso porque, embora todas as atividades comunicativas 

envolvam atividades de imagem, como já vimos, pode haver movimentos unidirecionais da 

imagem no sentido da autoproteção do falante, ou seja, podemos fazer uma diferença entre as 

atividades de imagem voltadas para a imagem do falante e as atividades de imagem voltadas 

                                                 
26 A noção de atividade de imagem proposta por Goffman (1967) se refere à interação face a face; no entanto, há 
estudos que ampliam essa dimensão e aplicam-na a interações escritas nas quais os interlocutores são escritor e 
leitor, a exemplo das pesquisas já citadas (BRIZ, 2012), que tem estudado o fenômeno da atenuação em 
trabalhos acadêmicos e científicos, bem como de outros estudos que exploram o fenômeno da cortesia e da 
atividade de imagem em textos literários (URBANO, 2008, p. 235-275). Essa observação é importante no 
contexto da presente dissertação porque entendemos que a atividade de imagem ocorre sempre que houver 
interação humana (em graus e com direcionamentos específicos). 



56 
 

 
 

para as imagens do falante e do seu interlocutor, o que resultará, frequentemente, em atos 

corteses (BRIZ e ALBELDA, 2013, p. 292. 

Considerando os pressupostos bakhtinianos que embasam esta dissertação, não 

poderíamos chegar a outra conclusão: todos os enunciados da língua estão envoltos em 

atividades de imagem ou, dito de outro modo, as atividades de imagem determinam os 

matizes da produção de todos os enunciados. Se a condição básica de existência da língua é a 

relação de interação eu–tu (enunciador – enunciatário), que é sempre pressuposta e determina 

o funcionamento de todas as estruturas linguísticas colocadas em ação quando do uso da 

língua, e se, no encontro face a face, o que movimenta o jogo das imagens é evitar o potencial 

desequilíbrio interacional com vistas a obter a aceitação mútua ou o acordo, podemos concluir 

que toda produção linguística envolve uma atividade de imagem pelos interlocutores.  

Assim, entendemos que a atividade ou trabalho de imagem está presente em todo 

enunciado produzido em interação e constitui um de seus pilares estruturais. Esse movimento 

das imagens, contudo, nem sempre são perceptíveis ao analista; o pesquisador trabalhará com 

as marcas do jogo de  imagens deixadas na materialidade do discurso. 

Igualmente, podemos afirmar que a atividade de imagem opera em duas frentes 

principais: a atividade de autoimagem (que beneficia somente ou preponderantemente o 

falante) e a atividade de cortesia (que beneficia tanto o falante quanto o seu interlocutor). Não 

entraremos aqui em detalhes sobre os graus da cortesia, sobre a polidez27, impolidez, não 

polidez, polirrudeza, etc, nos termos propostos por Kerbrat-Orecchioni (2014, p. 47-82), eis 

que tais noções escapam ao foco principal de nosso estudo, a atenuação linguística. 

Podemos concluir também que as funções que a atenuação desempenha no discurso 

estão diretamente relacionadas à noção de trabalho de imagem. Portanto, as três principais 

funções da atenuação como estratégias gerais são: a autoproteção (atividade de autoimagem, 

voltada para o falante, atenuação sem cortesia, via de regra); a prevenção (atividade de 

imagem voltada para o falante e seu interlocutor, atenuação com valor frequentemente cortês); 

a reparação (atividade de imagem voltada para o falante e seu interlocutor, atenuação com 

valor frequentemente cortês) (BRIZ, 2012, p. 41-42 ; BRIZ e ALBELDA, 2013, p. 302-303).   

                                                 
27 Esclarecemos que, no âmbito deste trabalho, os termos cortesia e polidez são considerados sinônimos, mas  
usamos preferencialmente cortesia, para evitar confusões terminológicas. No entanto, há autores que fazem 
diferenciações entre os termos (a exemplo de KERBRAT-ORECCHIONI, 2004, p. 41), inclusive em razão da 
etimologia diversa que ambas as palavras possuem (VILLAÇA e BENTES, 2008, p. 19-48). Observamos 
também que, na língua espanhola, inexiste a palavra polidez, razão pela qual se usa somente a expressão 
cortesia. 
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Com as considerações desenvolvidas nesta seção, queremos ressaltar quatro pontos 

principais: que a atividade de imagem está presente em todos os enunciados; que atenuação e 

cortesia, portanto, envolvem atividades de imagem; que a diferença entre os conceitos de 

atenuação e cortesia está no direcionamento das imagens (unidirecional na atenuação sem 

cortesia e bidirecional na atenuação com cortesia); que é possível que a atividade de imagem 

esteja direcionada principal ou exclusivamente para o falante, o que caracteriza a atividade 

atenuadora sem cortesia.  

 

4.2 O CONCEITO DE ATENUAÇÃO 

 

 Antes de analisarmos com mais profundidade os elementos que compõem o conceito 

de atenuação adotado na presente pesquisa (BRIZ e ALBELDA, 2013, p. 292), consideremos 

a noção geral e mais utilizada pelos pesquisadores acerca da atenuação, já anunciada na 

introdução deste trabalho, qual seja, a de que é uma estratégia linguística para minimizar, 

mitigar, diminuir a força ilocutiva dos enunciados, o que significa, em linhas gerais, suavizar 

o impacto ou a dureza das palavras utilizadas pelo falante para dizer o que deseja dizer, tendo 

em vista o seu interlocutor. Essa noção está presente em outras conceituações, das quais 

extrairemos, também, algumas ideias complementares ao conceito adotado neste estudo, 

porquanto nos ajudarão a ter uma visão mais completa do fenômeno da atenuação 

(ALBELDA, 2016; ALBELDA et al., 2014; BRIZ, 2014, 2012, 2005). 

 Uma leitura rápida das interações que compõem os diálogos do Projeto NURC/BR é 

suficiente para nos indicar que, de uma forma geral, vários elementos atenuadores estão 

presentes de forma abundante nesses diálogos. Tivemos contato com as entrevistas realizadas 

em algumas das cidades abrangidas pelo referido projeto, em especial, com os corpora 

recolhidos nas capitais Porto Alegre e Rio de Janeiro, o que nos permite fazer esta afirmação, 

resultante de uma observação mais detalhada dessas interações. 

Destacamos um fragmento do corpus do Projeto NURC/RJ para ilustrar a noção de 

atenuação no sentido que estamos delineando. Vejamos.  

 
L – [...] e brasileiro viajando é meio...meio cara-de-pau não é? o brasileiro 
viajando é meio... meio grOsso ((falou em tom mais baixo)) porque... eh: 
geralmente brasileiro é um sujeito que está descobrindo o MUNndo sei lá 
sei lá isso é uma coisa muito engra/ [...] [NURC/RJ, DID, Inquérito 233, 
g.n.] 
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No exemplo acima, o falante se vale de uma série de elementos atenuadores da crítica 

que faz ao comportamento dos brasileiros no exterior. A crítica poderia ser mais taxativa ou 

categórica sem tais elementos caso o falante optasse por escolher outra maneira de compor o 

seu enunciado, de forma mais direta (“O brasileiro viajando é cara-de-pau, é grosso”); porém,  

utiliza estratégias para diminuir o impacto da crítica em seu interlocutor, inicialmente, 

mediante o uso de recursos repetidos como “meio” (que, no português coloquial do Brasil, 

significa “um pouco”), para amenizar a força de duas expressões duras e igualmente 

coloquiais (“cara-de-pau” e “grosso”) que, por si sós, são agressivas e poderiam apontar para 

um ato de descortesia (mas essa avaliação depende de vários fatores interacionais e 

contextuais que fogem ao objetivo de nossa análise, que está centrada na atenuação). 

Assim, no excerto sob análise, a repetição da palavra “meio”, além de indicar a 

hesitação do falante, tanto na busca da palavra exata que quer utilizar, quanto no que tange à 

decisão de utilizar uma palavra dura e agressiva, aponta para o descomprometimento que o 

falante quer ter com uma afirmação que poderia ser mais categórica ou crítica com relação ao 

comportamento do brasileiro no exterior – que o falante julga inadequado –, mas não quer ser 

taxativo, mesmo porque ele também é brasileiro28; todavia, o fragmento enunciado indica que 

o falante não se inclui nesse grupo de brasileiros que lhe parece mal comportado (“cara-de-

pau” ou “grosso”). Por essa razão, vale-se dos elementos de atenuação linguística, como o que 

acabamos de explicar, além dos que seguem na sequência de sua fala, que, em conjunto, 

demonstram uma intensa atividade atenuadora por parte do falante. 

Também está presente o marcador discursivo “não é”, com função de controlador  de 

contato apelativo que regula a relação entre os interlocutores (BRIZ e ALBELDA, 2013, p. 

304; BRIZ, 2012, p. 45/62) e que, nessa interação, funciona como um elemento de 

aproximação entre eles (ALBELDA et al., 2014, p. 36). Esse marcador discursivo atenua o 

dizer, uma vez que, enunciativamente, abre a possibilidade da manifestação da opinião 

contrária por parte do interlocutor e, por isso, suaviza a força do dito por convidar o outro a 

compartilhar de sua opinião, mostrando-se não fechado ou categórico quanto às ideias 

defendidas no curso de sua fala.  

                                                 
28 A crítica do falante com relação à postura do brasileiro no exterior é ratificada em outros pontos da interação, 
mas com uma boa dose de ironia e autocrítica. 
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Percebemos que, após dirigir a crítica já atenuada pela repetição do elemento “meio” e 

pela inserção do elemento “não é”, o falante tenta justificá-la. Introduz a justificativa com um 

“porque”, mas aborta tal iniciativa imediatamente, fazendo uma pausa no curso da fala 

(indicando que desistiu de dar uma justificativa taxativa ou mais objetiva) e partindo para uma 

justificativa por meio de um circunlóquio – que igualmente possui função atenuadora  do 

discurso (ALBELDA e CESTERO, 2011, p. 7; BRIZ, 2003, p. 20/37) –, ao emitir uma 

opinião mais amena do que a anteriormente lançada, agora sob a forma de um rodeio com as 

palavras: “eh, geralmente, brasileiro é um sujeito que está descobrindo o mundo, sei lá, sei 

lá”. A expressão “brasileiro é um sujeito” também atua em prol da atenuação por meio do 

recurso da impessoalização ou ocultação do eu enunciativo, sendo o falante também 

brasileiro. 

A atividade atenuadora do falante é reforçada pela repetição do elemento “sei lá”, uma 

expressão tipicamente coloquial e idiomática no português do Brasil que significa “não sei” e 

que, em geral, não indica uma dúvida real do falante, mas é usada como recurso para tirar o 

peso daquilo que não quer ou não deve dizer, como querendo fugir do assunto de uma forma 

leve e descompromissada, o que se traduz, neste caso, por eximir-se de justificar de forma 

mais contundente uma opinião tão negativa sobre o comportamento dos brasileiros fora do 

país. A expressão “sei lá”, nessa interação, aponta para o que Briz chama de dúvida fingida, 

ao revelar uma “atenuação autoprotetora do eu-falante, que evita, assim, a responsabilidade 

sobre o dito” (2012, p. 39). Igualmente, revela vagueza atenuadora, pois a combinação do 

verbo “saber” com o dêitico “lá”, que não indica lugar algum no discurso, debilita o conteúdo 

semântico do que quer expressar realmente (“não sei”) e evita responsabilidades sobre o que 

diz (ALBELDA et al., 2014, p. 27; BRIZ e ALBELDA, 2013, p. 304).  

A atenuação culmina com um segmento inacabado (“isso é uma coisa muito engra/”), 

ou seja, o falante ia dizer “isso é uma coisa muito engraçada”, enunciado que dá início a um 

fragmento bastante irônico29, com exemplos concretos de comportamentos inadequados de 

brasileiros no exterior, como falar alto em restaurantes e cinemas, diante do que o falante 

confessa sentir-se “sem graça” (“a gente se sente assim meio sem graça”, enunciado pleno de 

                                                 
29 Na sequência imediata ao fragmento citado lê-se, com alguma dose de ironia: isso é uma coisa muito engra/... 
então você vê eles falando muito ALto... em outros lugares não não há esse hábito que aliás é ótimo nosso não é? 
de falar alto você chega num restaurante tudo no maior silêncio... restaurante aqui é aquele negócio uma 
baruLHAda todo mundo falando ALto ((sons imitando falas)) contando piAda [...] é uma coisa impressioNANte 
( ) é uma festa ((entonação exclamativa)) então (se) imediatamente todos se põem a divertir não é? é 
divertidíssimo pra eles mas a gente fica assim meio sem graça [...] [NURC/RJ, DID, Inquérito 233, g.n.] 
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recursos atenuantes: “a gente”, que indica impessoalização; “assim”, que indica vagueza e 

imprecisão; “meio”, quantificador ). 

Pelo conjunto dos fenômenos que se manifestaram no fragmento interacional em 

destaque, podemos afirmar que a estratégia de atenuação, levada a efeito por diferentes 

elementos atenuadores (por exemplo, repetição de “meio”; justificativa em circunlóquio com 

opinião mais amena; repetição de “sei lá”), teve por finalidade alcançar a não rejeição do 

interlocutor por meio de uma atividade de proteção da autoimagem, que não envolve nenhum 

processo de cortesia, porque o direcionamento do trabalho de imagem se voltou 

principalmente para o falante (BRIZ, 2012, p. 36), e não para ambos os interactantes. O 

direcionamento das imagens no fazer enunciativo é uma noção chave para a compreensão do 

conceito de atenuação nos termos adotados na presente dissertação. 

Assim, conforme mencionamos na seção anterior, ao incorporar a noção de trabalho 

de imagem ao conceito de atenuação, Albelda (2016, p. 29) afirma que sua proposta mais 

recente modifica entedimentos expostos em trabalhos anteriores, os quais também tomamos 

como referência por sua relevância e afinidade com o presente estudo (ALBELDA, 2013; 

ALBELDA et al., 2014). 

A linguista apresenta seu conceito de atenuação, incluindo a noção de atividade de 

imagem, da seguinte forma: 

 
(...) a atenuação é uma estratégia pragmática (comunicativa) que se origina 
por uma necessidade de imagem e que objetiva mitigar e miminizar a 
intensidade do que se expressa reduzindo a força ilocutiva do ato de fala e, 
em alguns casos, por meio de  mecanismos de vagueza que debilitam ou 
minimizam o conteúdo da proposição. A atenuação é, ao mesmo tempo, uma 
atividade argumentativa que permite aos falantes formularem um menor 
compromisso com relação ao dito e, assim, obterem de forma mais eficaz os 
objetivos conversacionais dos participantes do discurso (2016, p. 30, grifos 
nossos). 

 

Vemos que este conceito corrobora a noção geral de minimização da força ilocutiva 

dos enunciados, já explorada anteriormente, e faz referência a alguns elementos atenuadores 

que foram exemplificados no fragmento interacional que acabamos de analisar (vagueza, 

menor compromisso com o dito). Além disso, afirma a autora que os elementos de atenuação 

operam como mecanismos de argumentação para a obtenção dos objetivos conversacionais, 

que, nas palavras de Briz (2014, p. 84, nota 34; 2012, p. 38), seria o acordo e, nas de Goffman 

(1967, p. 11), a aceitação mútua. 
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No entanto, o que queremos destacar da definição oferecida por Albelda (2016, p. 30) 

diz respeito à incorporação da noção de atividade de imagem ao conceito de atenuação, o que 

significa compreender e considerar a atenuação como uma estratégia de imagem (p. 29). 

A pesquisadora faz um levantamento bibliográfico sobre os conceitos de atenuação e a 

sua relação com o conceito de atividade de imagem e manifesta que a matéria não está 

pacificada entre os diferentes pesquisadores. Afirma a autora que: 

 
(...) o interesse em manter claramente separados os aspectos sociais (em 
especial, a cortesia) dos puramente linguísticos levou alguns pesquisadores a 
se comprometerem com uma definição de atenuação que não abrange a 
dimensão social e, portanto, que exclui a noção de imagem (...) (2016, p. 20). 

 

Enfatiza a autora que há uma oscilação paradoxal dos pesquisadores sobre o tema, já 

que, embora considerem a atividade de imagem como a mola propulsora das operações de 

mitigação, a imagem não é abordada nas respectivas definições teóricas. Questiona, ainda, 

que essa invisibilidade do conceito de imagem talvez se deva ao fato de que a imagem está 

pressuposta em alguns estudos e, por isso, seria irrelevante dar-lhe destaque ou, então, ao fato 

de que considerem que os fenômenos linguísticos devam ser explicados linguisticamente e, 

portanto, a definição de atenuação deve centrar-se nos processos linguísticos que se realizam 

(p. 22). Essa flutuação teórica “revela justamente a dificuldade que oferece a caracterização 

da influência da imagem [na atenuação]” (p. 21). 

Diante desse cenário, julgamos fundamental o posicionamento da linguista espanhola 

ao conceber a atividade de imagem como parte integrante do conceito de atenuação porque 

implica reconhecer a dimensão social da atenuação, para além de sua dimensão puramente 

linguística. Entendemos, pois, que a atenuação é um fenômeno linguístico e social que nasce 

por força das necessidades de imagem dos falantes e que se manifesta linguisticamente por 

meio de estratégias interacionais com o fim de minimizar a força dos enunciados. 

Consideramos que não se pode separar os fenômenos de linguagem da realidade social que os 

engendra, devendo-se assumir que todo fenômeno linguístico nasce na sociedade e se 

manifesta na materialidade da língua, uma vez que a iniciativa de interagir é sempre social, ou 

seja, o uso da língua é desencadeado pela necessidade de interação social do ser humano com 

os outros seres humanos. 

À luz dessas considerações, esclarecemos que adotamos como conceito de atenuação o 

desenvolvido por Briz e Albelda (2013, p. 292) por entendermos o mais didático e completo 
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no sentido de considerar os dois principais movimentos de imagem, ainda que de forma não 

expressa, ao apresentar e distinguir os dois principais tipos de atenuação linguística: a 

atenuação de falante (sem cortesia) e atenuação de falante e ouvinte (com cortesia). 

Antes de adentrarmos nos detalhes desse conceito, analisaremos algumas noções 

desenvolvidas por Briz, que, em seus estudos, desenvolve a diferença conceitual entre cortesia 

e atenuação e estabelece, ao mesmo tempo, os pontos de intersecção entre ambos os 

conceitos, deixando claro que “a atenuação, como estratégia linguística, vai muito além, 

portanto, da atividade cortês” e que “o princípio e as máximas de cortesia constituem um 

princípio social explicativo da atenuação, mas não o único”. Segue esclarecendo o autor que, 

se ser atenuado significasse ser cortês, por conclusão lógica, ser menos atenuado ou não sê-lo 

significaria ser descortês, o que não é verdadeiro (2012, p. 36). 

 Neste ponto, tomemos as palavras do linguista ao reportar-se de uma forma geral à 

noção de atenuação, reforçando o que dissemos anteriormente, quando da introdução do 

conceito: 

 
A atenuação, como categoria linguístico-pragmática, é uma operação 
linguística estratégica de minimização do dito e do ponto de vista, de forma 
que se vincula à atividade argumentativa e de negociação do acordo, que é o 
fim último de toda conversação. Minimizar a ênfase, mitigar, suavizar, 
diminuir a força ilocutiva, reparar, esconder a verdadeira intenção são 
valores mais concretos relacionados ao uso do atenuante [...] (2005, p. 56). 
 

Nota-se que a atenuação é um expediente estratégico de que se valem os falantes para 

diminuir a força do conteúdo de suas palavras  (o dito) ou das opiniões emitidas (o ponto de 

vista) para atingir certos fins quando interagem socialmente por meio da linguagem. O 

objetivo principal e mais geral de todos os recursos estratégicos utilizados pelo falante ao se 

colocar em interação com o outro é chegar ao que Briz chama de acordo ou aceitação do outro 

(2005, p. 56; 2014, p. 84, nota 34). 

Importante observar que, via de regra, todos os movimentos dos falantes de qualquer 

língua vão no sentido de obter esse acordo e, nesse caminho, encontramos a razão de ser das 

estratégias em funcionamento em um discurso. A regra nas interações humanas é o acordo, e 

não o desacordo; a harmonia nas interações sociais se dão por meio de estratégias linguísticas, 

como a atenuação (com ou sem cortesia) para precisamente obter esse acordo ou evitar um 

possível desacordo.   

Nesse sentido, as palavras de Silva: 
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A partir do momento em que se inicia a interação, há um jogo de interesses 
diversos e, até de forma intuitiva, locutor e interlocutor negociam, a fim de 
conseguirem um determinado equilíbrio. É evidente que há ocasiões em que 
uma das partes, ou ambas, desejam o conflito, mas, no geral, é o equilíbrio 
que marca as interações (2008, p. 158, negrito e sublinhado nossos). 

 

Entendemos que a harmonia é a regra nas interações humanas e a desarmonia ou o 

conflito, a exceção. Os movimentos interacionais dos falantes – por exemplo, a atividade de 

imagem, as estratégias linguísticas – operam no sentido de obter o acordo (BRIZ,2014, p. 84, 

nota 34; 2012, p. 38) ou a aceitação mútua (GOFFMAN, 1967, p. 11), já que o que está em 

jogo é a manutenção da interação, por isso os interactantes agem no sentido de evitar qualquer 

desequilíbrio interacional. 

Isso não significa que, prototipicamente, não haverá interações em que o conflito seja 

a regra, como um debate político, por exemplo, de acordo com o contrato interacional 

estabelecido socialmente (a expectativa social é de que os candidatos sejam combativos e não 

pacíficos). Nesse sentido, está em jogo o conceito de descortesia, que foge aos objetivos deste 

trabalho, mas o trazemos tão-somente a modo de questionamento sobre a postura dos falantes 

em um debate dessa natureza, se seria realmente descortês, uma vez chancelada pelo contrato 

interacional, ou se se trataria de outro tipo de estratégia não cortês (Kerbrat-Orecchioni, 2014, 

p. 47-79).  

De outra parte, em certas interações, o uso de insultos parece ser a regra, como no caso 

de grupos de jovens do sexo masculino nos quais a afirmação da identidade da masculinidade 

por meio de uma “atitude antinormativa” é um fator de destaque (ZIMMERMANN, 2005, p. 

265, itálico do original). Nesse caso, questionamos também se o insulto é considerado pelo 

grupo como ofensivo e, assim, se é recebido como um ato descortês, o que novamente nos 

chama a atenção para o contexto situacional ou cultural em que as interações estão inseridas: 

o insulto não existe enquanto tal se apartado de sua interpretação cultural, situacional e 

interacional. Essa a característica de toda manifestação linguística, que deverá ser interpretada 

a partir de seu contexto maior e nunca de forma isolada ou apriorística. 

 Igualmente importante esclarecer, desde já, que o sucesso ou insucesso da estratégia é 

um fato linguístico a ser analisado e que deles não depende a manifestação da estratégia em si. 

Melhor explicando, o falante produz a estratégia sempre tendo em vista o sucesso, mas, nem 

sempre, este é alcançado. Há uma necessidade natural do falante, premido pelas condições de 

interação, de fazer uso de estratégias linguístico-discursivas na direção do alcance de seus 
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objetivos pragmáticos, que, ao fim e ao cabo, são o acordo e a harmonia nas interações. É esse 

movimento do falante que nos importa e há de ser alvo de nossas análises. 

As palavras de Briz corroboram e complementam o que acabamos de dizer: 

 
A atenuação é um recurso estratégico dentro da atividade argumentativa e 
conversacional que busca a aceitação por parte do ouvinte, seja do dito e do 
dizer ou do próprio falante[...] 
[...] não podemos esquecer que conversar é negociar, oferecer argumentos 
para chegar a uma conclusão, para, em suma, obter o acordo. [...] Não 
importa se temos que gastar mais energia ao processar, não importa muito a 
energia que o meu interlocutor tenha que gastar, nem se damos mais do que 
o interlocutor nos pede se com isso conseguimos fazer com que ele 
compreenda e, sobretudo, aceite o que dizemos; porque, se não há aceitação, 
não existe intercomunicação (2005, p. 53/54, itálicos do original). 
 

Interpretamos as palavras do autor no sentido de enfatizar os movimentos do falante a 

que nos referimos mais acima, a saber, a tentativa de obter o acordo e a harmonia 

interacionais, que é a regra geral que sustenta toda interação em sociedade, sob pena de 

vivermos em um caos interativo, sem possibilidade ou com menores possibilidades de 

entendimento, o que não ocorre na maioria das interações justamente porque, frisamos, a 

harmonia e o acordo são a regra nas interações humanas. 

 Uma vez enfrentado, na seção anterior, o conceito de atividade de imagem a partir dos 

termos propostos por Goffman (1967, p. 12) e de algumas revisões e ampliações teóricas 

realizadas por linguistas como Hernández Flores (2004, 2005, 2013), temos melhores 

condições de analisar um conceito mais completo de atenuação, desenvolvido por Briz e 

Albelda:  

 
[...] a atenuação é uma atividade argumentativa (retórica) estratégica de 
minimização da força ilocutiva e do papel dos participantes na 
enunciação para conseguir alcançar com sucesso o objetivo previsto, e que é 
utilizada em contextos situacionais de menos imediatez ou que exigem ou 
se deseja que apresentem menos imediatez comunicativa. Assim, algumas 
vezes, haverá atenuação de falante e, portanto, a estratégia terá um caráter 
mais monologal; outras, atenuação de falante e ouvinte e, portanto, terá 
um caráter mais dialogal e, frequentemente, cortês (BRIZ e ALBELDA, 
2013, p. 292, grifos nossos) 
 

 A seguir, explicaremos passo a passo cada noção contida nesse conceito. 

Conforme já discorremos com mais detalhe em linhas anteriores, a atenuação é uma 

estratégia argumentativa de que se vale o falante para obter o acordo, minimizar o desacordo 

na interação ou ser aceito pelo outro. “De modo que a atenuação é uma das estratégias e os 
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atenuadores são as táticas (verbais e não verbais) para alcançar a meta com sucesso, o acordo” 

(BRIZ, 2012, p. 38). 

Para tanto, esses recursos atenuantes operam no sentido de diminuir, minimizar a força 

ilocutiva dos enunciados e do papel dos sujeitos da enunciação, ou seja, minimizar o impacto 

que pode exercer em maior ou menor grau o eu que fala com relação ao tu que interpreta, que 

recepciona aquelas palavras mais ou menos suavizadas. Entendemos que ambas as dimensões 

estão interrelacionadas: se suavizo a força do eu que fala, também estou suavizando a força 

ilocutiva do enunciado, sendo que esta última nos parece uma noção mais ampla, que abrange 

a primeira. 

Sobre a diminuição da força ilocutiva em geral retomamos o já anunciado 

anteriormente no que diz respeito à suavização do impacto que a força das palavras podem ter 

sobre o outro. Recordemos o exemplo apresentado e analisado naquele ponto da explanação: 

 
L – [...] e brasileiro viajando é meio...meio cara-de-pau não é? o brasileiro 
viajando é meio... meio grOsso ((falou em tom mais baixo)) porque... eh: 
geralmente brasileiro é um sujeito que está descobrindo o MUNndo sei lá 
sei lá isso é uma coisa muito engra/ [...] [NURC/RJ, DID, Inquérito 233, 
g.n.] 

 

Todos os recursos utilizados (repetição da palavra “meio”; utilização de marcador 

discursivo com função apelativa e aproximativa “não é”; rodeio de palavras iniciado por “eh”, 

“geralmente”, que indicam relativizações ou indeterminações do dito (BRIZ, 2012, p. 45-46) 

e preparam a emissão de opinião mais amena que a anterior; uso da expressão “brasileiro é 

um sujeito”, que impessoaliza ou oculta o eu, sendo o falante também brasileiro; finalização 

do enunciado com a expressão “sei lá”, que indica dúvida fingida e descompromisso com o 

dito) são recursos linguísticos que operam para minimizar a opinião taxativa que o falante tem 

a respeito do comportamento dos brasileiros no exterior, o que configura a mitigação da força 

ilocutiva desse enunciado, função precípua da atenuação. 

Briz e Albelda também referem que a atenuação é uma estratégia utilizada em 

contextos situacionais de menor imediatez comunicativa, o que significa que o falante, 

inserido em um contexto de maior distanciamento ou formalidade, vale-se de uma estratégia 

linguística para se aproximar do outro, uma das razões motivadoras da aplicação da 

atenuação. Ao mesmo tempo que se aproxima socialmente de seu interlocutor, utiliza 

elementos linguísticos de distanciamento da mensagem, no sentido de que, ao invés de dizer 
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algo mais direto, objetivo ou taxativo, prefere afastar-se do conteúdo semântico de seu 

enunciado, tomando distância de suas palavras, para evitar ferir o seu interlocutor ou, ao 

menos, tentar não se distanciar tanto dele. Em suma, o falante se distancia da mensagem com 

vistas a zelar pelas relações interpessoais ao evitar ou diminuir conflitos e tensões, para que 

essas relações não se deteriorem ou diminuam (2013, p. 292-293). Essa distância linguística 

com o fim de se aproximar socialmente pode ocorrer por meio de diferentes recursos 

atenuadores, alguns já exemplificados neste trabalho, tais como os circunlóquios, as 

justificativas, as impessoalizações, os controladores de contato, etc. 

A noção de aproximação e distanciamento aqui referida provém dos estudos de Koch e 

Oesterreicher (2013), que trataram da linguagem da imediatez (proximidade) – um grau maior 

de oralidade – e da linguagem da distância – um grau maior de escrituralidade. Oralidade e 

escrituralidade entendidas como concepções de formulações linguísticas realizadas pelo 

falante, que pode escrever um texto no meio gráfico, mas concebê-lo como fala, de 

conformidade com as estratégias comunicativas que utiliza (KOCH e OESTERREICHER, 

2013, p.156). Um exemplo atual são as conversas entabuladas por meio do aplicativo 

Whatsapp, nas quais o falante tem a concepção de que está falando, mas se vale do meio 

escrito para viabilizar essa conversa. 

Esclarece Hilgert que: 

 

(...) oralidade e escrituralidade são marcas dos discursos que produzem 
efeitos de sentido de proximidade (subjetividade, envolvimento emocional, 
cumplicidade, informalidade) e de distanciamento (objetividade, 
imparcialidade, formalidade) – e não necessariamente evocam proximidade e 
distanciamento espácio-temporal nem têm vínculos exclusivos com a 
manifestação medialmente falada ou escrita (...) (2007, p.  74-75, g.n.) 

 

Essas noções são importantes para compreendermos que os contextos situacionais de 

menor imediatez (distanciamento) propiciam a aplicação de estratégias de atenuação pelo 

falante, justamente para aproximar-se socialmente de seu interlocutor, buscando o acordo. 

Nesse sentido, Briz (2012, p. 48; BRIZ e ALBELDA, 2013, p. 294-295) desenvolveu 

um quadro dinâmico30 (Anexo II), que sistematiza a variação situacional nas interações sob a 

                                                 
30 Esclarece Briz (2012, p. 48, nota 18) que o termo imediatez comunicativa advém do modelo de variação 
diafásica de Oesterreicher (1996) e que, contudo, partiu do modelo geral de variação situacional do Grupo 
Val.Es.Co apresentado em Briz (2010). Neste artigo, o modelo está esquematizado em vários quadros (p. 11-
12/15/20/25-26), posteriormente sintetizados em um só quadro e apresentado em vários trabalhos do autor ou em 
coautoria com membros do Grupo Val.Es.Co (p. ex., BRIZ, 2012, p. 48; BRIZ e ALBELDA, 2013, p. 294-295).  
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forma de um continuum, apresentando o eixo da coloquialidade (maior imediatez, 

proximidade) e o da formalidade (maior distanciamento). Definem Briz e Albelda: 

 
(...) a atenuação é um mecanismo estratégico de distanciamento linguístico 
da mensagem e, ao mesmo tempo, de aproximação social: linguisticamente, 
atenuação significa distância; socialmente, atenuação significa 
aproximação. O eu mitiga ou enfraquece a força ilocutiva de tal forma que, 
assim, consegue distanciar-se da mensagem para aproximar-se (social e 
afetivamente) ou não distanciar-se demais do outro ou de terceiros, com o 
objetivo de ter a consideração e o apreço dos interlocutores ou afetados, 
zelar e expandir as relações interpessoais, tentar não deteriorar ou diminuir 
essas relações e evitar ou diminuir tensões e conflitos interacionais (2013, p. 
293, grifos nossos)  

 

Ambos os linguistas consideram que existem culturas de maior aproximação e culturas 

de maior distanciamento, sendo que partem da hipótese de que, nas culturas de maior 

distanciamento social, os fenômenos de atenuação são favorecidos. Ou seja, numa cultura 

como a inglesa, de maior distanciamento social, a tendência dos falantes é atenuar mais do 

que os falantes pertencentes a uma cultura como a espanhola, de maior aproximação social 

(2013, p. 298). 

Em igual sentido, haverá contextos interacionais que apresentam maior imediatez 

comunicativa e, portanto, em tese, os falantes não sentiriam a necessidade de atenuar tanto 

quanto num contexto interacional de menor imediatez. Recordemos que, não raro, as 

interações apresentam variações contextuais dentro de um mesmo desdobramento 

conversacional, isto é, uma conversa pode ser entabulada entre pessoas com uma hierarquia 

social grande, iniciando de forma bastante distante e formal e, num dado momento, essa 

distância pode ser minimizada por iniciativa dos próprios falantes, por razões as mais variadas 

(afinidades descobertas ao longo da interação, por exemplo). Os diálogos que integram o 

nosso corpus de estudo apresentam esta característica: variações de maior simetria/assimetria 

ao longo da mesma interação.  

Dando continuidade à análise do conceito de atenuação, destacamos que Briz (2012, p. 

43) afirma que uma definição mais completa de atenuação implica reconhecer quem 

manifesta a estratégia, a quem afeta e que meios (recursos) são utilizados. Diz o autor que, em 

geral, a atenuação é explicada a partir da perspectiva de quem a produz ou de quem a produz e 

de quem a recebe (ótica da produção ou da produção-recepção), isto é, a estratégia atenuadora 

afeta tanto o que está sendo dito quanto os participantes da interação.  
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Para tanto, propõe dois grandes tipos de atenuação funcionalmente distintos: a que está 

vinculada ao papel do eu (2012, p. 43) e a que está vinculada à relação eu-tu (2012, p. 43-44). 

 

4.2.1 Os dois grandes tipos de atenuação 

 

A importância dessa distinção é fundamental em nosso trabalho, para que fique claro o 

ponto exato em que se afastam as noções de atenuação e de cortesia, no sentido que tomamos 

neste estudo, em virtude das diferentes funções da atenuação (ALBELDA et al., 2014, p. 16-

22) exercidas no contexto interacional no que se refere ao direcionamento das imagens 

(faces). A distinção reveste-se de importância também porque mostra que pode haver 

atividade de imagem sem a presença necessária da atividade cortês. Nessa direção, os dados 

do corpus desta pesquisa confirmam a existência de enunciados nos quais há intensa atividade 

de imagem sem manifestações de cortesia. Em suma, no contexto desta dissertação, a 

diferença entre atenuação e cortesia – e, portanto, a respectiva definição de cada fenômeno – 

está principalmente no direcionamento da atividade de imagem ou trabalho de face, cujo 

conceito já desenvolvemos em seção anterior. Isso porque o nosso foco de pesquisa recai 

sobre a atividade atenuadora do falante em expressões que não manifestam atos corteses 

(atenuação sem cortesia, com direcionamento de imagem voltado apenas para o falante), isto 

é, o objetivo deste trabalho não é estudar fenômenos de cortesia (com direcionamento de 

imagem necessariamente voltado para falante e seu interlocutor), razão pela qual esta aparece 

em nosso estudo apenas para estabelecer distinções conceituais necessárias. 

Neste momento, cabe apresentarmos os dois grandes tipos de atenuação propostos por 

Briz (2012), conforme a sua relação com os papeis dos sujeitos da enunciação: 

O primeiro tipo diz respeito à atenuação propriamente dita (sem cortesia), já que, ao 

referir-se ao papel do eu (2012, p. 43), manifesta-se em unidades linguísticas mais 

monologais, ou seja, aquelas em que o eu enunciativo não se dirige explicitamente ao tu, 

direcionando o trabalho de face para si mesmo de maneira exclusiva ou preponderante. Essas 

unidades atingem o dito e aquilo que está por trás do dito, de forma que o elemento atenuante 

funciona como uma espécie de máscara atrás da qual o falante se esconde e com a qual o eu 

protege sua imagem. Estamos diante de um trabalho de face direcionado para o falante ou de 

uma atividade de autoimagem (HERNÁNDEZ FLORES, 2004, 2005, 2013), que caracteriza a 

atenuação de falante (BRIZ, 2012, p. 43; BRIZ e ALBELDA, 2013, p. 292/302).  
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O produtor e diretamente afetado é o eu (também podendo ser um terceiro) e a função 

da atenuação é a salvaguarda da própria imagem, prevenir-se diante do outro ou ser ético, 

politicamente correto (ALBELDA et al., 2014, p. 18). Esse tipo de atenuação também pode se 

manifestar mediante uma forma generalizadora (p. ex., “todos dizem”) que provoca um 

distanciamento discursivo ao conferir autoridade à palavra de terceiros (ALBELDA et al., 

2014, p. 22). 

Exemplificamos o que acabamos de dizer com um fragmento conversacional retirado 

de inquérito que integra o nosso corpus de pesquisa: 

 
L -  bom... que é que tem? quer saber o que quando eu fui morar em 
apartamento? 
D - a diferenç/ as diferenças que o senhor percebia 
L - bom o negócio é o seguinte:: eh: eu saí da Pedra de Guaratiba: quando me 
casei né? aí me casei e vim morar em Campo Grande né? e quando a pessoa 
quando casa naturalmente começa a enc/ tem que encarar a vida sob outro 
aspecto... aí já tem essa questão da responsabilidade a pessoa a pensar no 
sustento da casa e tudo né? então essa ocupação mental... que a gente tem... a 
gente faz uma ocupação mental muito grande a pessoa se virar pra sustentar  
pra sustentar a casa e a família naturalmente não dá muito tempo assim de 
ficar fazendo alguns considerandos sobre o lugar que a pessoa morou... 
antigamente né? [NURC/RJ, DID, Inquérito 153, g.n.] 

 

O fragmento indica que o falante não está à vontade para responder a pergunta acerca 

das diferenças percebidas por ele quando foi morar em um apartamento, o que de início já é 

sinalizado ao entrevistador de forma não muito gentil (“que é que tem quer saber o que 

quando eu fui morar em apartamento?). Num primeiro momento, o falante produz enunciados 

que evidenciam o papel do eu sem atividade atenuadora (“eu saí”, “me casei” “vim”), para, na 

sequência do diálogo, passar a utilizar estratégias de ocultação desse eu inicialmente explícito. 

Nesse sentido, “há um replanejamento sintático [...] [pois] o falante se corrige e passa do 

emprego de uma forma pessoal [...] a outra impessoal [...]” (ALBELDA et. al., 2014, p. 34). 

Com o uso de expressões como “a pessoa” e “a gente”, o falante foge da responsabilidade de 

assumir perante o interlocutor a autoria e a intensidade de suas palavras ou opiniões, além de 

manter uma postura politicamente correta (ALBELDA et al., 2014, p. 18) diante de uma 

pergunta que pode soar embaraçosa ou inconveniente.  

Perceba-se que, ao final do fragmento em destaque, o falante vale-se de uma estratégia 

de justificativa (“a gente faz uma ocupação mental muito grande a pessoa se virar pra 

sustentar pra sustentar a casa e a família naturalmente não dá muito tempo assim de ficar 
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fazendo alguns considerandos sobre o lugar que a pessoa morou”) para, em suma, sinalizar de 

forma atenuada para o seu interlocutor que não tem ou não quer dar uma resposta objetiva à 

pergunta. 

O falante utiliza também o recurso do circunlóquio ou rodeio com as palavras 

(ALBELDA e CESTERO, 2011, p. 7; BRIZ, 2003, p. 20), dando uma resposta amenizada 

pela ocultação do eu e evasiva, indicando que não quer ou não pode responder de forma 

taxativa ou objetiva à pergunta do documentador, que pode lhe parecer impertinente, 

indiscreta ou mesmo o falante não lembra do fato ou, por alguma razão a que não temos 

acesso no discurso, não quer falar do assunto. Opera essas estratégias atenuadoras para não se 

compremeter com o dito, não se responsabilizar por uma opinião mais categórica, que poderia 

causar danos na interação, ou, simplesmente, para não se expor diante do seu interlocutor. 

O falante utilizou esses recursos para evitar um possível conflito ou desacordo, que  

atuam, também, como manifestação de um trabalho de face de autoproteção, de salvaguarda 

do eu. Trata-se de trabalho de face sem a presença da atividade cortês, já que não direciona a 

atividade de imagem para o tu, mas predominantemente para a proteção do eu. 

Sendo assim, estamos diante de um enunciado mais monologal (BRIZ, 2012, p. 43; 

BRIZ e ALBELDA, 2013, p. 292), que se caracteriza exatamente por esse movimento do 

trabalho de face acima descrito, que vai em direção ao falante de forma predominante, e não 

em direção ao seu interlocutor, porquanto o principal objetivo daquele é preservar e proteger a 

sua própria imagem social perante o interlocutor e, também, perante terceiros.  

Enfatizamos, desde já, que, ao aderirmos à terminologia e aos conceitos tais quais 

apresentados pelos pesquisadores espanhóis, estamos admitindo a existência de enunciados 

mais monologais dentro de um diálogo conversacional. Cabe um esclarecimento 

terminológico neste ponto, pois julgamos necessário diferenciar os termos dialógico e 

dialogal, ainda que o primeiro também possa ser usado (tanto na língua portuguesa quanto na 

espanhola) como sinônimo do segundo. Para dirimir qualquer confusão e por força dos 

conceitos que estamos analisando, neste estudo, usamos o adjetivo “dialógico” somente em 

referência à característica constitutiva da linguagem, no que se refere ao dialogismo no 

sentido bakhtiniano; de outra parte, usamos o termo “dialogal” somente em referência a uma 

característica típica dos diálogos no sentido conversacional, que remete à existência de troca 

de turnos (do ponto de vista da conversação) e ao direcionamento da atividade de imagem (do 

ponto de vista da atenuação/cortesia). Portanto, a oposição semântica se faz entre dialogal e 
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monologal, nunca com relação ao termo dialógico, pois este permeia todas as interações, 

sejam elas mais ou menos dialogais, mais ou menos prototípicas. 

Não raro, as tipologias conversacionais são híbridas, como as interações que estamos 

analisando, porque apresentam momentos de maior prototipicidade (caracterizada por 

enunciados e trocas de turnos tipicamente dialogais) ou maior direcionamento do jogo das 

imagens sociais para apenas um dos polos da interação (neste caso, o falante), o que significa 

que, dentro de um diálogo mais prototípico poderá haver a presença de fragmentos mais 

monologais, conforme a análise de nosso corpus corrobora. Percebemos que a maior extensão 

do turno do entrevistado, por exemplo, favorece o movimento mais unidirecional das 

imagens. 

Uma vez apresentado o primeiro tipo de atenuação, relacionada ao papel do eu  

enunciativo (BRIZ, 2012, p. 43), cabe apresentarmos o segundo tipo de atenuação, 

relacionada ao papel de ambos os sujeitos da enunciação (2012, p. 43-44). 

O segundo tipo diz respeito à atenuação manifestada sob a forma de um ato cortês 

(atenuação com cortesia), já que, ao referir-se à relação eu-tu, manifesta-se em unidades 

linguísticas mais dialogais, ou seja, aquelas em que o eu enunciativo se dirige de forma mais 

explícita ao tu, direcionando o trabalho de face tanto para o falante (eu) quanto para o seu 

interlocutor (tu). Essas unidades atingem o interlocutor de alguma forma, atuando como 

salvaguarda da imagem do falante e do interlocutor e manifestando-se como mecanismo 

frequentemente cortês. Estamos diante de uma atividade de imagem direcionada para ambos, 

falante e interlocutor ou de atenuação de falante e ouvinte (2012, p. 43; BRIZ e ALBELDA, 

2013, p. 292). “Quando a atenuação é cortês, a estratégia busca um certo equilíbrio e proteção 

de imagens, de territórios (direitos e deveres) e de benefícios do eu, do tu e dos grupos aos 

quais pertencem” (BRIZ, 2012, p. 43-44). O produtor é o eu, os diretamente afetados são o eu 

e o tu e a função da atenuação é a salvaguarda (prevenção ou reparação) de ambas as imagens 

(falante e interlocutor). 

Trazemos um exemplo extraído do corpus do Projeto NURC/RJ para ilustrar o 

segundo tipo, a atenuação cortês:  

 
D – É... como é esse esse papo desse relógio digital? 
L – olha eu  
D – inclusive dá pra botar no braço né?  
L – hum hum não tomei conhecimento ainda disso   
[...] 
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L – [...] de maneira que eu sei que aqui tem relojoaria... tem uma joalheria 
que tem relÓgio... mas nunca:: eh tive curiosidade de parar assim não... me 
desculpe 
D – não não se preocupe não [NURC/RJ, DID, Inquérito 234, g.n.] 

 

 
A atenuação é realizada tanto pelo locutor quanto pelo interlocutor, em claro trabalho 

de face de salvaguarda da imagem social de ambos os participantes da interação. O fragmento 

em destaque indica uma unidade mais dialogal, instaurada, antes de mais nada, pelo tu 

enunciativo (“olha”, “desculpe”, “não se preocupe”). O uso do marcador discursivo “olha”, 

além de dirigir o trabalho de face diretamente ao outro, exerce função de atenuante no 

discurso, como controlador de contato ou forma apelativa, com o fim de regular a relação 

entre os interlocutores (BRIZ e ALBELDA, 2013, p. 304; BRIZ, 2012, p. 45/62). 

Desempenha, ainda, um papel de aproximação do interlocutor (ALBELDA et al., 2014, p. 36) 

que visa a prepará-lo para a introdução de uma ideia que pode causar algum desacordo ou 

desconforto entre os interactantes. O elemento “olha” serve como recurso para preparar o 

interlocutor para uma resposta negativa, já que o falante desconhece o assunto acerca dos 

relógios digitais, mas evita dar uma resposta direta por meio de um “não sei”. 

No entanto, o trecho que deixa mais evidente a relação dialogal e em que há trabalho 

de face de proteção, de salvaguarda do tu e de reparação, realizado por ambos os 

interlocutores, é quando, ao final da interação, o falante (locutor) pede desculpas por não 

conseguir atender à expectativa de resposta à pergunta do documentador (interlocutor) por 

meio da expressão “desculpe”, que é uma forma de atenuação com cortesia e com função 

reparadora. Por sua vez, o documentador ameniza sua reação (“não, não se preocupe não”), 

que poderia indicar uma possível frustração, já que a pergunta não foi respondida 

satisfatoriamente, dirigindo a atividade de imagem para o locutor, com o fim de protegê-la. 

Percebemos uma preocupação de ambos os interlocutores na manutenção do equilíbrio 

da interação por meio da utilização de recursos atenuantes corteses (de forma mais evidente 

no final, conforme destacamos), para a obtenção do acordo ou aceitação do outro. 

Diferentemente do primeiro exemplo analisado nesta seção (que ilustrava uma 

passagem mais monologal na qual o principal recurso utilizado pelo falante era a ocultação do 

eu ou impessoalização do dito), no exemplo que agora estamos analisando, os recursos 

atenuadores não se apresentam voltados para a proteção da imagem do eu; ao contrário, nas 

unidades dialogais, necessariamente, haverá trabalho de imagem dirigido ao tu enunciativo. 

Assim, entendemos que esses mecanismos inseridos na dinâmica do trabalho de face, por 
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integrarem uma unidade mais dialogal, caracterizam um ato de cortesia (BRIZ e ALBELDA, 

2013, p. 303). Frisamos, vez mais, que esse é o conceito de cortesia que importa no âmbito da 

presente pesquisa, como forma de contrastar e explicar mais didaticamente o conceito de 

atenuação, objeto de nosso estudo. 

De tudo o que discorremos até o momento, podemos concluir que a atividade 

atenuadora pode se manifestar com ou sem cortesia. Sendo a atenuação um dos recursos 

retóricos de que dispõe o falante para desenvolver sua argumentação perante o interlocutor de 

forma a minimizar a força de suas palavras com o fim de preservar ou recuperar a harmonia 

na interação, entendemos que a atenuação é um princípio geral e uma estratégia discursiva 

mais ampla e abrangente do que a cortesia, porque: 

 
[...] a cortesia constitui um princípio explicativo da atenuação, mas não é 
o único. A atenuação linguística sempre está relacionada com a eficácia e 
com a atividade argumentativa (Estellés, no prelo), talvez com a imagem em 
geral, mas nem sempre com a cortesia (BRIZ e ALBELDA, 2013, p. 292, 
grifos nossos). 
 

Seguindo as categorizações teóricas de Briz (2012) e Briz e Albelda (2013), 

verificamos que o desenvolvimento das três grandes funções ou estratégias gerais de 

atenuação (a autoproteção – com atividade de autoimagem, manifestada em unidades “mais 

monologais”; a prevenção e a reparação – ambas com trabalho de imagem voltado para  

falante e interlocutor, manifestado em unidades mais dialogais e frequentemente com valor 

cortês) é realizado por meio do que os autores chamam de táticas (subestratégias ou recursos 

linguísticos) de atenuação (BRIZ, 2012, p. 44-46; BRIZ e ALBELDA, 2013, p. 303-305).  

Nesse sentido, os linguistas propõem duas grandes táticas atenuadoras. 

 

4.2.2 Os dois grandes recursos atenuadores 

 

O primeiro recurso é a ocultação do eu/tu ou de terceiros, também denominado de 

indeterminação, impessoalização, despessoalização ou desagentivação, termos considerados 

sinônimos (BRIZ, 2012, p. 44-45), que é muito presente nas expressões metaenunciativas que 

revelam atenuação (objeto de nosso estudo) justamente por manifestarem essa ocultação do eu 

que provoca um distanciamento atenuador em razão da impessoalização dos atores da 

enunciação (eu, tu ou terceiras pessoas afetadas na interação). Com essa tática, o eu que fala 

evita que recaia sobre si o peso da responsabilidade sobre o que diz ou faz, por meio de uma 
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ocultação das pessoas enunciativas ou impessoalização, sintetizadas nas palavras dos 

linguistas: “te/me oculto ou protejo, te/me disfarço ou defendo” (BRIZ e ALBELDA, 2013, p. 

303). 

Especificamente, a ocultação do eu ou impessoalização do sujeito semântico (o 

agente) é um dos procedimentos de atenuação mais recorrentes. Consiste em que “o falante 

responsável pelo dito se oculta em outro, em um interlocutor geral ou na opinião da maioria; 

desfocaliza-se, assim, a fonte da enunciação e se debilita a enunciação pessoal” (ALBELDA 

et al., 2014, p. 32). 

No último artigo citado, Albelda e demais pesquisadores elencam uma série de 

expedientes utilizados pelos falantes para impessoalizar com uma finalidade atenuadora. 

Destacam as diferenças estruturais em cada um deles, delineando uma tipologia dentro do 

recurso de ocultação do eu (p. 32-33)31: 

- Apelar para a opinião da maioria ou para um interlocutor geral com o uso de pronomes 

(por exemplo: se, a gente, tu impessoal, nós inclusivo); 

- Apelar para a opinião da maioria por meio de formas verbais impessoais e partículas 

discursivas que impessoalizam a origem dêitica do enunciado (por exemplo: pelo que 

dizem, segundo dizem, pelo visto, ao que parece); 

- Apelar para a instituição ou entidade que se representa (por exemplo: “a universidade 

não soube do acontecido”, no lugar de “eu [como representante da universidade] não 

soube do acontecido”); 

- Encobrir a própria opinião na opinião de outras pessoas ou autoridades (por exemplo, 

“quando vêm me visitar, os meus amigos dizem que a população da minha cidade é 

muito culta”, no lugar de “eu acho que a população da minha cidade é muito culta”; 

- Generalizar para impessoalizar (por exemplo: “eu fui a mais rebelde, ou seja, fui 

rebelde como todos os jovens na adolescência são”). 

Os autores identificaram, ainda, uma variação no recurso de ocultação do eu que 

integra outra tipologia, qual seja, a impessoalização por meio do estilo direto (p. 33-34): 

- Citar palavras ou o pensamento de outra pessoa (por exemplo: “todo o mundo que 

vem na minha casa diz ‘olha que casa mais linda’, mas dá trabalho mantê-la 

arrumada”); 

                                                 
31 No artigo, todos os exemplos são mostras reais de fala. Ao contrário, apresentamos apenas exemplos de 
expressões ou frases hipotéticas para ilustrar o tipo de impessoalização que se está explicando, pois essa 
variedade tipológica do mesmo recurso (ocultação do eu) será uma constante nas análises de nosso corpus. 
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- Citar provérbios, ditados populares ou pensamentos do acervo comum (por exemplo: 

“eu sempre digo que quem semeia vento colhe tempestade”); 

- Citar as palavras ou o pensamento do próprio falante como se não fossem suas (por 

exemplo: “estava olhando televisão e disse ‘vou ver este programa hoje’ e depois fui 

almoçar”). 

Referem, ainda, os pesquisadores que, juntamente com o mecanismo de recorrer a 

citações e ao estilo direto, é muito provável que outros mecanismos sejam utilizados, como é 

o caso do replanejamento sintático, quando o falante se corrige e passa do emprego de uma 

forma pessoal (por exemplo, “fui”) para uma impessoal (por exemplo, “foi possível”) (p. 34). 

O recurso da ocultação do eu ou da impessoalização será o carro-chefe dos recursos 

atenuadores presentes no corpus desta pesquisa. 

O segundo grande recurso de atenuação é a relativização ou indeterminação do dito 

(BRIZ, 2012, p. 45-46), utilizado quando se diminui ou minimiza a força argumentativa em 

relação à verdade ou à certeza do dito, ao grau de conhecimento ou ao compromisso do 

falante. Os autores referem que tudo é fingimento, porque a expressão de dúvida, de 

possibilidade, de incerteza, etc., são apenas recursos discursivos que visam a retirar a 

responsabilidade do falante sobre o dito, ao revelar um trabalho de imagem de prevenção ou 

de reparação. “São escudos autoprotetores e, quando não também, aloprotetores [protetores do 

outro]” (BRIZ e ALBELDA, 2013, p. 304). Via de regra, podemos afirmar que se o recurso 

atenuador manifestado no discurso não for o de impessoalização, será o de relativização ou 

indeterminação do dito.  

Os autores apontam uma grande variedade de tipologias dentro do recurso de 

indeterminação do dito, a modo de exemplificação (ALBELDA et al., 2014, p. 24-38), dentre 

os quais destacamos apenas alguns: 

- Modificadores morfológicos internos (sufixos diminuitivos); 

- Modificadores externos que constituem quantificadores minimizadores, aproximativos 

ou difusores de significado (por exemplo: um pouco, assim, algo assim, não muito, 

simplesmente, praticamente, como se fosse, mais ou menos, aproximadamente, de 

alguma forma, por assim dizer, digamos, em princípio, entre aspas); 

- Expressões mais suaves quanto ao conteúdo semântico (lítotes e eufemismos); 
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- Usos modalizados dos tempos verbais (emprego do Futuro do Pretérito ou do Pretérito 

Imperfeito – valor de cortesia) no lugar do Presente ou do Imperativo; emprego do 

Futuro no lugar do Presente – valor de probabilidade); 

- Verbos, locuções verbais e partículas discursivas modais que expressam opinião em 

forma de dúvida ou de probabilidade (por exemplo: crer, achar, pensar, parecer, ser 

possível, poder, imaginar, talvez, provavelmente, possivelmente, certamente, ser 

conveniente, ser necessário); 

- Verbos, locuções verbais e partículas discursivas que expressam fingimento de 

incerteza, de incompetência ou de ignorância (por exemplo: não saber, não estar 

certo, não ter certeza, certamente, não crer ser capaz, não ser capaz, não ser a pessoa 

mais indicada, não ser a pessoa mais preparada); 

- Construções de justificativas ou de desculpa (por exemplo: é que, porque, ocorre que, 

acontece que – justificativa com partícula; “Me atrasei. O relógio não despertou” – 

justificativa sem partícula. 

- Partículas discursivas modais de objetivação (por exemplo: obviamente, 

evidentemente, é evidente que, é claro que, na verdade, na realidade, a verdade é que, 

sinceramente; 

- Partículas discursivas e expressões de controle de contato com o interlocutor (por 

exemplo: né?, não?, não é verdade?, sabe?, ok?, não acha? o que você acha?); 

- Formas de tratamento e fórmulas apelativas (por exemplo: olhe, olha, escute, escuta 

aqui, me diga uma coisa, me diz uma coisa, veja bem, bom, bem) 

- Elementos prosódicos, paralinguísticos ou gestuais (por exemplo: entonação 

circunflexa, contrastes melódicos, diminuição da velocidade da fala, risos, 

onomatopeias, movimentos dos dedos indicando que a palavra está entre aspas, 

trejeitos com o rosto, caretas). 

Para exemplificar ambos os recursos acima apresentados – a impessoalização ou 

ocultação do eu  (BRIZ, 2012, p. 45-46) e a relativização ou indeterminação do dito (BRIZ, 

2012, p. 45-46) – com mostras de fala retiradas do nosso corpus de pesquisa, vejamos o 

excerto a seguir, já utilizado como exemplo neste capítulo quando explicávamos o primeiro 

tipo de atenuação: 
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L -  bom... que é que tem? quer saber o que quando eu fui morar em 
apartamento? 
D - a diferenç/ as diferenças que o senhor percebia 
L - bom o negócio é o seguinte:: eh: eu saí da Pedra de Guaratiba: quando me 
casei né? aí me casei e vim morar em Campo Grande né? e quando a pessoa 
quando casa naturalmente começa a enc/ tem que encarar a vida sob outro 
aspecto... aí já tem essa questão da responsabilidade a pessoa a pensar no 
sustento da casa e tudo né? então essa ocupação mental... que a gente tem... a 
gente faz uma ocupação mental muito grande a pessoa se virar pra sustentar  
pra sustentar a casa e a família naturalmente não dá muito tempo assim de 
ficar fazendo alguns considerandos sobre o lugar que a pessoa morou... 
antigamente né? [NURC/RJ, DID, Inquérito 153, g.n.] 

 

Trata-se de um fragmento de fala mais monologal, característico de atenuação de 

falante (sem cortesia). O recurso da impessoalização se manifesta quando o falante deixa de 

dar evidência ao papel do eu (“eu saí”, “me casei”, “vim”), para, a seguir, passar a utilizar 

estratégias de ocultação desse eu inicialmente explícito. Nesse sentido, “há um 

replanejamento sintático [...] [pois] o falante se corrige e passa do emprego de uma forma 

pessoal [...] a outra impessoal [...]” (ALBELDA et. al., 2014, p. 34). Essa impessoalização se 

materializa em expressões como “a pessoa” e “a gente”, utilizadas como escudo de 

autoproteção da imagem do falante para fugir da responsabilidade por suas palavras ou 

opiniões, além de manter uma postura politicamente correta (ALBELDA et al., 2014, p. 18) 

diante de uma pergunta que pode soar embaraçosa ou inconveniente, já que o falante dá 

mostras de que não se encontra à vontade para responder de forma objetiva à pergunta do 

documentador.  

No fragmento acima, também está presente o recurso da relativização do dito, que se 

manifesta por alguns expedientes, dentre os quais destacamos a justificação em circunlóquio 

(ALBELDA e CESTERO, 2011, p. 7; BRIZ, 2003, p. 20) e as expressões “naturalmente”, 

“assim” e “considerandos”. Ao longo da justificativa não objetiva (“a gente faz uma ocupação 

mental muito grande a pessoa se virar pra sustentar pra sustentar a casa e a família 

naturalmente não dá muito tempo assim de ficar fazendo alguns considerandos sobre o lugar 

que a pessoa morou”) há expressões pontuais que também  atenuam o discurso do falante. A 

expressão “naturalmente” é uma partícula discursiva modal de objetivação, ou seja, cria um 

efeito de que o dito é compartilhado pelos outros em razão do seu conteúdo de veracidade. 

Aquilo que é “natural” ou “evidente” é o escudo para o falante poder fazer suas afirmações e 

evitar o compromisso com o que diz (p.35). Já a expressão “assim” indica vagueza e 

imprecisão (BRIZ, 2012, p. 46), pois esvazia o seu conteúdo semântico, atuando como 



78 
 

 
 

difusora de significado (ALBELDA et al., 2014, p. 24). Por sua vez, a expressão 

“considerandos” é uma palavra mais suave (eufemismo), utilizada no lugar de outra que 

poderia ser mais direta ou dura nesse contexto (p. 25). 

Percebemos que nesse frgamento interacional os dois tipos de recursos de atenuação 

estão presentes e atuam dinamicamente para a minimização da força das palavras do falante. 

Por fim, recordemos que as expressões que nos interessam estudar são as 

metaenunciativas do tipo não-coincidências do discurso consigo mesmo, que ocorrem quando 

o falante realiza uma reflexão ou comentário sobre o seu próprio dizer e, ao mesmo tempo, tal 

expressão do falante atua como estratégia atenuadora, principalmente por mitigar a força do 

eu que fala (ocultação do eu ou impessoalização). Este recurso é o objeto de nosso estudo; 

contudo, o recurso da relativização do dito aparece em alguns casos presentes no corpus como 

um mecanismo coadjuvante, reforçando a atenuação principal empreendida pelo recurso da 

impessoalização. 
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
5.1    DESCRIÇÃO DO CORPUS DE PESQUISA 

 

Para a análise dos fenômenos em estudo, exploramos diálogos integrantes de 

inquéritos do Projeto NURC/RJ (Projeto de Estudo da Norma Linguística Urbana Culta da 

cidade do Rio de Janeiro), que faz parte de um projeto desenvolvido em cinco capitais 

brasileiras (Recife, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre), nas décadas de 1970 

e 1980, as quais constituíam os maiores núcleos urbanos no Brasil à época. Esse projeto maior 

denomina-se Projeto NURC/BR (Projeto de Estudo da Norma Linguística Urbana Culta do 

Brasil), conforme já anunciamos no início desta dissertação, e, ainda nos dias atuais, é o maior 

acervo de língua falada existente em nosso país, com aproximadamente 1.500 horas de 

arquivo sonoro. 

O objetivo precípuo do Projeto NURC, como ficou conhecido nacionalmente, era 

registrar a modalidade culta da língua falada nos núcleos urbanos mais densamente povoados, 

com vistas ao estudo dos falares cultos de cada região, respeitadas as suas diferenças culturais 

e linguísticas. Nesse sentido, a escolha dos falantes baseou-se em seu nível instrucional, 

origem geográfica e local de residência, e não pelo tema ou conteúdo da informação que 

podem fornecer. 

Para efeitos do estudo da variante culta da língua portuguesa falada no Brasil,  

considerou-se falante culto aquele com escolaridade universitária completa, de ambos os 

sexos, nascido na capital em questão e que não houvesse morado mais de cinco anos fora da 

cidade. Os falantes foram divididos em três faixas etárias – de 25 a 35 anos, de 36 a 55 anos e 

de 56 anos em diante – e gravados em três diferentes situações: aulas ou palestras; diálogos 

(entrevistas) com dois falantes e um entrevistador e diálogos (entrevistas) com um falante e 

um documentador. Todas as características do Projeto NURC, em geral, podem ser aplicadas 

aos Projetos regionais, uma vez que, desde o princípio, houve uma tentativa de harmonização 

de critérios que garantissem o controle de variáveis e permitissem análises contrastivas 

futuras.  

Os inquéritos do Projeto NURC/RJ, de onde selecionamos as expressões que 

compõem o corpus da pesquisa, foram gravados originalmente em fitas cassete e hoje estão 

disponíveis on line (www.letras.ufrj/nurc-rj), com transcrições e áudios em formatos digitais. 
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O acervo desse Projeto é composto por três tipos de inquéritos: elocuções formais/EF (aulas, 

palestras), diálogos entre informante e documentador/DID (entrevistas) e diálogos entre dois 

informantes/D2 (entrevistas entre documentador e dois entrevistados), perfazendo em torno de 

394 inquéritos com 493 informantes. Esses números se referem ao total da amostra, mas 

somente uma parte dos inquéritos possui links que permitem o acesso do usuário ao conteúdo 

transcrito e gravado: do total de aproximadamente 394 inquéritos que são mencionados no site 

do Projeto NURC/RJ, apenas 169 estão acessíveis (com transcrição e áudio), sendo 158 DID, 

8 D2 e 6 EF. 

Escolhemos para esta pesquisa o acervo da cidade do Rio de Janeiro, especialmente, 

porque nele inúmeros inquéritos estão disponíveis on line, conforme já referido, o que 

representa otimização do tempo de pesquisa e fidelidade dos dados por facilitar a 

identificação das expressões em estudo por meio da busca textual e das audições, aspectos que 

devem ser combinados para uma exploração mais completa dos fenômenos linguísticos.  

Para o desenvolvimento do presente estudo, selecionamos apenas inquéritos do tipo 

DID (de um total de 158 inquéritos)32, que ofereceram condições mais favoráveis para o 

estudo das expressões metaenunciativas com efeitos de atenuação, objeto de nossa pesquisa, 

já que, por se apresentarem em maior número, neles pudemos obter uma amostra mais 

representativa, com uma maior variedade de estruturas dessas expressões em língua 

portuguesa para sua posterior descrição e análise. 

No entanto, como anunciamos em nota, sentimos a necessidade de retranscrever os 

fragmentos em estudo a partir da audição mais detalhada e da transcrição já existente, fazendo 

os ajustes necessários de acordo com a nossa interpretação dos referidos fragmentos de fala. 

Observamos, também, que inexiste qualquer parâmetro de transcrição que possamos acessar 

diretamente no site em questão, motivo pelo qual optamos por utilizar para as nossas 

transcrições as normas do Projeto NURC/SP (em anexo), consagradas desde os primórdios do 

Projeto NURC/BR como as mais criteriosas e indicadas, embora estejamos cientes de que 

nem todos os Projetos regionais tenham adotado essas normas. 

                                                 
32 Conforme mencionamos em nota no início deste trabalho, o número de inquéritos DID acessíveis não é exato, 
tendo em vista que detectamos alguns problemas no site eletrônico do Projeto NURC/RJ no mês em que 
selecionamos as expressões integrantes do nosso corpus (julho de 2016), tais como: o link não possibilita o 
acesso à transcrição do inquérito; repetição do conteúdo transcrito em mais de um inquérito; não 
correspondência entre o número do inquérito que consta no link e o número que consta na transcrição; a 
transcrição do inquérito não corresponde ao conteúdo do áudio. Por essa razão, descartamos todos os inquéritos 
que, de uma forma ou de outra, apresentaram qualquer tipo de problema (em torno de cinco no mês referido). 
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As interações presentes nos inquéritos em estudo representam mostras de fala 

resultantes de entrevistas semidirigidas ou semiformais (ALBELDA, 2004) em interação face 

a face, nas quais o locutor fica livre para responder a perguntas que abordam temas bem 

definidos, tais como: “alimentação”, “animais e rebanhos”, “corpo humano”, “profissões e 

ofícios”, “tempo cronológico”, “transportes e viagens” (exemplos de temas dos DID e dos 

D2); “engenharia de estruturas no Brasil”, “industrialização japonesa”, “metais”, “transmissão 

de doenças”, “urbanismo” (exemplos de temas das EF). 

Interessante frisar que, mesmo diante de perguntas aparentemente não ameaçadoras à 

imagem do entrevistado, tendo em vista a natureza não polêmica dos temas, muitas vezes, este 

desenvolve uma resposta defensiva e plena de elementos atenuadores, porque, para ele, a 

pergunta lhe causou alguma espécie de constrangimento, cujas razões nem sempre o 

pesquisador consegue apreender na materialidade do discurso do falante. 

Nesse sentido, importa esclarecer que o objetivo das entrevistas do Projeto NURC era 

fazer com que o entrevistado falasse livremente, pois esperava-se registrar as diferenças 

lexicais ou terminológicas da variante culta de cada capital regional33 . Por isso, o 

documentador evitava a polêmica ou a discordância com as ideias expostas pelo entrevistado, 

que, guiado pelas perguntas, produzia textos orais livres e mistos quanto ao gênero: uma 

mescla de narrações, descrições e argumentações, com predomínio de um ou de outro, 

conforme o direcionamento das respostas dadas pelos falantes. 

Na presente pesquisa, consideramos que o gênero destas entrevistas se aproximam da 

caracterização feita por Albelda (2004), que trata das entrevistas semidirigidas ou 

semiformais, que se referem ao registro de fala (mais ou menos formal) e que obedecem a 

uma gradação contínua, “configurada por uma conjunção de traços situacionais que 

aproximarão a realidade linguística em direção a um polo ou outro da escala” (p. 112)34. Eis a 

definição da pesquisadora: 

 
O registro é uma modalidade de uso determinada pelo contexto 
comunicativo. Podemos falar de registros formais e informais, entre os quais 

                                                 
33 Cada Projeto regional tomou rumos próprios no que se refere a desenvolvimentos de temas de pesquisa. Por 
exemplo, “o NURC-RJ dividiu-se em 3 subprojetos: Fonética/Fonologia, Morfossintaxe e Léxico. O subprojeto 
de Fonética e Fonologia teve por objetivo apresentar uma visão geral dos principais processos fonético-
fonológicos no português falado. Seguiu uma linha teórico-metodológica apoiada em princípios da 
sociolingüística quantitativa laboviana e da fonética experimental, fazendo uso de programas computacionais de 
variação lingüística (VARBRUL) e de análise acústica (ILS, CLS e CECIL, existentes no Laboratório de 
Fonética da Faculdade de Letras da UFRJ)” (www.letras.ufrj/nurc-rj). 
34 Vide Anexo II. 
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não há uma linha divisória, mas um continuum de traços que permite 
identificar registros intermediários, mais ou menos formais (p. 110). 

 
 

Assim, podemos afirmar que os diálogos dos quais extraímos as expressões analisadas 

são entrevistas com registro intermediário ou semiformal, que se caraterizam por oscilarem 

quanto ao grau de formalidade dentro de uma mesma interação (formal - muito formal - mais 

ou menos formal - informal - muito informal). Essas características se resumem 

esquematicamente da seguinte forma (p. 112):  

 

a) traços primários  

- finalidade transacional  

- tom semiformal  

- planejamento prévio, acordado entre os interlocutores  

 

b) traços situacionais ou coloquializadores 

- relação de +/- igualdade social entre os interlocutores; relação de desigualdade 

funcional  

- relação vivencial: desconhecimento mútuo  

- espaço físico de interação não familiar, não cotidiano  

- temática não especializada. 

 
Todos esses fatores devem ser analisados em conjunto, e não de forma isolada. As  

características individuais dos interlocutores, como sexo, idade, grau de instrução, nível social 

e cultural (variantes sociolinguísticas), bem como informações sobre sua localização 

geográfica (p. 110) devem ser levados em conta ao descrever o contexto situacional em que se 

desenvolvem as entrevistas. 

Afirma a autora que a entrevista semidirigida normalmente é feita em espaços não 

cotidianos ou desconhecidos para um dos participantes (p. 114). Todas as entrevistas do 

Projeto NURC/RJ que integram o nosso corpus de pesquisa ocorreram na casa ou no local de 

trabalho dos entrevistados. O espaço, para estes, é cotidiano, mas a situação da entrevista não, 

já que estão disponíveis, por combinação prévia, a darem essas entrevistas sabendo que a 

finalidade é para uso em pesquisa linguística e sabendo que serão gravados. 
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Assim, “a entrevista, em princípio, tende a cumprir muitos dos traços situacionais que 

predispõem ao emprego de um registro mais formal” (p. 114), pois, nas entrevistas 

semidirigidas, os temas, as perguntas, os papéis de entrevistado e entrevistador estão 

preparados e estabelecidos previamente, de forma não natural, como ocorreria numa 

conversação cotidiana. 

Por outro lado, no caso do Projeto NURC, não havia uma preocupação rígida em 

extrair determinados dados linguísticos do falante. Os temas apresentados eram apenas um 

pretexto para o entrevistado falar, embora o objetivo inicial do Projeto estava voltado para o 

estudo do léxico; no entanto, percebe-se uma grande liberdade do falante para produzir 

linguagem sem restrições, ao passo que, em vários diálogos, essas regras da entrevista 

semidirigida são quebradas, percebemos um diálogo muito próximo da conversação 

prototípica ou, ao contrário, alguns entrevistados tomam a iniciativa na condução da 

entrevista, ao que os documentadores não se opõem.  

Observamos também que as entrevistas do corpus se caracterizam, em grande parte, 

pela extensão dos turnos e pela pouca alternância dos mesmos em vários momentos da 

interação, o que ocorre por força da natureza dessas entrevistas, qualificadas de semidirigidas 

e nas quais o documentador está orientado a fazer o seu interlocutor produzir o máximo 

possível de enunciados. Para tanto, o entrevistador (documentador) parte do princípio de que 

deve focar no desenvolvimento de um tema previamente escolhido e evitar o desacordo com o 

entrevistado, o que se justifica também porque os entrevistados estão ali como que prestando 

um favor. Essa harmonia nem sempre é viabilizada por meio da atividade atenuante do 

entrevistador, mas simplesmente por este deixar o entrevistado falar livremente, sem 

interrupções e por longos minutos.  

Por fim, queremos frisar que, nesta seção, caracterizamos os traços situacionais gerais 

dos diálogos integrantes do corpus (entrevistas semidirigidas ou semiformais, que definem 

um gênero misto ou intermediário), que deverão nortear as análises. 

 

5.2    OS PASSOS DA EXPLORAÇÃO DO CORPUS 

 

 De acordo com os fundamentos teórico-epistemológicos que nesta pesquisa adotamos, 

entendemos que não há um método a priori que possa se impor aos fenômenos linguísticos 

em estudo, pois as análises realizadas a partir da perspectiva da enunciação decorrem, de certa 
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forma, “de uma proposta metodológica singular que não tem a pretensão da universalidade” 

(COSTA E SILVA e ENDRUWEIT, 2011, p. 237).  

No entanto, esse fator não é incompatível com a aplicação de uma abordagem que 

auxilie o analista a identificar com mais precisão os fenômenos em estudo, bem como a 

explicá-los de forma contextualizada em corpora discursivos de fala, como o do NURC/RJ, 

do qual nos valemos nesta pesquisa. A identificação das expressões de atenuação 

metaenunciativa foi realizada e ampliada com maior segurança científica em razão da 

analogia que pudemos fazer entre os exemplos apresentados na literatura especializada e os 

enunciados concretos que o corpus nos apresentava.  

Albelda, em artigo dedicado ao estabelecimento de critérios para o reconhecimento 

das expressões atenuadoras em corpus de língua oral em espanhol, afirma que o fato do 

elemento linguístico não poder ser interpretado fora de seu contexto de uso “não impede que 

se possa determinar a priori uma caracterização deste fenômeno [atenuação], já que a 

bibliografia foi estabelecendo uma regularidade em suas formas e também foi delimitando 

suas funções” (2010, p. 49). Entendemos esse aspecto como uma ferramenta útil para o 

reconhecimento das expressões de atenuação metaenunciativa e da qual efetivamente fizemos 

uso nos levantamentos iniciais. 

À luz dessas considerações, os procedimentos metodológicos da pesquisa implicam a 

persecução de cada um de seus objetivos específicos, apresentados na introdução, quais 

sejam: 1) definir o contexto situacional geral (ALBELDA et al., 2014, p. 11; BRIZ e 

ALBELDA, 2013, p. 299) e o contexto interacional concreto (ALBELDA et al., 2014, p. 11; 

BRIZ e ALBELDA, 2013, p. 300) nos quais se inserem as expressões metaenunciativas que 

manifestam efeitos de atenuação linguística; uma vez definidos os contextos supracitados, 2) 

verificar os tipos de atenuação que se manifestam nessas expressões – atenuação vinculada ao 

papel do eu enunciativo (BRIZ, 2012, p. 43) e a que está vinculada à relação eu-tu (2012, p. 

43-44); 3) verificar os tipos de recursos produzidos pelos processos de atenuação – 

impessoalização (p. 44-45) e indeterminação do dito (p. 45-46); 4) verificar as funções 

exercidas pelas expressões atenuadoras com relação às imagens dos interactantes – 

autoproteção, prevenção ou reparação (ALBELDA et al., 2014, p. 16-22; GOFFMAN, 1967); 

5) verificar a posição ocupada pelo elemento atenuador com relação ao elemento atenuado – 

anterior, posterior, intermediária ou outra (ALBELDA et al., 2014, p. 39-45); 6) estabelecer 

uma mostra da variedade tipológica das expressões metaenunciativas com efeitos de 
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atenuação presentes no corpus quanto às diferentes estruturas de composição, ao registro e 

aos diferentes graus de atenuação. 

Como já anunciado, o corpus utilizado neste trabalho é composto por segmentos de 

fala extraídos de inquéritos do Projeto NURC/RJ. Nesta pesquisa, utilizamos inquéritos do 

tipo DID (diálogos entre informante e documentador), selecionados a partir do acervo da 

cidade do Rio de Janeiro. Num primeiro momento, a seleção se deu pelo critério da maior 

recorrência das expressões, para, após, elencarmos as que melhor representam as diferentes 

manifestações de atenuação metaenunciativa em língua portuguesa no sentido de descrever a 

variedade das expressões de acordo com uma tipologia estabelecida no que tange à sua 

estrutura e aos graus de atenuação. Sendo assim, esses inquéritos constituem mostras de fala 

em interação face a face resultantes de entrevistas semidirigidas, analisadas de forma 

qualitativa, conforme nosso objetivo principal, mas sem descurar de uma abordagem 

quantitativa quando esta auxilia na interpretação dos dados. 

O trabalho de análise do corpus se desenvolveu em três etapas principais, detalhadas a 

seguir.     

Inicialmente, procedemos ao levantamento preliminar das expressões 

metaenunciativas dos quatro tipos de não-coincidências do dizer, em todos os tipos de 

inquéritos (EF, DID e D2), utilizando a memória de falante nativa da língua portuguesa e o 

conhecimento de exemplos fornecidos pela literatura (AUTHIER-REVUZ, 2004 e 1998; 

HILGERT, 2012 e 2009). Disso concluímos que os quatro tipos de formulações  

metaenunciativas estão presentes nos três tipos de inquérito. Por uma questão numérica (as EF 

são apenas 06 e os D2 totalizam 08 inquéritos acessíveis), houve maior recorrência dos 

fenômenos metaenunciativos, em geral, nos diálogos do tipo DID, que totalizam 158 no 

acervo do NURC/RJ (acessíveis no site), razão pela qual concentramos nossa análise apenas 

nos DID. 

Esse levantamento geral teve por objetivo verificar se as estratégias de atenuação se 

manifestavam nos quatro tipos de procedimentos metaenunciativos e como se dava essa 

manifestação. Percebemos que em cada tipo de não-coincidência metaenunciativa os 

processos de atenuação se comportavam de distintas maneiras, ou seja, cada tipo de não-

coincidência é um universo com características próprias no que concerne aos fenômenos de 

atenuação.  
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Todavia, a atenuação se mostrou mais presente nas não-coincidências interlocutivas e 

nas não-coincidências do discurso consigo mesmo. Ambas apresentaram uma característica 

em comum: a própria expressão metaenunciativa era, ao mesmo tempo, atenuadora, sendo que 

as interlocutivas, em praticamente todas as ocorrências, eram expressões de cortesia 

(atenuação com cortesia); diferentemente, nas não-coincidências do discurso consigo mesmo, 

a cortesia nunca se manifestou nesse tipo de operação metaenunciativa (atenuação sem 

cortesia). Esse dado, aliado ao fator numérico (as interlocutivas eram em número muito 

reduzido e não atenderiam ao critério da representatividade mínima), nos direcionou para o 

objeto de estudo do presente trabalho. Interessou-nos, desde o início, entender os mecanismos 

de funcionamento da atenuação como fenômeno em si (desvinculado da cortesia) no âmbito 

da atividade metaenunciativa do falante. 

Assim, uma vez selecionado o tipo de inquérito (DID) e o tipo de operação 

metaenunciativa a ser estudada (não-coincidências do discurso consigo mesmo), num segundo 

momento, por meio da busca textual nos 158 inquéritos DID, realizamos um levantamento de 

expressões somente desse tipo de não-coincidência, que nos ocorriam pela memória de falante 

nativa da língua portuguesa, bem como pela analogia aos exemplos fornecidos pela literatura 

(HILGERT, 2009 e 2012; AUTHIER-REVUZ, 1998 e 2004), conforme já mencionamos. 

Dessa primeira filtragem específica, selecionamos 47 inquéritos pelo critério do maior 

número de ocorrências das expressões e sobre eles desenvolvemos as análises. 

Num terceiro momento, ainda dentro da primeira etapa, passamos a verificar o 

comportamento da atividade atenuadora nos fragmentos interacionais nos quais se incluem as 

expressões metaenunciativas sob estudo. O foco, nesse terceiro momento, se centra nos 

aspectos de atenuação inerentes a cada expressão metaenunciativa selecionada nos inquéritos, 

verificando as ocorrências conforme os recursos utilizados (ocultação do eu e/ou relativização 

do dito), bem como as funções gerais exercidas pelos enunciados atenuadores (estratégias 

referentes ao trabalho de imagens entre os interlocutores: trabalho de autoimagem, prevenção 

ou reparação).  

A segunda etapa da análise consistiu na audição atenta de cada um dos inquéritos DID 

selecionados, para averiguar a ocorrência de expressões que nos escaparam à observação na 

etapa inicial do levantamento e que pudessem representar formulações não prototípicas. Essa 

segunda etapa também teve como objetivo descartar expressões que eram idênticas em sua 

estrutura (expressões repetidas) ou que eram incompreensíveis (inaudíveis) por alguma razão, 
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como a má qualidade da gravação ou a peculiaridade da pronúncia do falante; não raras vezes, 

ambos os aspectos se combinaram35. Dessa filtragem, escolhemos 90 expressões nos 47 

inquéritos inicialmente selecionados.  

Após concluídas as duas etapas, passamos à terceira etapa da pesquisa, já com o 

corpus de análise constituído. A última etapa de análise do corpus, assim, consistiu em 

estudarmos as 90 expressões selecionadas e delas extrairmos uma tipologia das expressões de 

atenuação metaenunciativa mais recorrentes e que apresentaram variedade quanto à estrutura 

de composição, ao registro e aos graus de atenuação, perfazendo um total de 11 expressões. A 

variedade estrutural se traduz em três fatores: se a expressão é iniciada ou não por partícula 

discursiva, que verbo do dizer está presente e que posição discursiva ocupa o elemento 

atenuador com relação ao elemento atenuado. Esses três fatores, que conformam a estrutura 

de composição das expressões, combinam-se com os fatores registro e graus de atenuação. Eis 

os critérios eleitos nesta pesquisa para a seleção das 11 expressões de atenuação 

metaenunciativa que representam um universo de 90 expressões similares no que concerne 

aos fatores que acabamos de elencar. 

 Os 47 Inquéritos integrantes do Projeto NURC/RJ e que compõem o corpus da 

presente pesquisa são os seguintes: 

 

Inquérito Nº Tema 

144 Casa 

42 Casa 

153 Casa 

253 Alimentação 

78 Alimentação 

02 Alimentação 

328 Alimentação 

247 Vestuário 

96 Vestuário 

                                                 
35 Nessa etapa da pesquisa, sentimos a necessidade de realizar nova transcrição dos fragmentos em estudo a 
partir da audição detalhada e da transcrição já existente, fazendo os ajustes necessários conforme a nossa 
interpretação dos referidos fragmentos de fala. Observamos, também, que inexiste qualquer parâmetro de 
transcrição que possamos acessar no site onde constam os inquéritos do Projeto NURC/RJ 
(www.letras.ufrj/nurc-rj), pelo que optamos por utilizar as normas do Projeto NURC/SP, consagradas desde os 
primórdios do Projeto NURC/BR como as mais criteriosas e indicadas, embora estejamos cientes de que nem 
todos os projetos regionais tenham adotado essas normas.  
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270 Corpo humano 

09 Corpo humano 

354 Corpo humano 

271 Corpo humano 

10 Família 

210 Família 

122 A cidade e o comércio 

255 A cidade e o comércio 

391 Animais e rebanhos 

237 Animais e rebanhos 

283 Animais e rebanhos 

120 Animais e rebanhos 

358 Profissões e ofícios 

320 Profissões e ofícios 

109 Profissões e ofícios 

127 Profissões e ofícios 

34 Tempo cronológico 

123 Tempo cronológico 

280 Tempo cronológico 

43 Tempo cronológico 

76 Ensino e igreja 

264 Ensino e igreja 

353 Transportes e viagens 

08 Transportes e viagens 

112 Transportes e viagens 

45 Cinema, televisão, rádio, teatro 

85 Cinema, televisão, rádio, teatro 

148 Terreno 

87 Terreno 

150 Vegetais e agricultura 

352 Vegetais e agricultura 

63 Vegetais e agricultura 

224 Vegetais e agricultura 

121 Meteorologia 
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12 Vida social e diversões 

344 Comércio exterior e política nacional 

37 Meios de comunicação 

175 Dinheiro e finanças 

 

Coerente com a inspiração teórico-epistemológica do presente estudo, a pesquisa está 

sendo conduzida segundo uma perspectiva eminentemente qualitativa e indutiva, orientada 

pelos fenômenos linguísticos na medida em que emergem dos dados constitutivos do corpus, 

mas sem descurar da análise quantitativa, que poderá apontar tendências e sustentar 

conclusões. 

 

5.2.1 A definição dos contextos interacionais 

 

 Como todo fenômeno de língua, as expressões de atenuação metaenunciativa somente 

podem ser compreendidas dentro dos parâmetros contextuais que descrevam minimamente a 

situação geral em que se desenvolve a interação, bem como os elementos linguísticos mais 

específicos e imediatos que estruturam as expressões.  

Assim, nosso norte metodológico-descritivo para a análise das expressões de 

atenuação metaenunciativa serão os parâmetros definidos por Briz e Albelda para o 

desenvolvimento da ficha metodológica para análise da atenuação em espanhol e em 

português no âmbito do Projeto ES.POR.ATENUAÇÃO36, conforme especificado no início 

deste trabalho. Levaremos em conta, principalmente, o denominado contexto interacional 

geral ou situação geral de comunicação (ALBELDA et al., 2014, p. 11; BRIZ e ALBELDA, 

2013, p. 299) e o contexto interacional concreto (ALBELDA et al., 2014, p. 11; BRIZ e 

ALBELDA, 2013, p. 300), na medida em que esses parâmetros sirvam para nossas análises e 

se afinem aos nossos objetivos de pesquisa, ou seja, utilizaremos somente as variáveis da 

ficha que melhor se adaptem à explicação do nosso objeto de estudo. 

                                                 
36 Esclarecemos que a ficha utilizada no âmbito do Projeto ES.POR.ATENUAÇÃO – sob a coordenação de 
Antonio Briz (Universidade de Valência) e com o objetivo principal de estudar a atenuação em português e 
espanhol em interações faladas – foi proposta inicialmente no âmbito do Grupo Val.Es.Co a partir da ficha 
sociolinguística proposta por Albelda e Cestero (2011) e, também, por Cestero e Albelda (2012) no contexto do 
projeto PRESEEA, além de ser o resultado de inúmeros estudos realizados por Briz (1995, 2002, 2003, 2005, 
2007a, 2012) (BRIZ e ALBELDA, 2013, p. 290). 



90 
 

 
 

Como estamos diante de um fenômeno linguístico-pragmático, qual seja, a atenuação 

metaenunciativa, faz-se imprescindível a análise contextual de cada elemento a ser descrito. 

Nesse sentido, tomamos as noções de contexto situacional geral, que engloba a noção de 

contexto interacional concreto, já que o primeiro se refere à situação geral em que se insere a 

interação ou fragmento de interação sob estudo – as características individuais dos falantes, 

como idade, sexo, nível de instrução e as respectivas relações desses aspectos entre os 

interlocutores; o tema tratado; o registro de fala; o gênero discursivo, dentre outros aspectos –, 

ao passo que o segundo se refere a cada momento pontual dentro da interação ou fragmento 

de interação que afeta, favorece ou determina o uso de estratégias linguísticas, como as de 

atenuação (BRIZ e ALBELDA, 2013, p. 300). 

Quanto ao contexto situacional geral, os autores apresentam alguns exemplos, dentre 

os quais destacamos: o fator relação social entre os interlocutores considera se o falante que 

realiza a atividade atenuadora possui um status ou nível hierárquico igual, maior ou menor do 

que o de seu interlocutor; já o fator idade considera a idade do falante em termos absolutos e, 

também, em termos comparativos com o seu interlocutor, ou seja, se o falante é mais velho, 

mais jovem ou tem a mesma idade do seu interlocutor, etc. (BRIZ e ALBELDA, 2013, p. 

310). 

Por sua vez, o contexto interacional concreto consiste na combinação de três 

elementos: o segmento desencadeante, aquele que favorece ou provoca a atenuação; o  

segmento atenuador ou atenuante, aquele que atenua; e o segmento atenuado, aquele que sofre 

os efeitos da atenuação. A definição desses elementos interacionais concretos situados dentro 

de um contexto situacional mais geral confere um tratamento bastante seguro e dinâmico na 

identificação e análise dos fenômenos de atenuação. Enfatizam os pesquisadores espanhóis 

que “a noção de contexto interacional concreto dinamiza, assim, o conceito mais geral de 

situação de comunicação e explica a atividade linguística dentro de uma contextualização 

sequencial, contexto preciso a contexto preciso” (p. 300). 

Cumpre-nos fazer um esclarecimento quanto aos critérios adotados para a definição 

dos elementos desencadeadores da atenuação nos contextos interacionais em estudo. O 

elemento que desencadeia a atenuação pode vir na forma implícita (contextual, cultural) ou 

explícita (um enunciado presente no discurso). Como em todas as 90 expressões selecionadas 

identificamos um enunciado concreto a desencadear a atividade atenuadora, que coincide, em 

todos os casos, com o escopo da relação metaenunciativa (limite estrutural de nossa análise) e 
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com o elemento que sofre a atenuação (atenuado), neste trabalho, consideramos que o 

elemento desencadeador é sempre explícito e identificado concretamente na superfície 

discursiva. No entanto, entendemos que todo desencadeador possui uma motivação cultural 

ou situacional que embasa o uso, pelo falante, de uma expressão ou enunciado que 

desencadeia a atenuação: todo elemento desencadeador explícito tem um desencadeador 

implícito no contexto cultural que lhe é subjacente. De outra parte, em que pese esse 

entendimento, adotamos como critério não aprofundar a explicação do contexto cultural que 

dá origem a cada desencadeador em razão dos limites estabelecidos para as análises (a relação 

metaenunciativa). Portanto, os elementos desencadeadores presentes nas interações estudadas 

são sempre explícitos no discurso e assim foram considerados. 

Conforme explanado na seção anterior, partimos da identificação das expressões 

metaenunciativas, para, somente num segundo momento, nelas reconhecer a atividade 

atenuadora. Uma vez selecionadas as expressões, procedemos à leitura das transcrições já 

existentes no site do Projeto NURC/RJ e, a seguir, às audições dos fragmentos selecionados 

naquele momento inicial, o que nos permitiu definir o contexto interacional concreto de cada 

fragmento e concluir, já nesse momento inicial, que todas as expressões metaenunciativas do 

tipo não-coincidências do discurso consigo mesmo levantadas eram, ao mesmo tempo, 

expressões de atenuação linguística. 

As expressões de atenuação metaenunciativa estudadas obedecem a um padrão 

interacional que aponta para uma unidade estrutural bastante regular, embora não estejamos 

trabalhando com nenhuma teoria das unidades37. O que queremos ressaltar é que todas as 

expressões apresentam a mesma regularidade quanto à estrutura de cada segmento do  

contexto interacional concreto. Tomando a relação metaenunciativa, vemos que o escopo 

(elemento ao qual faz referência o comentário metaenunciativo do falante) sempre coincide 

com o segmento desencadeador da atenuação e com o segmento atenuado; a expressão 

metaenunciativa sempre coincide com o segmento atenuador. Nesse sentido, poderíamos 

considerar que estão presentes duas unidades em relação dinâmica e regular – escopo e 

expressão metaenunciativa –, integrantes do contexto interacional concreto. 

                                                 
37 Briz e Albelda assim se referem ao sistema de unidades: “Como nem sempre os analistas do discurso 
trabalham com um sistema de unidades, nem mesmo todos os pesquisadores da atenuação, propomos, em 
princípio, simplificar o sistema de forma que (...) falaremos de segmento, elemento ou membro do discurso 
atenuado ou aquilo que se atenua; elemento discursivo atenuador, aquele que atenua; e segmento(s) ou 
elemento(s) discursivo(s), aquele(s) que provoca(m) ou favorece(m) a atenuação” (2013, p. 308).   
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Observamos que, “em algumas ocasiões, o segmento atenuado coincide com o 

segmento causador ou desencadeador, que faz com que alguém recorra à atenuação (...)” 

(ALBELDA et al., 2014, p. 40). No caso do nosso corpus, a totalidade das expressões 

apresentaram essa estrutura, qual seja, o elemento linguístico que dá origem à atenuação 

(desencadeador) sempre é o mesmo elemento linguístico que sofre a atenuação. Nas análises, 

essas considerações ficarão bem nítidas. 

Além disso, vale um esclarecimento acerca dos sinais gráficos que adotamos no 

âmbito dos procedimentos metodológicos para melhor identificação dos elementos que 

compõem o contexto interacional concreto, conforme os utilizados pelo grupo 

ES.POR.ATENUAÇÃO. O segmento desencadeador é graficamente marcado com sublinhado 

e negrito; o segmento atenuado, com itálico; e o segmento atenuador, com negrito. Nos casos 

acima referidos, quando o elemento desencadeador também é o elemento atenuado, o 

fragmento deve vir sublinhado, em negrito e em itálico (p. 40). Esses sinais auxiliam na 

identificação visual de cada parte que compõe o contexto interacional concreto, o que reflete, 

também, uma limitação estrutural importante oferecida por esse expediente teórico-

metodológico ao pesquisador. 

Uma vez definido o contexto interacional concreto e consideradas as características do 

contexto situacional mais geral – etapa que apontou para um padrão interacional de 

regularidades –, tivemos condições de identificar qual o tipo de atenuação predominava; qual 

o tipo de recurso se manifestava; e qual a função exercida pela atenuação nas expressões 

selecionadas. 

Igualmente, somente vencida a etapa da definição precisa dos contextos referidos, 

pudemos analisar a posição do elemento atenuador (expressão metaenunciativa). Foi o último 

item analisado, devido à complexidade que encontramos na interpretação do significado que a 

posição adquiria nos contextos das expressões de atenuação metaenunciativa. 

A noção de posição se dá a partir de uma perspectiva discursiva e interacional, e não 

sintática, obviamente. Deve ser analisada com relação ao segmento discursivo atenuado, 

dentro do contexto interacional concreto e, somente após a determinação deste, pode ser 

reconhecida (ALBELDA et al., 2014, p. 39). Consideramos que a posição do elemento 

atenuador é um aspecto importante que também integra o contexto interacional concreto, pois, 

conforme esteja posicionado (por exemplo, antes, após ou entre o elemento atenuado), a 

expressão sob análise poderá ser interpretada como atenuadora ou não, tendo em vista que 
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algumas posições favorecem ou não a atenuação, muito embora este é um tema ainda pouco 

explorado na literatura especializada38. 

As três posições básicas que o atenuador ocupa no âmbito do contexto interacional 

concreto são inicial, intermediária e final; contudo, foram acrescentadas mais duas posições, 

a saber, a posição integrada e a intervenção completa39. Uma forma atenuadora está em 

posição inicial quando é anterior ao segmento que está sendo atenuado; em posição 

intermediária quando o elemento atenuador se encontra dentro do segmento atenuado; em 

posição final quando o elemento atenuador vem após o segmento atenuado (p.41, itálicos do 

original). No caso das expressões de metaenunciação atenuadora do nosso corpus de pesquisa, 

apareceram as três posições básicas supracitadas. 

A seguir, passaremos à análise das expresões de atenuação metaenunciativa 

selecionadas, cada uma submetida ao crivo do contexto situacional geral e do contexto 

interacional concreto, de cuja definição emergiram nossas categorias de análise, explicitadas 

na descrição dos objetivos específicos deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 Ao explicar sobre os fatores a serem considerados para a análise da atenuação pelo grupo 
ES.POR.ATENUAÇÃO, Albelda et al. (2014, p. 10, nota 2) referem que, além dos fatores função e 
procedimento de atenuação, também tratarão da posição discursiva do atenuador por meio de mostras ilustrativas 
(exemplos), em razão da novidade e da complexidade que o fator posição oferece ao pesquisador. 
39 A posição será integrada quando o atenuador se encontra dentro da estrutura proposicional (um diminutivo, 
por exemplo). Se considerarão atos ou intervenções completas de atenuação quando o elemento atenuador 
possuir uma capacidade estrutural independente, ou seja, quando o segmento inteiro cumprir função atenuadora 
(um pedido em forma de pergunta, por exemplo) (ALBELDA et al., 2014, p. 41/45). 
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6  ANÁLISE DOS DADOS DO CORPUS 

 

6.1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

É importante esclarecer que, quanto aos elementos que compõem o contexto 

situacional geral, haja vista a limitação das informações disponíveis no site do Projeto 

NURC/RJ, o aproveitamento desses dados foi feito estritamente dentro dos limites oferecidos 

pelo acesso a tais informações. Todos os inquéritos são acompanhados das seguintes 

informações situacionais: tema da entrevista; número do inquérito e do locutor (falante); 

cidade, data e condições do registro (presença de ruídos, etc); duração do inquérito; sexo, 

idade, profissão e zona residencial do falante; origem dos pais do falante; nome(s) do(s) 

documentador(es). No entanto, aproveitamos apenas algumas dessas informações, porquanto 

as demais não nos ajudariam a levantar nenhum fator relevante para as análises. Por exemplo, 

os fatores zona residencial do falante, origem dos pais, data e condições do registro em nada 

acrescentam à análise pontual das expressões integrantes do corpus. 

Mesmo nas informações que aproveitamos, encontramos algumas objeções a um bom 

aproveitamento analítico. Por exemplo, não temos a informação exata relativa à idade dos 

documentadores e seus nomes apenas nos informam a que sexo pertencem. Por meio de 

informações extra-inquéritos, ou seja, por informações verbalmente passadas por 

pesquisadores que conheceram os documentadores, podemos afirmar que, além da grande 

maioria ser constituída de mulheres, estas eram alunas ou jovens professoras do Curso de 

Letras da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro). Em suma, sobre os 

documentadores, podemos afirmar que tinham em torno de 20 a 40 anos e que eram 

acadêmicos ou docentes do Curso de Letras. 

Assim, consideramos que o contexto situacional geral está bem caracterizado na seção 

5.1, quando da descrição do corpus, com destaque para alguns aspectos situacionais, que 

julgamos relevantes para integrar a análise do corpus, tais como o tema da entrevista; o sexo, 

a idade e a profissão do locutor; o número de documentadores e o respectivo sexo; o registro 

mais ou menos coloquial das entrevistas; a relação vivencial entre os interlocutores; a 

desigualdade funcional e a igualdade social entre os interlocutores; o espaço físico em que se 

denvolvem as entrevistas. Esses fatores pontuais do contexto situacional geral  serão 

mencionados nas análises na medida em que manifestarem importância discursiva para a 
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interpretação dos fenômenos em estudo. De toda forma, a maior contribuição que percebemos 

nesse sentido é no que diz respeito ao gênero discursivo, ou seja, o fato de serem entrevistas 

semidirigidas, conforme as características apresentadas no item 5.1, que determinam fatores 

como as relações de distanciamento ou aproximação e o papel social entre entrevistado e 

entrevistador, bem como o cruzamento dessas informações com as características  individuais 

dos interlocutores. 

 Conforme já anunciado, para o desenvolvimento das análises, seguiremos um padrão 

organizacional inspirado nas orientações teórico-metodológicas propostas por Briz e Albelda 

(2013) e Albelda et al. (2014), extraindo desses parâmetros aqueles que nos ajudam a explicar 

melhor os fenômenos em estudo. Assim, inicialmente, descreveremos de forma esquemática o 

contexto situacional em que se insere cada fragmento selecionado (com as informações a que 

temos acesso nos inquéritos), bem como o contexto interacional concreto, para, somente 

depois, passarmos às análises propriamente ditas.  

 Além disso, esclarecemos que o limite estrutural e discursivo de nossa análise é a 

relação metaenunciativa (escopo – expressão metaenunciativa), que coincide, em todos os 

casos, com os elementos do contexto interacional concreto, que permitem identificar de forma 

indubitável, segura e regular a expressão atenuadora, que é, ao mesmo tempo, a expressão 

metaenunciativa. Dessa forma, em todos os casos, temos uma correspondência entre relação 

metaenunciativa e contexto interacional concreto, conforme se visualiza esquematicamente 

neste quadro. 

 

Estrutura da atenuação Relação de 
correspondência 

Estrutura da metaenunciação 

Contexto interacional concreto = Relação metaenunciativa 

Elemento atenuador = Expressão metaenunciativa 

Elemento atenuado = Escopo 

Elemento desencadeador = Escopo 

Quadro 1 – Relações estruturais entre atenuação e metaenunciação 

 

 Do quadro esquemático acima, podemos inferir que, neste trabalho, consideramos que  

o contexto interacional concreto está restrito aos limites da relação metaenunciativa por uma 

questão de delimitação dos critérios de análise estrutural das expressões de atenuação 

metaenunciativa. Além disso, não podemos esquecer que o ponto de partida conceitual e 
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metodológico desta pesquisa foram as operações de metaenunciação, para, após, nelas 

identificar a atividade atenuadora, o que justifica os critérios definidos.  

Cabe frisar, por fim, que, embora outros elementos atenuadores possam se  apresentar 

de forma contígua à relação metaenunciativa (antes ou depois do escopo ou da expressão 

metaenunciativa), a análise se restringirá aos limites desta, conforme anunciamos acima, o 

que não significa que deixaremos de fazer referência a alguns elementos circundantes que 

possuem um grau de dependência discursiva grande com relação ao contexto interacional 

concreto (relação metaenunciativa) e que, com frequência, cumprem o papel de reforçar a 

atenuação da própria expressão de atenuação metaenunciativa nesses fragmentos, conforme 

ficará mais claro com as análises que seguem.  

 

6.2 ANÁLISE  

 

Para a análise, escolhemos 11 expressões de atenuação metaenunciativa que 

respresentam tipos recorrentes dentro do universo de 90 expressões presentes em 47 

inquéritos integrantes do corpus. Os fragmentos selecionados mostram a variedade tipológica 

das expressões de atenuação metaenunciativa e atendem à consecução dos objetivos 

específicos inicialmente delineados neste trabalho, cujas categorias de análise, por uma 

questão didática, foram formuladas de forma separada; contudo, todas as categorias se 

interrelacionam, a começar pela influência dos dados do contexto situacional geral e do 

contexto interacional concreto na interpretação dos fenômenos em estudo. 

Uma vez definidos esses contextos, tratamos de descrever e analisar cada expressão de 

atenuação metaenunciativa quanto a: 1) composição estrutural (se inicia ou não por partícula 

discursiva; se essa partícula apresenta um registro mais coloquial/oral ou mais 

formal/escritural; que verbo do dizer está presente; qual a posição discursiva do elemento 

atenuador); 2) tipo de atenuação, tipo de recurso atenuador e função; 3) grau de atenuação 

(maior ou menor ocultação do eu enunciativo). 

Ao analisarmos o corpus para a seleção dos tipos mais recorrentes, percebemos que, 

estruturalmente, algumas expressões eram compostas com a presença inicial de uma  partícula 

discursiva e outras não, o que nos levou a considerar este um critério importante dentro da 

categoria estrutura. Dessa forma, elegemos esse critério para a ordem de apresentação dos 

fragmentos, mas, dentro de cada análise, todas as categorias vão sendo comentadas, conforme 
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o exemplo seja mais rico para ilustrar um ou outro aspecto. Ou seja, todas as categorias serão 

contempladas nas análises e serão sistematizadas na seção dedicada à discussão dos 

resultados. 

Antes de passarmos à análise dos fragmentos, cabe uma breve explicação sobre o que 

entendemos por “partícula discursiva” no contexto deste trabalho. Adotamos a terminologia 

utilizada no Dicionário de Partículas Discursivas do Espanhol (DPDE), que assim a conceitua: 

“trata-se de elementos linguísticos que orientam a interpretação do discurso; (...) têm um 

caráter mais procedimental que conceitual (...) [e o seu valor] está relacionado com a 

interação” (BRIZ; PONS; PORTOLÉS, 2008, itálicos do original). Um dos valores a que o 

autor se refere é o da “modalização, que geralmente pressupõe uma intensificação ou 

atenuação do que se diz em um elemento do discurso e do ponto de vista do falante” (Ibid., 

itálicos do original). 

As partículas discursivas presentes nas expressões em estudo podem ser denominadas 

de partículas modais que operam nas estratégias de atenuação linguística, possibilitando a 

identificação do ponto de vista do enunciador no discurso com relação ao próprio enunciado 

que produz. Como as expressões representam uma modalidade específica de atenuação (a 

atenuação metaenunciativa), podemos falar em “modalização autonímica”, que se define 

como “uma configuração enunciativa mais geral, de auto-representação do dizer, suscetível de 

remeter explícita (...) ou interpretativamente (...) ao campo do discurso outro que emerge do 

dizer” (AUTHIER-REVUZ, 1999, p. 11). 

 Esse dizer será expresso pelos chamados verbos do dizer ou verbos dicendi. No 

corpus, as expressões de atenuação metaenunciativa se compuseram com três verbos dicendi: 

dizer, chamar e falar. 

Por fim, quanto à posição do elemento atenuador com relação ao elemento atenuado, 

as expressões de atenuação metaenunciativa se localizaram nas três posições básicas (inicial, 

intermediária e final), apresentando grande mobilidade de posição de uma forma geral, o que 

se explicará em cada fragmento analisado. 

Após essas considerações sobre os principais elementos que compõem a estrutura das 

expressões estudadas (partícula discursiva, verbo dicendi e posição do atenuador) e reiterando 

que as demais categorias também serão contempladas em cada fragmento (tipo de atenuação, 

tipo de recurso atenuador, função e grau de atenuação), passemos às análises dos fragmentos 

selecionados, que contêm 11 tipos de expressões metaenunciativas extraídas de um conjunto 
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maior de 90 expressões e que compõem o corpus desta pesquisa, conforme já referido. 

Quando houver pertinência e a título de exemplificação, citaremos outras expressões que 

também apresentam funcionamento semelhante ao tipo ou aspecto que está sendo explicado, 

já que privilegiamos nesta pesquisa a abordagem qualitativa; contudo, faremos considerações 

de ordem quantitativa quando esta se mostrar relevante para o melhor esclarecimento do 

funcionamento dos fenômenos em estudo.  

 

Fragmento 1 

 

Contexto Situacional Geral  
 

Inquérito  
 

Tema 
 

 
Sexo 

locutor 

 
Idade 

locutor 

 
Profissão 
locutor 

 
Número 

documentadores 

 
Sexo 

documentadores 
 

10 
 

Família 
 

feminino 
 

28 anos 
 

professora 
de escola 
Normal 

 
1 

 
feminino 

 
 

[informante fala sobre casamento e outros tipos de união] 
D – Quais os tipos os NOmes... de união?  
L – [...] quais os tipos de nomes de união? ((risos sobrepostos a ‘de união’)) ah aquele 
negócio NÉ? pessoas que se aMIgam como dizem vurga/vulgarmente que a gente chama 
casamento MESmo porque eu acho que o o:: casamento é quando a gente... casa... espírito né?  
 

 

Contexto Interacional Concreto  
 

Elemento desencadeador 
 = Escopo 

 

 
Elemento atenuado 

= Escopo 

 
Elemento atenuador 

= Expressão 
metaenunciativa 

 
Posição do  
atenuador 

 
se amigam 

 
se amigam 

 
como dizem vulgarmente 

 
posterior 

 

O contexto situacional geral indica proximidade40 entre as falantes, sendo que a 

entrevistada está totalmente à vontade para responder às perguntas, em específico esta, ainda 

                                                 
40 O termo “proximidade” utilizado nas análises dos 11 tipos selecionados se refere à aproximação construída 
pelos interlocutores ao longo do desdobramento interacional e que se pode observar na superfície discursiva em 
especial pelo uso das formas de tratamento. Trata-se de um efeito de proximidade construído discursivamente e 
lastreado num componente cultural do brasileiro que, apesar de atenuar bastante mesmo em situações menos 
formais, aproxima-se do outro com muita facilidade (este aspecto foge aos objetivos deste trabalho). Portanto, 
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que em ponto anterior ao excerto destacado, tenha afirmado “agora que você me enrolou”, o 

que entendemos que gerou os risos atenuadores ao pronunciar a expressão “de união” (“quais 

os tipos de nomes de união?”). Apesar desse comportamento linguístico e paralinguístico, a 

resposta que dá imediatamente após não indica nenhum traço de insegurança ou desconforto 

ao responder, o que não explica a atividade atenuadora da expressão “como dizem 

vulgarmente”, já que esta é determinada contextualmente pelo desencadeador “se amigam”, 

que a falante atribui a uma fonte enunciativa difusa e popular (“como dizem vulgarmente”). 

O elemento discursivo “como dizem vulgarmente” é um comentário que a falante 

realiza sobre a expressão que acabou de pronunciar, qual seja, “se amigam”, fazendo 

referência às uniões informais entre homem e mulher que não possuem a chancela do Estado 

(a união oficial seria a figura jurídica do casamento). Note-se que a hesitação da falante ao 

pronunciar a palavra “vulgarmente”, cometendo o que seria um erro gramatical (“troca de “l” 

por “r”), não possui relevância nesse contexto, já que se trata de mero “engasgamento”, 

devido à rapidez de sua fala. Assim, a expressão de atenuação metaenunciativa tem como 

escopo “se amigam”, pois sobre esta incide a atividade metaenunciativa do tipo não 

coincidência do discurso consigo mesmo.  

A expressão metaenunciativa indica a discordância da falante com a voz popular 

“amigar-se”, qualificada por ela de “vulgar”, uma vez que, como passa a argumentar na 

sequência, ela opina que um verdadeiro casamento ocorre quando as pessoas se casam em 

espírito, sem a necessidade de formalidades para consumar a união. Consideremos que a 

falante emite essa opinião no início dos anos 70, quando a expressão “amigar-se” possuía uma 

conotação muito mais depreciativa do que hoje, quando as chamadas uniões estáveis são uma 

realidade jurídica reconhecida e equiparada ao casamento pela Constituição Federal desde 

1988. 

O enunciador traz o discurso de outro enunciador para dentro de seu discurso não só 

porque concorda com ele, mas também para marcar uma diferença, uma negação desse 

discurso, que é o que ocorre no presente caso (denegação). É como se o falante lutasse com 

                                                                                                                                                         
não utilizamos o termo no sentido de relação vivencial (BRIZ, 2010; v. Anexo II) de proximidade, já que as 
entrevistas semidirigidas se caracterizam pelo desconhecimento mútuo entre os interlocutores, como é o caso das 
interações em estudo. A noção que queremos indicar com o termo “proximidade”, nas análises, diz respeito mais 
ao conceito de relação de igualdade social (Ibid., v. Anexo II), que se percebe nos diálogos, ainda que exista 
uma relação de desigualdade funcional (ALBELDA, 2004), eis que os papéis de entrevistador e entrevistado são 
previamente estabelecidos. 
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esses sentidos que não são seus, mas que, ao incorporá-los ao seu discurso acabam sendo de 

forma mostrada, embora deles discorde (AUTHIER REVUZ, 2004; 1998). 

O fragmento metaenunciativo é do tipo mais monologal e o trabalho de imagem é voltado 

preponderantemente para o falante, com o fim de proteger a sua autoimagem. Nesse excerto, 

essa proteção se deve à dissonância manifestada entre o dizer da enunciadora e o dizer dos 

outros, o que quer deixar bem claro para a sua interlocutora. A entonação mais forte na sílaba 

“mi” da palavra “amigam” reforça esse aspecto de chamar a atenção do interlocutor, de forma 

que não constitui um expediente de atenuação nesse contexto, mas talvez de intensificação, o 

que foge ao nosso objeto de estudo.  

Trata-se de atenuação de falante, ou seja, a atividade atenuadora opera sem manifestar 

fenômenos de cortesia. O eu se oculta para autoproteger a sua imagem perante a interlocutora, 

para que esta tenha uma interpretação da falante como discordante de uma voz popular que 

ela considera vulgar. Oculta-se atrás da voz do outro para eximir-se da responsabilidade pelo 

dito. Como se trata de uma entrevista gravada, que a pessoa sabe que a ela terceiros poderão 

ter acesso, ou seja, outras pessoas além das que participam da entrevista, entendemos que a 

falante se vale do recurso da ocultação do eu também para ser politicamente correta 

(ALBELDA et al., 2014, p. 18) ao preocupar-se em indeterminar, diluir a fonte enunciativa de 

seu dizer, deixando claro que esse dizer não é seu. 

Esse fragmento é exemplo de uso do verbo dicendi “dizer”, presente em grande parte 

das expressões de atenuação metaenunciativa do corpus, ao lado do verbo “chamar”. 

Diferentemente deste último, as construções com o verbo “dizer” apresentaram maior 

variação de construções. 

Quanto à estrtutura, importa observar que as expressões de atenuação metaenunciativa 

são iniciadas, em sua maioria, pela partícula “como”, ou seja, trata-se de uso preferencial em 

razão da frequência com que apareceram no corpus, o que é corroborado pelos exemplos 

oferecidos pela literatura especializada (HILGERT, 2012 e 2009; AUTHIER-REVUZ, 2004 e 

1998). Ainda que a análise quantitativa não seja um enfoque metodológico privilegiado neste 

estudo, uma observação superficial feita quando do levantamento das expressões permitiu 

chegarmos a essa conclusão com facilidade. 

O elemento “como dizem vulgarmente” está em posição final, pois se encontra 

discursivamente após o elemento atenuado, que coincide com o escopo (“se amigam”), 

confirmando que essa é uma posição preferencial, dada a sua recorrência no corpus.   
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Fragmento 2 

 

Contexto Situacional Geral  
 

Inquérito  
 

Tema 
 

 
Sexo 

locutor 

 
Idade 

locutor 

 
Profissão 
locutor 

 
Número 

documentadores 

 
Sexo 

documentadores 
 

150 
 

Vegetais e 
agricultura 

 
masculino 

 
46 anos 

 
militar do 
Exército 

 
2 

 
feminino 

 
 

[informante fala sobre frutas] 
D – o senhor conhece outra fruta que também tem uma certa mitologia de passar mal? 
L – é:: a manga né? manga com leite né? dizem que:: o sujeito comeu manga e: bebeu leite 
vai passar mal... eu sinceramente não fiz o teste da manga não viu?... da melancia já botei um 
pedaço no copo e botei... cerveja para ver se ela empedrava mesmo como eles dizem mas... 
não verifiquei isso não 
 

 

Contexto Interacional Concreto  
 

Elemento desencadeador 
 = Escopo 

 

 
Elemento atenuado 

= Escopo 

 
Elemento atenuador 

= Expressão 
metaenunciativa 

 
Posição do  
atenuador 

 
empedrava 

 
empedrava 

 
como eles dizem  

 
posterior 

 

O contexto situacional geral indica distanciamento entre os falantes pelas 

características de uma entrevista semidirigida que, neste caso, tende ao polo mais formal da 

escala. A forma de tratamento utilizada pelos interlocutores é, reciprocamente, “senhor” e 

“senhora”, uma das razões seria a profissão do falante e talvez a relação entre as faixas 

etárias, fator este a que não temos acesso, porquanto não sabemos a idade exata da 

documentadora, conforme já esclarecemos. O falante se vale de linguagem cuidada, formal, 

mais próxima da escrituralidade (KOCH e OESTERREICHER, 2013; MARCUSCHI, 2007), 

obviamente com oscilações importantes, mas, no geral, prevalece a formalidade. Nota-se uma 

certa afetação na linguagem, inclusive com hipercorreções e rebuscamentos mais próprios da 

linguagem escrita. Há interesse em responder às perguntas e o falante está seguro e à vontade. 

O elemento discursivo “como eles dizem” é um comentário que o falante realiza sobre 

a expressão “empedrava”, fazendo referência a uma crença popular muito antiga e conhecida 
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no país inteiro, inclusive pelas gerações atuais, de que algumas frutas misturadas com outras 

ou com certas substâncias (como leite ou cerveja) fazem mal à saúde, podendo levar até a 

morte. Assim, a expressão de atenuação metaenunciativa tem como escopo “empedrava”, pois 

sobre esta incide a atividade metaenunciativa do tipo não coincidência do discurso consigo 

mesmo. 

Com a expressão metaenunciativa “como eles dizem”, sinaliza para a interlocutora que 

esse discurso não lhe pertence, ou seja, é oriundo de uma crendice popular. Observe-se que a 

introdução do enunciador “eles” não estabelece referenciação discursiva com nenhum 

elemento masculino plural citado anteriormente e nem mesmo com nenhum elemento extermo 

ao discurso; ao contrário, em ponto anterior de sua fala, o locutor já havia feito alusão à 

crença popular de que melancia com cerveja “empedra” no estômago, aribuindo esse dizer a 

vozes populares indeterminadas (“contam”; “dizem”, que são recursos atenuadores, mas não 

metaenunciativos neste caso). O falante sinaliza claramente para o interlocutor que esse 

discurso não é seu e que com ele não concorda, pois, na sequência de sua fala, menciona que 

já fez um teste que atestou a falsidade de tal crendice (“não verifiquei isso não...”), ou seja, o 

falante acredita que adicionar cerveja à melancia não faz com que esta “empedre”. Com isso, 

o enunciador-falante marca, igualmente, que a palavra “empedrar” não pertence ao seu 

vocabulário ou que, ao menos, tem dúvidas quanto à adequação desse termo, oriundo de vozes 

populares. 

O enunciador traz o discurso de outro enunciador para dentro de seu discurso não só 

porque concorda com ele, mas também para marcar uma diferença, uma negação desse 

discurso, que é o que ocorre no presente caso (denegação). É como se o falante lutasse com 

esses sentidos que não são seus, mas que, ao incorporá-los ao seu discurso acabam sendo de 

forma mostrada, embora deles discorde (AUTHIER REVUZ, 2004; 1998). 

Assim como no fragmento anterior (1), por ser uma entrevista gravada, entendemos 

que o falante se vale do recurso da ocultação do eu também para ser politicamente correto 

(ALBELDA et al., 2014, p. 18) perante terceiros, ao preocupar-se em indeterminar, diluir a 

fonte enunciativa de seu dizer, deixando claro que esse dizer não é seu. 

O fragmento metaenunciativo é do tipo mais monologal e o trabalho de imagem é 

voltado preponderantemente para o falante, com o fim de proteger a sua autoimagem. No  

trecho sob análise, essa proteção se deve à dissonância manifestada entre o dizer do 

enunciador e o dizer dos outros. O eu se oculta para autoproteger a sua imagem perante o 
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interlocutor, para que este não julgue que o falante compartilha de uma crença popular que 

considera equivocada. Com o recurso da impessoalização, o falante retira de si a 

responsabilidade pelo uso da palavra “empedrar” e todos os sentidos que dela emanam para o 

usuário da língua. É recorrente no corpus a ocultação do eu enunciativo atrás de um “eles” 

explicitado no discurso (diferentemente da forma “dizem”, na qual o “eles” está omisso, 

Fragmento 1), mas que, apesar disso, não é referenciado nem dentro do discurso nem por 

meio de elementos externos ao discurso. A voz “eles”, nestes casos, apresenta um elevado 

grau de indeterminação, sem possibilidade de identificação certa. 

O elemento “como eles dizem” está em posição final, pois se encontra discursivamente 

após o elemento atenuado, que coincide com o escopo (“empedrava”), confirmando que essa é 

uma posição preferencial, em razão de sua recorrência no corpus. 

 

Fragmento 3 

 

Contexto Situacional Geral  
 

Inquérito  
 

Tema 
 

 
Sexo 

locutor 

 
Idade 

locutor 

 
Profissão 
locutor 

 
Número 

documentadores 

 
Sexo 

documentadores 
 

352 
 

Vegetais e 
agricultura 

 
feminino 

 
58 anos 

 
professora 
de Estudos 

Sociais 

 
2 

 
feminino 

 

 

[informante fala sobre técnicas de plantio em Portugal] 
D – agora nessas viagens que a senhora fez dona Branca... o que que observou em matéria de 
planta? ((pergunta rindo))  porque já vi que a senhora tem muito gosto por isso... [...]  
L – [...] eu achei também MUIto intereSSANte... na viagem que nó/... na/ma num passeio que 
nós fizemos numa excursão que fomos a Sintra fazer aquela:: Volta SaLOia que eles dizem 
né? então eles têm um trecho que eles fizeram um verdadeiro biombo de eucaLIptos 
 

 

Contexto Interacional Concreto 

 
Elemento desencadeador 

 = Escopo 
 

 
Elemento atenuado 

= Escopo 

 
Elemento atenuador 

= Expressão 
metaenunciativa 

 
Posição do  
atenuador 

 
Volta Saloia 

 
Volta Saloia 

 
que eles dizem  

 
posterior 
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O contexto situacional geral indica proximidade entre as falantes e a entrevista se 

desenvolve num clima muito descontraído, pelo bom humor e grande poder de expressão e 

conhecimento da entrevistada. Isso se dá apesar da forma de tratamento utilizada das 

entrevistadoras para com a entrevistada (“senhora”, “dona”), que se deve provavelmente à 

relação de idade entre as interlocutoras e por uma questão de respeito, não de formalidade: a 

falante é mais velha do que as documentadoras, o que se percebe facilmente ao longo da 

interação. É uma entrevistada que fala bastante, com fluência e domínio da norma culta; no 

entanto, as respostas são plenas de elementos da oralidade, devido à espontaneidade e 

naturalidade da fala da entrevistada. No exemplo acima, observe-se que a documentadora 

formula a pergunta rindo, justamente por conta de um comentário paralelo engraçado que a 

entrevistada acabara de fazer, ponto em que julgou que o tema principal devia ser retomado; a 

entrevistadora chama a entrevistada pelo nome, ainda que o tratamento se dê precedido da 

forma “dona”. 

O elemento discursivo “que eles dizem” é um comentário que a falante realiza sobre a 

expressão “Volta Saloia”, fazendo referência a uma rota turística existente em Portugal. 

Interessante observar que a falante imita a pronúncia portuguesa ao enfatizar o ditongo “oi” 

como fechado, diferentemente da pronúncia brasileira (o ditongo “oi” seria aberto nessa 

palavra). Com isso, a enunciadora-falante marca que a expressão não pertence ao seu 

repertório ou, pelo menos, que ela não a pronunciaria à maneira portuguesa.  Assim, a 

expressão de atenuação metaenunciativa tem como escopo “Volta Saloia”, pois sobre esta 

incide a atividade metaenunciativa do tipo não coincidência do discurso consigo mesmo. 

Com a expressão metaenunciativa “que eles dizem”, sinaliza para as interlocutoras que 

esse discurso não lhe pertence, ou seja, é oriundo de uma voz estrangeira, aspecto reforçado 

pela própria pronúncia da falante. Ao contrário do Fragmento 2, no qual o pronome “eles” não 

fazia referenciação (nem interna nem externa) a um elemento certo e determinado,  neste 

caso, “eles” são os portugueses, ou seja, a entrevistada referencia um povo específico. Ainda 

que com parcela de generalização, pois alude a todos os portugueses, os outros trazidos para 

dentro do discurso da falante podem ser identificados de alguma forma. 

Igualmente, vislumbramos uma preocupação em indicar a fonte enunciativa de seu 

dizer, pelo que a falante se vale do recurso da ocultação do eu também para ser politicamente 
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correta (ALBELDA et al., 2014, p. 18) ao preocupar-se em apontar de onde se originou o seu 

dizer, marcando que a fonte enunciativa não é o eu. 

O fragmento metaenunciativo é do tipo mais monologal e o trabalho de imagem é 

voltado preponderantemente para o falante, com o fim de proteger a sua autoimagem. Nesse 

excerto, essa proteção se deve ao ingresso de uma voz referente a uma rota turística existente 

em outro país (a Volta Saloia, em Portugal), ou seja, a falante sentiu a necessidade de marcar 

que essa voz é portuguesa e que, inclusive, há diferenças quanto à pronúncia. Com o recurso 

da impessoalização, a falante retira de si a responsabilidade pelo uso do nome estrangeiro 

“Volta  Saloia”.  

Destacamos, ainda, o uso da expressão “né”, localizada imediatamente após o 

elemento atenuador (“que eles dizem”). A referida expressão se encontra fora do contexto 

interacional concreto e, portanto, fora da relação metaenunciativa (escopo – expressão 

metaenunciativa). Contudo, merece um comentário pela sua frequência  no corpus, ao 

acompanhar os elementos integrantes do contexto interacional concreto, pelo que poderá vir 

antes, depois ou intercalada ao elemento atenuado ou, também, antes ou depois do elemento 

atenuador, estando este em qualquer posição discursiva básica, como forma de reforçar o 

valor de atenuação por ele manifestado, pois trata-se de partícula discursiva de controle de 

contato com o interlocutor, que atenua um possível desacordo por buscar a aproximação com 

o outro, dando-lhe a opção de se manifestar (p. 36).  

Por fim, chamamos a atenção para a composição estrutural da expressão de atenuação 

metaenunciativa, iniciada pela partícula “que” (“que eles dizem”), a qual equivale 

semanticamente a “como” (“como eles dizem”), mas que é marcada por um traço de 

coloquialidade típico da fala, diferentemente do que indica a partícula prototípica “como”, 

que se usa tanto em registros formais quanto informais, escritos ou falados. Esta construção 

com “que” no lugar de “como” não é rara no corpus, muito embora a preferência dos falantes 

se dê pelo uso da partícula “como” nesse tipo de formulação, razão pela qual a consideramos 

prototípica ou preferencial. 

O elemento “que eles dizem” está em posição final, pois se encontra discursivamente 

após o elemento atenuado, que coincide com o escopo (“Volta Saloia”), confirmando que essa 

é uma posição preferencial, em razão de sua maior recorrência no corpus. 

Como exemplos desse mesmo tipo, podemos mencionar os seguintes trechos: 

“recebem uma... as luvas que eles chamam” [Inquérito 63]; “os quinze milhões da da grande 
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Nova York que eles falam” [Inquérito 148]; “saiu com uma carta de prego que se chamava 

na ocasião” [Inquérito 148]. 

 

Fragmento 4 

 

Contexto Situacional Geral  
 

Inquérito  
 

Tema 
 

 
Sexo 

locutor 

 
Idade 

locutor 

 
Profissão 
locutor 

 
Número 

documentadores 

 
Sexo 

documentadores 
 

85 
Cinema, 
televisão, 

rádio, 
teatro 

 
masculino 

 
 37 anos 

 
arquiteto 

 
2 

 
feminino 

 

 
[informante fala sobre televisão] 
D – e de filme na televisão? 
L – também não gosto muito não 
D – nunca viu? 
L – não gosto pelo seguinte mas daí a culpa não é: do filme... pelo contrário passam 
GRANdes filmes... filmes CLÁssicos e tudo... mas é que::... eu tô sempre com o sono 
atrasado [...] não gosto de novela de JEIto nenhum NÃO também por causa da interpretação 
dos pobres dos artistas nem do enredo mas aquilo... primeiro aquilo... é: uma coisa que... que:: 
como diz o Barbosa Lima SoBRInho quem é o diretor de uma novela não é o diretor e sim 
o Ibope tá entendendo? 
 

 

Contexto Interacional Concreto  

 
Elemento desencadeador 

 = Escopo 
 

 
Elemento atenuado 

= Escopo 

 
Elemento atenuador 

= Expressão 
metaenunciativa 

 
Posição do  
atenuador 

 
quem é o diretor de uma 
novela não é o diretor e 

sim o Ibope 

 
quem é o diretor de 
uma novela não é o 
diretor e sim o Ibope 

 
como diz o Barbosa Lima 

Sobrinho 

 
anterior 

 

O contexto situacional geral indica proximidade entre os falantes (ambos tratam-se por 

“você”) e a entrevista se desenvolve normalmente, mas o que chama a atenção é a imagem 

construída pelo entrevistado, que passa a ideia de uma pessoa intelectual, crítica e com uma 

visão de mundo contrária ao senso comum, o que produz enunciados bastante irônicos ao 
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longo da interação. Pensamos que, além de traduzir um traço da personalidade do 

entrevistado, essas características afloraram em razão do tema cinema e televisão, tendo em 

vista que o falante só assiste a filmes de arte e não vê televisão. No excerto acima, justamente 

a documentadora lhe pergunta se ele não tem televisão em casa, já que ela constata que na 

sala, onde ocorreu a entrevista, não há nenhuma, ao que o entrevistado responde “televisão 

nós temos... tá lá no quarto mas televisão... sinceramente eu não gosto entendeu?”. 

Interessante observar que quando o falante começa a responder por que não gosta de filmes na 

televisão (“mas é que::... eu tô sempre com o sono atrasado”) passa a expor uma longa 

justificativa com rodeios, inúmeras desculpas e outros recursos de atenuação. Na sequência da 

sua fala, declara que detesta novelas e continua a justificar (“NÃO também por causa da 

interpretação dos pobres dos artistas nem do enredo mas aquilo...”), valendo-se de mais 

recursos atenuantes ao longo de um extenso trecho da interação. 

O elemento discursivo “como diz o Barbosa Lima Sobrinho” é um comentário que o 

falante realiza sobre a expressão que este atribui a um eminente intelectual à época, escritor e 

membro da Academia Brasileira de Letras nos anos 70. Assim, a expressão de atenuação 

metaenunciativa tem como escopo uma expressão cuja autoria é atribuída ao supracitado 

intelectual (“quem é o diretor de uma novela não é o diretor e sim o Ibope”), pois sobre esta 

incide a atividade metaenunciativa do tipo não coincidência do discurso consigo mesmo. 

Com a expressão metaenunciativa “como diz o Barbosa Lima Sobrinho”, sinaliza para 

as interlocutoras que esse discurso não lhe pertence, mas que o assume como seu como 

chancela de autoridade e argumento forte para o que afirma na continuação da fala (o 

escopo/elemento desencadeador e, simultaneamente,  atenuado pela expressão), já que esse 

terceiro de quem toma a voz para o interior de seu discurso é uma figura pública e notória e, 

portanto, essa voz deriva de uma fonte enunciativa específica, identificada, nominalmente 

referida pelo falante, além de conferir credibilidade ao que diz. Neste ponto, este fragmento 

difere de todos os tipos analisados (1 a 3; 5 a 11). 

Como nos fragmentos anteriores, em se tratando de uma entrevista gravada que o 

falante sabe que poderá ser acessada por terceiros, vemos que o recurso da ocultação do eu 

também é ativado por uma preocupação do falante com o politicamente correto (ALBELDA 

et al., 2014, p. 18) ao apontar a fonte enunciativa de seu dizer, deixando claro que esse dizer 

não é seu, e sim de uma pessoa certa e determinada no discurso. 
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O fragmento metaenunciativo é do tipo mais monologal e o trabalho de imagem é 

voltado preponderantemente para o falante, com o fim de proteger a sua autoimagem. Nesse 

excerto, essa proteção é utilizada para suavizar um possível impacto negativo nas 

interlocutoras ao deixar claro que a opinião emitida não é de sua autoria, evitando um possível 

desacordo. Inferimos das características pessoais já mencionadas (intelectualidade e crítica) 

que o falante crê que sua imagem é favorecida ao citar a fonte de seu dizer (ética), mas, por 

outro lado, não sabe que opinião as interlocutoras têm sobre o personagem citado ou mesmo 

sobre a ideia contida na expressão de atenuação metaenunciativa. Recordemos que é 

característica dessas interações do corpus que os documentadores evitem a discordância das 

opiniões emitidas pelos entrevistados, o que afasta o gênero entrevista semidirigida da 

conversação prototípica. No entanto, conforme já mencionamos neste estudo anteriormente, o 

falante, mesmo percebendo essa característica mais ou menos evidente ao longo das 

interações, não deixa de ativar inúmeras estratégias linguísticas, inclusive as de atenuação. 

Sob esse aspecto, o presente fragmento também difere dos anteriores.  

Destacamos, ainda, o uso da expressão “tá entendendo”, localizada imediatamente 

após o elemento atenuado e desencadeador da atenuação (“quem é o diretor de uma novela 

não é o diretor e sim o Ibope”), ou seja, a referida expressão se encontra fora do contexto 

interacional concreto e, portanto, fora da relação metaenunciativa (escopo – expressão 

metaenunciativa). Contudo, é frequente ao acompanhar  os elementos do contexto interacional 

concreto, pelo que poderá vir antes, depois ou intercalada ao elemento atenuado ou, também, 

antes ou depois do elemento atenuador, estando este em qualquer posição discursiva básica, 

como forma de reforçar o valor de atenuação por ele manifestado, pois trata-se de partícula 

discursiva de controle de contato com o interlocutor, que atenua um possível desacordo por 

buscar a aproximação com o outro, dando-lhe a opção de se manifestar ( p. 36).  

O elemento “como diz o Barbosa Lima Sobrinho” está em posição anterior, pois se 

encontra discursivamente antes do elemento atenuado, que coincide com o escopo (“quem é o 

diretor de uma novela não é o diretor e sim o Ibope”), confirmando o alto grau de mobilidade 

da posição discursiva ocupada pelo elemento atenuador nas expressões de atenuação 

metaenunciativa, o que fica mais evidente com a análise do próximo fragmento (5) e, também,  

dos outros que se seguem. Com estrutura prototípica (partícula “como”), a preferência dos 

falantes é pela posição final ou posterior, já que esse tipo de estrutura (“como” + posição 

final) se apresentou em maior número no corpus. No exemplo sob análise, o elemento 
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atenuador iniciado por partícula “como” está em posição anterior ao elemento atenuado 

(escopo).  

 

Fragmento 5 

 

Contexto Situacional Geral  
 

Inquérito  
 

Tema 
 

 
Sexo 

locutor 

 
Idade 

locutor 

 
Profissão 
locutor 

 
Número 

documentadores 

 
Sexo 

documentadores 
 

344 
Comércio 
exterior e 
política 
nacional 

 
feminino 

 
38  anos 

 
advogada 

 
2 

 
feminino 

 
[informante fala sobre o êxodo populacional no estado do Piauí] 
L – então a gente vê que aquele estado coitadinho é um estado soFRIdo... aquela/ o povo de lá 
quer dizer ou ele fica ali: vive da maneira que se apresentam as situações ou então ele parte 
vai sai como se diz pra aventurar  né?  
 

 

Contexto Interacional Concreto  

 
Elemento desencadeador 

 = Escopo 
 

 
Elemento atenuado 

= Escopo 

 
Elemento atenuador 

= Expressão 
metaenunciativa 

 
Posição do  
atenuador 

 
sai pra aventurar  

 
sai pra aventurar 

 
como se diz  

 
intermediária 

 

O contexto situacional geral indica proximidade entre as falantes, sendo que a 

entrevistada está totalmente à vontade para responder às perguntas, demonstrando segurança e 

grande conhecimento das diferentes regiões do país e seus produtos de exportação. O ritmo de 

sua fala é bastante rápido e responde às perguntas com muita naturalidade, razão pela qual 

predomina o registro informal e coloquial, apesar da especialidade do tema, que exige 

conhecimento técnico, de pleno domínio da entrevistada – utiliza terminologia específica e 

outros recursos mais formais sem abandonar o tom coloquial ao longo da interação. 

Documentadoras e entrevistada se tratam por “você”. 

O elemento discursivo “como se diz” é um comentário que a falante intercala no meio 

da expressão que está pronunciando, qual seja, “sai pra aventurar”, que é uma expressão 

idiomática na língua portuguesa do Brasil, portanto apresenta uma estrutura fixa. Assim, a 



110 
 

 
 

expressão de atenuação metaenunciativa tem como escopo “sai pra aventurar”, pois sobre esta 

incide a atividade metaenunciativa do tipo não coincidência do discurso consigo mesmo. 

Com a expressão metaenunciativa “como se diz”, sinaliza para as interlocutoras que 

esse discurso não lhe pertence, ou seja, é oriundo de uma voz popular, difusa e não 

especificada no discurso, efeito esse que obtém com o uso do pronome apassivador “se” (voz 

passiva pronominal). A enunciadora-falante evoca o discurso de outro enunciador, 

indeterminado e não identificado, para dentro de seu discurso para marcar uma expressão 

pertencente aos falares da gíria (“sai pra aventurar”), sinalizando para as interlocutoras que 

essa expressão não faz parte de seu repertório, mas que é de uso geral das pessoas. Oculta-se 

atrás de um dizer popular para evitar responsabilidades sobre o uso da expressão idiomática 

“sai pra aventurar”, que é bastante coloquial até mesmo pela ausência do pronome “se” que, 

segundo a norma culta, deveria acompanhar o verbo (“aventurar-se”). Esta omissão do 

pronome nos verbos considerados pronominais é fenômeno da língua portuguesa falada no 

Brasil. 

Além disso, importante observar que a falante se vale de sinônimos mais formais 

(“parte”, “vai”)  até chegar na expressão coloquial (“sai pra aventurar”), o que indica que o 

conteúdo semântico já tinha sido expresso com os verbos “partir” e “sair”, mas sentiu a 

necessidade de usar uma expressão mais específica para expressar exatamente o que desejava; 

no entanto, ao usar a expressão, a suavizou com o recurso da atenuação metaenunciativa. 

Note-se que este trecho é pronunciado de forma muito rápida pela falante, mas, ainda assim, 

teve tempo suficiente para tomar distância de suas palavras e formular o comentário 

metaenunciativo com efeito atenuador (“como se diz”), pronunciado de forma rapidíssima 

também. 

Como se trata de uma entrevista gravada, assim como em todos os casos analisados, 

percebemos que o recurso da impessoalização é utilizado pela falante também porque tem 

uma preocupação em ser politicamente correta (ALBELDA et al., 2014, p. 18) ao 

indeterminar, diluir a fonte enunciativa de seu dizer, deixando claro que esse dizer não é seu. 

O fragmento metaenunciativo é do tipo mais monologal e o trabalho de imagem é 

voltado preponderantemente para o falante, com o fim de proteger a sua autoimagem. Nesse 

excerto, essa proteção ocorre porque a falante não quer ser identificada comouma pessoa que 

usa gírias ou, ao menos, a gíria “sai pra aventurar”. Trata-se de atenuação de falante, ou seja, 

a atividade atenuadora opera sem manifestar fenômenos de cortesia. O eu se oculta para 
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autoproteger a sua imagem perante o interlocutor, para que este perceba que a falante não é 

usuária dessa gíria, o que poderia associá-la a grupos que ela considera mais populares.  

Com um uso muito frequente no corpus, a expressão “né” – que está fora da relação 

metaenunciativa ou do contexto interacional concreto – se encontra imediatamente após o 

elemento atenuado e desencadeador da atenuação (“sai pra aventurar”), no qual a falante 

intercalou, a modo de parênteses, o elemento atenuador (“como se diz”). Trata-se de partícula 

discursiva de controle de contato com o interlocutor, que atenua um possível desacordo por 

buscar a aproximação com o outro, dando-lhe a opção de se manifestar (p. 36).  

O elemento “como se diz” está em posição intermediária, pois se encontra 

discursivamente intercalado ao elemento atenuado, que coincide com o escopo (“sai pra 

aventurar”), confirmando o alto grau de mobilidade da posição discursiva ocupada pelo 

elemento atenuador nas expressões de atenuação metaenunciativa do corpus. Pelos exemplos 

analisados até o momento, podemos citar fragmentos que manifestam as três posições básicas:  

Fragmento 1, 2 e 3, posição final ou posterior; Fragmento 4, posição inicial ou anterior; 

Fragmento 5, posição intermediária ou intercalada. Com estrutura prototípica (partícula 

“como”), a preferência dos falantes é pela posição final ou posterior, já que esse tipo de 

estrutura (“como” + posição final) se apresentou em maior número no corpus. No exemplo 

sob análise, o elemento atenuador iniciado por partícula “como” se encontra em posição 

intercalada ao elemento atenuado (escopo).  

Por fim, vale dizer que a forma apassivadora “como se diz” apresentou muitas 

variações dentro do tipo de expressão metaenunciativa, compondo-a com partículas dêiticas 

ou outras, como as que seguem: “como se diz hoje” (Inquérito 247), “como se diz agora” 

(Inquérito 358), “como se diz aqui” (Inquérito 43), “como se diz lá no Ceará” (Inquérito 

123), “como se diz em português (Inquérito 02), “como se dizia” (Inquérito 210),  “como se 

diz na gíria” (Inquérito 122), “como se diz aí na gíria” (Inquérito 153), “como se diz aí 

popularmente” (Inquérito 271). Foi a expressão de maior recorrência no corpus.  

 

Fragmento 6 

 

Contexto Situacional Geral  
 

Inquérito  
 

Tema 
 

 
Sexo 

locutor 

 
Idade 

locutor 

 
Profissão 
locutor 

 
Número 

documentadores 

 
Sexo 

documentadores 
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87 Terreno feminino 25 anos professora 
de 

Matemática 

2 feminino 

 
 
 
[informante fala sobre a geografia do Brasil] 
D –  e me diz uma coisa... em termos assim geoGRÁficos... é:: você lembra daquela coisa de 
limites do Brasil? 
L –  ah é um negócio assim hoRRÍvel que a gente combate cada vez mais no no no ensino 
esse aspecto de::... desse excesso de::... como a gente diz de acidentes geográficos 
 
 
 
 
Contexto Interacional Concreto  

 
Elemento desencadeador 

 = Escopo 
 

 
Elemento atenuado 

= Escopo 

 
Elemento atenuador 

= Expressão 
metaenunciativa 

 
Posição do  
atenuador 

 
desse excesso de acidentes 

geográficos 

 
desse excesso de 

acidentes 
geográficos 

 
como a gente diz 

 
intermediária 

 
O contexto situacional geral indica proximidade entre as falantes, sendo que a 

entrevistada está totalmente à vontade para responder às perguntas, embora não domine com 

muita segurança o tema proposto, em razão de não ter muito conhecimento sobre a geografia 

do Brasil. O tema é especializado, mas as documentadoras evocam a memória escolar da 

entrevistada, que alega não lembrar de muitas coisas (“hoje em dia a gente lembra de tão 

pouca coisa né?) porque o ensino que recebeu – e que na sua atuação profissional tenta 

combater – era inadequado no seu ponto de vista. Justamente no trecho em destaque da 

interação, a falante critica a tradição do ensino de geografia, devido a que leva os alunos a 

decorarem um número muito elevado de nomes de rios, cabos, ilhas, etc. A esse “excesso de 

acidentes geográficos” se refere a entrevistada, que afirma, em ponto posterior da interação, 

que a abordagem atual (da época da entrevista) tende a enfocar “mais o aspecto de geografia 

humana de geografia econômica e a parte de geografia física vem simplesmente como um 

apoio uma forma do aluno se situar”. Documentadoras e entrevistada se tratam por “você”. 

O elemento discursivo “como a gente diz” é um comentário que a falante intercala no 

meio da expressão que está pronunciando, a saber, “desse excesso de acidentes geográficos”. 
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Diferentemente do Fragmento anterior (5), a expressão que é interrompida para a falante fazer 

o comentário metaenunciativo, não é uma unidade estrutural ou semanticamente  fechada; ao 

contrário, percebe-se pelo alongamento vocálico combinado com a pausa após a palavra “de” 

(“excesso de::...”) que a falante está buscando a expressão exata que quer usar. No entanto, 

pela entonação, confirmamos que a atividade metaenunciativa manifestada pelo elemento 

“como a gente diz” não é do tipo não coincidência da palavra com a coisa, e sim do tipo não 

coincidência do discurso consigo mesmo. Expressões semelhantes a essas, em alguns casos, 

podem classificar-se em um ou outro tipo e somente a escuta do áudio poderá confirmar a que 

categoria pertence a expressão. Assim, o elemento de atenuação metaenunciativa tem como 

escopo “desse excesso de acidentes geográficos”, pois sobre esta incide a atividade 

metaenunciativa do tipo não coincidência do discurso consigo mesmo. 

Com a expressão metaenunciativa “como a gente diz”, sinaliza para as interlocutoras 

que compartilha desse discurso, qual seja, o de que há uma inadequação no ensino de 

geografia nas escolas, que fazcom que os alunos decorem um excesso de nomes de acidentes 

geográficos, diante do que a falante assume um posicionamento crítico. Sendo a falante 

também professora, fala em nome de um grupo: a categoria dos professores que também 

pensam como a falante. O que queremos destacar na análise do presente Fragmento é o menor 

grau de atenuação manifestado pela expressão atenuadora “como a gente diz”, em razão do 

uso da forma pronominal “a gente”, que significa “nós” no português brasileiro, mas indica 

um registro de uso mais coloquial. Perceba-se que, em ponto anterior de sua fala, a 

entrevistada já havia utilizado a mesma forma (“é um negócio assim hoRRÍvel que a gente 

combate cada vez mais no no no ensino”), o que aponta para um argumento que, desde o 

início de sua resposta, vinha construindo de forma compartilhada com uma voz coletiva. 

Diferentemente das formas já analisadas, que evocam um outro enunciador mais ou 

menos indeterminado no discurso atrás do qual o eu que fala se oculta totalmente (“como 

dizem”, Fragmento 1; “como eles dizem”, Fragmentos 2 e 3; “como diz o Barbosa Lima 

Sobrinho”, Fragmento 4; “como se diz”, Fragmento 5), a forma “como a gente diz” indica  

que o eu se inclui na autoria desse discurso, mas não exclusivamente. Por hipótese, 

poderíamos pensar em um discurso centrado no eu (“como eu digo”), que atribuiria a sua 

autoria somente à falante e, neste caso, a atenuação estaria ausente; ao contrário, a 

enunciadora optou por usar uma forma na qual o eu pode ser percebido como participante da 

construção desse discurso, juntamente com a voz dos professores que assim também pensam. 



114 
 

 
 

Neste caso, o aspecto da preocupação com ser politicamente correto perante terceiros 

também existe (ALBELDA et al., 2014, p. 18), pois a falante se vale do recurso da ocultação 

do eu ao preocupar-se em indicar discursivamente que não é autora exclusiva do seu dizer, 

compartilhando a sua fonte enunciativa.  

O fragmento metaenunciativo é do tipo mais monologal e o trabalho de imagem é 

voltado preponderantemente para o falante, com o fim de proteger a sua autoimagem. Nesse 

excerto, essa proteção ocorre porque a falante não quer assumir sozinha a autoria do discurso 

de que o ensino de geografia se baseia em fazer com que o aluno decore excessivos nomes de 

acidentes geográficos. Ao contrário, quer dividir a responsabilidade pelo dito com um grupo 

de profissionais que também pensam como ela. Trata-se de atenuação de falante, ou seja, a 

atividade atenuadora opera sem manifestar fenômenos de cortesia. O eu se oculta para 

autoproteger a sua imagem perante o interlocutor, para que este perceba que o discurso da 

falante não é só dela, mas de toda uma categoria. É um caso de menor grau de atenuação, já 

que não há uma ocultação total do eu enunciativo e, portanto, a impessoalização não ocorre de 

forma absoluta. 

Como no Fragmento 5, o elemento “como a gente diz” está em posição intermediária, 

pois se encontra discursivamente intercalado ao elemento atenuado, que coincide com o 

escopo (“desse excesso de acidentes geográficos”), confirmando o alto grau de mobilidade da 

posição discursiva ocupada pelo elemento atenuador nas expressões de atenuação 

metaenunciativa do corpus, conforme já referimos quando da análise do fragmento anterior. 

Com estrutura prototípica (partícula “como”), a preferência dos falantes é pela posição final 

ou posterior, já que esse tipo de estrutura (“como” + posição final) se apresentou em maior 

número. No exemplo sob análise, o elemento atenuador iniciado por partícula “como” se 

encontra em posição intercalada ao elemento atenuado (escopo).  

 

Fragmento 7 

 

Contexto Situacional Geral  
 

Inquérito  
 

Tema 
 

 
Sexo 

locutor 

 
Idade 

locutor 

 
Profissão 
locutor 

 
Número 

documentadores 

 
Sexo 

documentadores 
 

127 
 

Profissões 
e ofícios 

 

 
masculino 

 
 41 anos 

 
advogado 

 
2 

 
feminino 
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[informante fala sobre a profissão de advogado] 
L  – é muito comum num processo em que a gente traBAlha... encontrar um laudo pericial às 
vezes é um laudo médico né? você vai fazer um processo de interdição de uma pessoa que 
está:... doENte ou incapaciTAda para o exercício das suas faculDAdes e:: o exercício dos 
direitos que a lei civil assegura a qualquer um... então: há necessidade de um LAUdo médico 
pra dizer que aquele fulano tá lelé da cuca como vocês falam né?  
 
 
 
 
Contexto Interacional Concreto  

 
Elemento desencadeador 

 = Escopo 
 

 
Elemento atenuado 

= Escopo 

 
Elemento atenuador 

= Expressão 
metaenunciativa 

 
Posição do  
atenuador 

 
lelé da cuca 

 
lelé da cuca 

 
como vocês falam 

 
posterior 

 

O contexto situacional geral indica uma asssimetria inicial marcada pelo uso da forma 

de tratamento “senhor”, dirigida das documentadoras ao entrevistado, ao passo que este as 

tratou de “você” e, especialmente, “vocês” durante toda a interação. Interpretamos que essa 

formalidade das entrevistadoras para com o entrevistado se deve tanto à profissão quanto à 

relação de diferença etária e de sexo entre eles. Em ponto posterior ao trecho em destaque, o 

informante ressalta a diferença de idade entre as documentadoras e ele (“pra vocês não causa 

muita surpresa mas pra mim que sou de outra geração”; “a geração de vocês”). Mais para o 

final da interação, uma das documentadoras trata o entrevistado por “você”, mas aparece em 

uma uma única intervenção, já houve raras e curtas intervenções das documentadoras, 

enquanto que o entrevistado tomou a iniciativa na maioria das vezes para a troca de subtemas, 

conduzindo o andamento da entrevista (“voltemos para a atividade”; “então prosseguindo 

aí”). Demonstrou grande conhecimento sobre a área de construção civil, subtema inicial da 

entrevista, para, após, fazer um comentário parentético sobre a sua própria profissão, 

argumentando que o advogado tem que conhecer um pouco de todas as profissões, inclusive 

para poder interpretar um laudo médico. O tom da entrevista é semiformal, com uso de 

vocabulário cuidado e técnico. As raras vezes que usou gírias, como no trecho sob análise, 

valeu-se de estratégias discursivas para marcar esse uso. 
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O elemento discursivo “como vocês falam” é um comentário que o falante faz acerca da 

expressão que acabou de pronunciar (“lelé da cuca”), que é uma gíria antiga do português 

brasileiro (mas ainda em vigor) e que significa literalmente “louco da cabeça”, ou seja, faz 

referência a uma pessoa com problemas mentais. Assim, a expressão de atenuação 

metaenunciativa tem como escopo “lelé da cuca”, pois sobre esta incide a atividade 

metaenunciativa do tipo não coincidência do discurso consigo mesmo. 

Com a expressão metaenunciativa “como vocês falam”, o falante sinaliza para as 

interlocutoras a diferença geracional existente entre eles e que essa gíria não pertence ao seu 

repertório linguístico, mas sim ao das documentadoras, que indica serem mais jovens do que 

ele e, por isso, crê que usam gírias como essa. A diferença desse fragmento com relação aos 

demais, além da composição com o verbo “falar”, está na instalação do outro enunciador no 

discurso, que, neste caso, são as interlocutoras, presentes no ambiente físico da interação. 

Portanto, o falante evoca o discurso de um interlocutor determinado e identificado no 

discurso, efeito esse obtido pelo uso da forma de tratamento coloquial “vocês”. Oculta-se 

atrás de um dizer das interlocutoras que representa também o dizer de toda uma geração, 

evitando, assim, responsabilidades pelo uso de um falar da gíria jovem, que destoa com a 

imagem construída pelo falante ao longo da interação. Interessante observar que, em ponto 

posterior ao trecho em destaque, o falante se vale da mesma estratégia de atenuação 

metaenunciativa, ao usar a gíria “já era”, que significa “algo que já acabou, algo 

ultrapassado”, expressão essa ainda em vigor na língua falada no Brasil. Novamente, atribui a 

autoria do discurso às interlocutoras:  “nessas viagens que a gente faz por aqui que olha... 

esses outros países... chega à conclusão que os desenvolvidos somos nós que os bons somos 

nós... que os certos somos nós que os ricos somos nós eles outros já:: já eram como vocês 

dizem esses já Eram”. 

Além de enfatizar a preocupação em apontar como fonte enunciativa as interlocutoras, 

o aspecto da preocupação com ser politicamente correto perante terceiros também existe neste 

caso (ALBELDA et al., 2014, p. 18), pois o falante se vale do recurso da ocultação do eu ao 

preocupar-se em indicar discursivamente que não é autor da gíria que utiliza, marcando 

claramente que esse dizer não é seu, mas das interlocutoras.  

O fragmento metaenunciativo é do tipo mais monologal e o trabalho de imagem é 

voltado preponderantemente para o falante, com o fim de proteger a sua autoimagem. Nesse 

excerto, essa proteção ocorre porque o falante não quer ser identificado como uma pessoa que 
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usa gírias ou, ao menos, a gíria “lelé da cuca”, utilizada em um contexto no qual o falante 

tratava de um tema sério relacionado com a sua profissão (a interdição judicial de uma 

pessoa). Trata-se de atenuação de falante, ou seja, a atividade atenuadora opera sem 

manifestar fenômenos de cortesia. O eu se oculta para autoproteger a sua imagem perante as 

interlocutoras, para que estas percebam que ele não é usuário dessa gíria, própria das gerações 

mais novas.  

Conforme já referido nas análises em andamento, fazemos referência ao uso da 

partícula “né?”, em virtude de sua alta frequência no corpus, apesar de encontrar-se fora da 

relação metaenunciativa ou do contexto interacional concreto. Neste caso, a partícula está 

imediatamente após o elemento atenuador (“como vocês falam”). Trata-se de partícula 

discursiva de controle de contato com o interlocutor, que atenua um possível desacordo por 

buscar a aproximação com o outro, dando-lhe a opção de se manifestar (p. 36). Reforça o 

valor de atenuação do elemento que o antecede (“como vocês falam”). 

Este fragmento é exemplo de uso do verbo dicendi “falar”, presente no corpus nas 

construções de atenuação metaenunciativa. Sua ocorrência foi mais escassa que os demais 

(“chamar” e “dizer”). 

O elemento “como vocês falam” está em posição final, pois se encontra 

discursivamente após o elemento atenuado, que coincide com o escopo (“lelé da cuca”), 

confirmando que essa é uma posição preferencial, dada a sua recorrência no corpus.   

 

Fragmento 8 
 
 
Contexto Situacional Geral  

 
Inquérito  

 
Tema 

 

 
Sexo 

locutor 

 
Idade 

locutor 

 
Profissão 
locutor 

 
Número 

documentadores 

 
Sexo 

documentadores 
 

255 
 

A cidade 
e o 

comércio 

 
masculino 

 
 64 anos 

 
engenheiro 

 
2 

 
feminino 

 
 
[informante fala sobre as mudanças no comércio do Rio de Janeiro] 
L  – [...] e: e:.. e: a sociedade toda se vestia com roupa francesa as as... as senhoras da 
sociedade... e também não era tão CAro assim não... custava talvez um pouquinho mais caro 
do que:: e também no Rio de Janeiro não tinha nada que prestasse... segundo as senhoras 
daquela época diziam né? 
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Contexto Interacional Concreto 

 
Elemento desencadeador 

 = Escopo 
 

 
Elemento atenuado 

= Escopo 

 
Elemento atenuador 

= Expressão metaenunciativa 

 
Posição do  
atenuador 

 
no Rio de Janeiro não 

tinha nada que prestasse 

 
no Rio de Janeiro 
não tinha nada que 

prestasse 

 
segundo as senhoras daquela 

época diziam 

 
posterior 

 
 

O contexto situacional geral indica uma asssimetria marcada pelo uso da forma de 

tratamento “senhor”, dirigida das documentadoras ao entrevistado, ao passo que este as tratou 

por “você”, embora raras vezes, pois quase não há tratamento direto da parte dele para com as 

documentadoras. Interpretamos que essa formalidade das entrevistadoras para com o 

entrevistado se deve mais à diferença de idade do que a outro fator, uma questão de respeito. 

O tom da entrevista é semiformal, com uso de vocabulário cuidado e expressões formais, mas 

não técnicas, já que o tema desenvolvido era cotidiano e se baseava mais na experiência de 

vida do entrevistado do que em seu conhecimento técnico. O entrevistado está à vontade e  

responde às perguntas com muita naturalidade, relatando, em especial, as mudanças que 

vivenciou na cidade do Rio de Janeiro, já que sua vida transcorreu ao longo de grandes 

transformações ocorridas naquela cidade e nos grandes centros urbanos brasileiros em geral 

quanto à industrialização, crescimento populacional e costumes.  

O elemento discursivo “segundo as senhoras daquela época diziam” é um comentário 

que o falante faz sobre a ideia que acaba de manifestar, qual seja, a de que “no Rio de Janeiro 

não tinha nada que prestasse”. Observe-se que a atividade de atenuação metaenunciativa é 

acionada pelo falante tanto para atenuar uma expressão específica (como nos Fragmentos 1, 2, 

3, 5 e 7) quanto uma ideia, uma opinião (como nos Fragmentos 4, 6 e 8), emitidas sob a forma 

de um enunciado mais completo atribuído pelo falante a outro enunciador. Assim, neste caso, 

a expressão de atenuação metaenunciativa tem como escopo “no Rio de Janeiro não tinha 

nada que prestasse”, pois sobre esta incide a atividade metaenunciativa. 

Com a expressão “segundo as senhoras daquela época diziam”, sinaliza para as 

interlocutoras que esse discurso não lhe pertence, ou seja, é oriundo de uma voz feminina e de 

uma época mais antiga, especificada no discurso. O enunciador-falante evoca o discurso de 
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outro enunciador, determinado e identificado, mas com algum grau de generalização, pois 

aponta para um dizer atribuído a todas as senhoras de uma época passada, na qual também 

viveu o falante. Oculta-se atrás desse dizer para evitar responsabilidades sobre o dito, já que, 

na verdade, compartilha da opinião das senhoras “daquela época”, já que quase tudo era 

importado, o que é visto pelo falante como algo positivo que foi perdido na cidade do Rio de 

Janeiro: “a gente comprava queijo francês, uísque escocês é: é: conservas é: dinamarquesas”; 

“em matéria de roupa... o sujeito comprava uma gravata inglesa... casemira”; “a sociedade 

toda se vestia com roupa francesa”.  

Como nos fragmentos já analisados, se trata de uma entrevista gravada, que a pessoa 

sabe que a ela poderão ter acesso terceiros, ou seja, outras pessoas além das que participam da 

entrevista. Assim, entendemos que o falante se vale do recurso da ocultação do eu também 

para ser politicamente correto (ALBELDA et al., 2014, p. 18) ao preocupar-se em apontar a 

fonte enunciativa de seu dizer, deixando claro que esse dizer não é seu. 

O fragmento metaenunciativo é do tipo mais monologal e o trabalho de imagem é 

voltado preponderantemente para o falante, com o fim de proteger a sua autoimagem. Nesse 

excerto, essa proteção ocorre porque o falante não quer ser identificado como um homem que 

se ocupa de assuntos como moda, lojas de roupas, especificamente, não quer assumir como 

sua a opinião de que no Rio de Janeiro não havia comércio de artigos de qualidade e, por essa 

razão, pessoas como ele concordam que os itens de vestuário, por exemplo, teriam que vir de 

Paris ou de outros países. Trata-se de atenuação de falante, ou seja, a atividade atenuadora 

opera sem manifestar fenômenos de cortesia. O eu se oculta para autoproteger a sua imagem 

perante as interlocutoras, para que estas percebam que o falante não compartilha da opinião 

das senhoras de uma época pretérita no sentido de que “no Rio de Janeiro não tinha nada que 

prestasse” em termos de comércio. Em outras palavras, a opinião do eu que fala se esconde 

atrás de um dizer atribuído a outro enunciador, trazido pelo falante para o interior de seu 

discurso como forma de escudo autoprotetor. 

Com um uso muito frequente no corpus, a expressão “né” – que está fora da relação 

metaenunciativa ou do contexto interacional concreto – está situada imediatamente após o 

elemento atenuador (“segundo as senhoras daquela época diziam”). Trata-se de partícula 

discursiva de controle de contato com o interlocutor, que atenua um possível desacordo por 

buscar a aproximação com o outro, dando-lhe a opção de se manifestar (p. 36). Por isso, 
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funciona como elemento de reforço à atenuação expressa pelo elemento que o antecede 

(“segundo as senhoras daquela época diziam”). 

Chamamos a atenção para a composição estrutural da expressão de atenuação 

metaenunciativa, iniciada pela partícula “segundo” (“segundo as senhoras daquela época 

diziam”), a qual equivale semanticamente a “como” (“como as senhoras daquela época 

diziam”), mas que é marcada por um traço de formalidade típico da escrita, diferentemente do 

que indica a partícula prototípica “como”, que se usa tanto em registros formais quanto 

informais, escritos ou falados. Esta construção com “segundo” no lugar de “como”, 

compondo as expressões de atenuação metaenunciativa, não é frequente no corpus.  

O elemento “segundo as senhoras daquela época diziam” está em posição final ou 

posterior, pois se encontra discursivamente após o elemento atenuado, que coincide com o 

escopo (“no Rio de Janeiro não tiha nada que prestasse”), confirmando que essa é uma 

posição preferencial, dada a sua recorrência no corpus.   

 
 
Fragmento 9 

 

Contexto Situacional Geral  
 

Inquérito  
 

Tema 
 

 
Sexo 

locutor 

 
Idade 

locutor 

 
Profissão 
locutor 

 
Número 

documentadores 

 
Sexo 

documentadores 
 

42 
 

Casa 
 

feminino 
 

 
60 anos 

 
bibliotecária 

 

 
1 

 
feminino 

 
 
[informante fala sobre a casa onde morou na infância] 
D –  e agora dona:... é:: esses outros utensílios normais de cozinha pra... cozinhAR etcétera a 
senhora tem alguma lembrança? 
L – não::.. de que fosse diferente não... as paNElas tudo comum... ho/hoje em dia o que pode 
haver é era o que antigamente nós chamávamos de alguidar 
 
 
Contexto Interacional Concreto  

 
Elemento desencadeador 

 = Escopo 
 

 
Elemento atenuado 

= Escopo 

 
Elemento atenuador 

= Expressão 
metaenunciativa 

 
Posição do  
atenuador 

 
alguidar 

 
alguidar  

 
o que antigamente nós 

chamávamos  

 
anterior 
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O contexto situacional geral indica proximidade entre as falantes e a entrevista se 

desenvolve de forma bastante dialogada, à semelhança de uma conversa prototípica. Isso se dá 

apesar da forma de tratamento utilizada da entrevistadora para com a entrevistada (“senhora”, 

“dona”), o que se deve provavelmente à relação de idade entre as interlocutoras e por uma 

questão de respeito: a falante é mais velha do que a documentadora, o que se percebe com 

facilidade ao longo da interação. Interessante observar que do meio para o final da entrevista, 

quando tratam do apartamento onde atualmente moram a entrevistada e sua família, a 

documentadora passa a usar a forma “vocês” para se referir a todos os moradores da casa 

(“vocês costumam fazer refeições na/na própria sala?”). Já a entrevistada não se dirige nunca 

de forma direta à documentadora e, quando utilizou a forma “você”, foi sempre de forma 

indireta (“a frente da casa era de alvenaria [...] então você tinha a impressão que a casa era de 

tijolo comum”). A entrevista começa com a descrição da casa onde a entrevistada passou a 

infância, que nos remete a um modelo de casas de classe alta ou média alta da época do Brasil 

colônia, que perdurou de formas adaptadas por muitas décadas. A entrevistada descreve uma 

casa muito grande e antiga, à moda do século XIX, com a casa grande à frente do terreno e a 

casa dos empregados separada, aos fundos; inclusive chama a atenção da documentadora o 

fato de haver tantos empregados morando nessa casa dos fundos, onde estavam os serviços de 

lavanderia e similares; nessa casa, também havia outras dependências, onde moravam outros 

parentes com suas respectivas famílias. Nesse contexto, conseguimos visualizar melhor o uso 

de uma palavra tão antiga (“alguidar”), que remete a um utensílio de cozinha muito utilizado 

na época referida pela entrevistada, antes da existência de batedeira elétrica: “era de barro 

meio vidrado que fazia as vezes hoje dessas vasilhas que se compram pra bate/ pra batedeira 

né pra fazer bolo”. 

O elemento discursivo “o que antigamente nós chamávamos” é um comentário que a 

falante faz sobre a expressão que acaba de pronunciar, qual seja, “alguidar”, fazendo 

referência a um recipiente de barro cuja borda é maior do que o fundo e que se usava como 

uma tigela para bater bolos à mão, conforme a própria falante definiu. Observe-se que, neste 

caso, como ocorreu nos Fragmentos 1, 2, 3, 5 e 7, a atividade de atenuação metaenunciativa é 

acionada para atenuar uma expressão específica, dita pela falante e atribuída a outro 

enunciador. Assim, a expressão de atenuação metaenunciativa tem como escopo “alguidar”, 

pois sobre esta incide a atividade metaenunciativa. 
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Nos anos 70, esse utensílio já se encontrava em desuso (“nós chamávamos de alguidar 

isso realmente hoje não se usa mais”) e, por conseguinte, a palavra também. Com isso, a 

enunciadora marca que se trata de uma expressão antiga, que ela e outras pessoas usaram em 

tempos passados (“nós chamávamos”), mas que agora não se usa mais em razão de que o 

objeto tampouco tem utilidade na época em que fala. Com a expressão metaenunciativa “o 

que antigamente nós chamávamos”, a falante sinaliza para a interlocutora que compartilha do 

uso da expressão atenuada (“alguidar”) ao evocar uma voz afetiva (familiar) e antiga.  

Tendo a falante vivido na época em que se usava esse utensílio, fala em nome de um 

grupo ou de uma geração: o “nós” inclui a falante e todas as pessoas de uma época passada 

ou, ao menos, as pessoas e familiares que moraram na casa onde a entrevistada morou na 

infância. O que queremos destacar na análise do presente fragmento é o menor grau de 

atenuação manifestado pela expressão “o que antigamente nós chamávamos”, em razão do 

uso da forma pronominal “nós”. Perceba-se que, em ponto posterior de sua fala, a entrevistada 

utiliza a mesma forma para referir-se ao utensílio antigo (“nós chamávamos de alguidar isso 

realmente hoje não se usa mais”), o que aponta para o uso de uma expressão oriunda de uma 

voz antiga e coletiva. 

Diferentemente de outras formas já analisadas, que evocam um outro enunciador mais 

ou menos indeterminado no discurso atrás do qual o eu que fala se oculta totalmente (“como 

dizem”, Fragmento 1; “como eles dizem”, Fragmentos 2 e 3; “como diz o Barbosa Lima 

Sobrinho”, Fragmento 4; “como se diz”, Fragmento 5; “como vocês falam”, Fragmento 7), a 

forma “o que antigamente nós chamávamos” indica que o eu se inclui na autoria desse 

discurso, mas não exclusivamente. Por hipótese, poderíamos pensar em um discurso centrado 

no eu (“o que antigamente eu chamava”), que atribuiria a sua autoria somente à falante e, 

neste caso, a atenuação estaria ausente; ao contrário, a enunciadora optou por usar uma forma 

na qual o eu pode ser percebido como participante da construção desse discurso, juntamente 

com uma voz coletiva, que representa um grupo de pessoas, familiares ou mesmo de toda uma 

geração, evitando, assim, responsabilidades pelo uso de um falar antigo, já em desuso.  

Neste caso, o aspecto da preocupação com ser politicamente correto perante terceiros 

também existe (ALBELDA et al., 2014, p. 18), pois a falante se vale do recurso da ocultação 

do eu ao preocupar-se em indicar discursivamente que não é autora exclusiva do seu dizer, 

compartilhando a sua fonte enunciativa.  
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O fragmento metaenunciativo é do tipo mais monologal e o trabalho de imagem é 

voltado preponderantemente para o falante, com o fim de proteger a sua autoimagem. Nesse 

excerto, essa proteção ocorre porque a falante não quer assumir sozinha a autoria da expressão 

antiga “alguidar”, razão pela qual instaura outro enunciador no discurso. Ao contrário, quer 

dividir a responsabilidade pelo dito com um grupo de pessoas que também chamavam esse 

utensílio pelo mesmo nome (“alguidar”). Trata-se de atenuação de falante, ou seja, a atividade 

atenuadora opera sem manifestar fenômenos de cortesia. O eu se oculta para autoproteger a 

sua imagem perante o interlocutor, para que este perceba que o discurso da falante não é só 

dela, mas de todo um grupo de pessoas, talvez toda uma geração, que, numa época passada, 

usavam e conheciam o utensílio de cozinha chamado por elas de alguidar. É um caso de 

menor grau de atenuação (como ocorreu no Fragmento 6), já que não há uma ocultação total 

do eu enunciativo e, portanto, a impessoalização não ocorre de forma absoluta. 

Chamamos a atenção para a composição estrutural da expressão de atenuação 

metaenunciativa iniciada pela partícula “o que” (“o que antigamente nós chamávamos”), a 

qual se aproxima semanticamente a “isso que”, “aquilo que”. Apresenta uma estrutura fixa do 

tipo “o que + verbo chamar + elemento atenuado/desencadeador”, sem a mobilidade de 

posição dos elementos integrantes do contexto interacional concreto, como ocorre com os 

demais tipos de expressões de atenuação metaenunciativa, algumas exemplificadas nesta 

análise (Fragmentos 1 a 8).  

Outra característica desse tipo de estrutura é que todas as manifestações presentes no 

corpus se compõem com o verbo dicendi “chamar”. É um tipo que funciona estruturalmente 

de maneira própria, sem marcas de formalidade ou coloquialidade, à semelhança do que 

indica a partícula prototípica “como”, que se usa tanto em registros formais quanto informais, 

escritos ou falados. A construção iniciada estruturalmente por “o que + verbo chamar + 

elemento atenuado/desencadeador” e similares, compondo as expressões de atenuação 

metaenunciativa, não é rara no corpus. Essa estrutura possui um valor apassivador, o que atua 

em prol da atenuação. 

O elemento “o que antigamente nós chamávamos” está em posição anterior, pois se 

encontra discursivamente antes do elemento atenuado, que coincide com o escopo 

(“alguidar”), confirmando que essa posição é a única opção gramaticalmente possível para a 

composição desse tipo de construção. Por hipótese, se alterássemos a posição tanto do 
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elemento atenuado quanto do elemento atenuador, a estrutura se tornaria agramatical na 

língua portuguesa.  

Uma variação possível dentro dessa tipologia é a troca da voz ativa pela passiva 

pronominal, conforme demonstram vários exemplos do corpus, tais como: “o que se chama 

de nostalgia”, Inquérito 247; “isso que se chama fenômeno da pororoca”, Inquérito 148; “ao 

que se chamaria um mercadinho”, Inquérito 253.  

 

Fragmento 10 

 
Contexto Situacional Geral  

 
Inquérito  

 
Tema 

 

 
Sexo 

locutor 

 
Idade 

locutor 

 
Profissão 
locutor 

 
Número 

documentadores 

 
Sexo 

documentadores 
 

148 
 

Terreno 
 

masculino 
 

55 anos 
 

advogado 
 
2 

 
feminino 

 
 

[informante fala sobre a geografia da cidade do Rio de Janeiro] 
D – agora podemos começar? 
L  – bom o Rio de Janeiro é uma cidade que se estende de uma faixa estreita... imprensada 
entre o mar e a montanha... ((ruídos de microfone)) e:: ocupando NEssa FAIxa os chamados 
bairros da zona sul... sendo banhada desde o::... centro da cidade até... hoje em dia... a Barra 
e:: o que vem a ser... a estrada Rio-Santos  
 
 
Contexto Interacional Concreto  

 
Elemento desencadeador 

 = Escopo 
 

 
Elemento atenuado 

= Escopo 

 
Elemento atenuador 

= Expressão 
metaenunciativa 

 
Posição do  
atenuador 

 
bairros da zona sul 

 
bairros da zona sul 

 
os chamados  

 
anterior 

 
O contexto situacional geral indica distância entre os falantes e a entrevista se 

desenvolve de forma um pouco tensa (como alertou a própria documentadora na gravação que 

antecede a entrevista propriamente dita). A forma de tratamento utilizada da entrevistadora 

para com o entrevistado é “senhor”, o que se deve provavelmente à relação de idade e à 

profissão do entrevistado. Já o entrevistado não se dirige nunca de forma direta à 

documentadora e nunca usou a forma “você”, nem de forma indireta, a exemplo do que 

ocorreu nos Fragmentos 9 e 11. A entrevista começa exatamente no ponto transcrito no trecho 

em destaque, sem aparecer a pergunta da documentadora, que certamente foi elaborada antes 
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de iniciada a gravação, como é recorrente nessas entrevistas do Projeto NURC/RJ. Assim, o 

entrevistado já começa descrevendo geograficamente como é a cidade do Rio de Janeiro e 

explica que fica numa faixa estreita localizada entre o mar e a montanha, o que corresponde 

aos “chamados bairros da zona sul”, que são os bairros mais ricos da cidade, os mais 

procurados e caros, conforme o falante define na continuação de sua fala: “a maior densidade 

demográfica do mundo situada em Copacabana”; “se caracteriza também pela desproporção 

entre a área da... da chamada zona norte e essa área da zona sul imprensada como se disse 

entre o mar e a montanha e que é procurado pela maioria”. Interessante observar que o 

falante, sendo culto e viajado (conforme se percebeu em fragmentos posteriores da entrevista) 

cometeu erro de linguagem ao utilizar o verbo “imprensar” no lugar do verbo “prensar”, que 

seria a forma normativamente correta. 

O elemento discursivo “os chamados” é um comentário que o falante faz sobre a 

expressão que dirá na sequência de sua fala, qual seja, “bairros da zona sul”, fazendo alusão à 

região localizada mais ao sul da cidade do Rio de Janeiro e que possuía, já nos anos 70, o 

maior desenvolvimento econômico da cidade, ou seja, a expressão atenuada aponta mais para 

a riqueza da região do que para a sua posição geográfica. Note-se que, neste caso, à 

semelhança do fragmento anterior (e também dos Fragmentos 1, 2, 3, 5 e 7), a atividade de 

atenuação metaenunciativa é acionada para atenuar uma expressão específica, destacada pelo 

falante e atribuída a outro enunciador. Assim, a expressão de atenuação metaenunciativa tem 

como escopo “bairros da zona sul”, pois sobre esta incide a atividade metaenunciativa. 

Com a expressão metaenunciativa “os chamados”, o falante sinaliza para a 

interlocutora que não é autor da expressão atenuada “os bairros da zona sul”, que advém de 

uma voz geral, com forte referência ao senso comum, para eximir-se de responsabilidade 

sobre a autoria dessa expressão. Poderia proferir o enunciado apenas dizendo “os bairros da 

zona sul”, assumindo-o como seu, conforme, de fato, o faz em momento posterior de sua fala 

(“daí o:: preço mais alto dos terrenos da zona sul” – e não “da chamada zona zul”). No 

entanto, quando se refere pela primeira vez em seu discurso à zona mais rica da cidade, utiliza 

a expressão atenuadora “os chamados”, que indica que alguém chama assim, que todos 

chamam assim, ou seja, traz para dentro de seu discurso uma voz geral e indefinida que 

denomina esses bairros, por convenção social, como sendo “da zona sul”. Analogicamente, 

quando se refere à região mais pobre da cidade pela primeira vez, prefere compor o seu 

enunciado com idêntica expressão atenuadora (“[a zona sul] se caracteriza também pela 
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desproporção entre a área da... da chamada zona norte”]. Na sequência de sua fala, já assume 

como seu esse mesmo discurso ao definir: “a zona norte seria a zona pobre do Rio” – e não “a 

chamada zona norte”. 

Neste caso, o aspecto da preocupação com ser politicamente correto perante terceiros 

também existe (ALBELDA et al., 2014, p. 18), pois o falante se vale do recurso da ocultação 

do eu ao preocupar-se em introduzir no seu discurso um enunciador difuso, não identificado 

de nenhuma forma. A fonte enunciativa é totalmente indeterminada.  

O fragmento metaenunciativo é do tipo mais monologal e o trabalho de imagem é 

voltado preponderantemente para o falante, com o fim de proteger a sua autoimagem. Nesse 

excerto, essa proteção ocorre porque o falante não quer assumir a autoria da expressão 

convencionada “bairros da zona sul”, razão pela qual instaura outro enunciador no discurso, 

apelando para a voz do senso comum. Trata-se de atenuação de falante, ou seja, a atividade 

atenuadora opera sem manifestar fenômenos de cortesia. O eu se oculta para autoproteger a 

sua imagem perante o interlocutor, para que este perceba que o discurso do falante não é seu, 

mas sim de toda uma coletividade, de todas as pessoas em geral.  

Chamamos a atenção para a composição estrutural da expressão de atenuação 

metaenunciativa iniciada pela construção sem partícula “o + particípio nominal do verbo 

chamar + elemento atenuado/desencadeador”, que guarda estreita relação semântica com o 

tipo analisado no Fragmento 9. Podemos dizer que o tipo representado pelo Fragmento 10 é 

uma espécie de redução do tipo com partícula “o que + verbo chamar + elemento 

atenuado/desencadeador” – que apresenta sempre o verbo conjugado –, ao passo que, no tipo 

“o + particípio nominal do verbo chamar + elemento atenuado/desencadeador”, o verbo se 

encontra sempre na forma do particípio nominal, concordando em gênero e número com o 

elemento atenuado/desencadeador. Ambos os tipos possuem valor apassivador, o que atua em 

favor da atenuação (“isso que se chama de nostalgia” equivale semanticamente a “a chamada 

nostalgia”). Outra característica em comum desse tipo de estrutura é que todas as 

manifestações presentes no corpus se compõem com o verbo dicendi “chamar”. A construção 

iniciada estruturalmente por “o + particípio nominal do verbo chamar + elemento 

atenuado/desencadeador” e similares, compondo as expressões de atenuação metaenunciativa, 

não é rara no corpus.  

O elemento “os chamados” está em posição anterior, pois se encontra discursivamente 

antes do elemento atenuado, que coincide com o escopo (“bairros da zona sul”), confirmando 
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que essa posição é preferencial nesse tipo de construção, dada a frequência maior no corpus. 

Uma variação possível dentro dessa tipologia é a troca de posição do elemento atenuador, o 

que revela a mobilidade de posição que esse tipo sem partícula apresenta, da posição inicial 

para a final, intercambiáveis: “o paletó-saco chamado esse tem uma fileira de botão só na 

frente” (Inquérito 247); “andou tentando cruzar com as crioulas  e tal chamadas né? 

[Inquérito 391; falam de raças de galinhas]. A posição final confere um tom mais coloquial ao 

enunciado composto por “chamado”/”chamadas”, típico da fala. A interpretação que se faz 

dessas expressões, para confirmar que se trata do mesmo tipo, é: “o chamado paletó-saco tem 

uma fileira de botão só na frente”; “andou tentando cruzar com as chamadas crioulas e tal 

né?” 

 
 
Fragmento 11 
 
Contexto Situacional Geral  

 
Inquérito  

 
Tema 

 

 
Sexo 

locutor 

 
Idade 

locutor 

 
Profissão 
locutor 

 
Número 

documentadores 

 
Sexo 

documentadores 
 

264 
 

Ensino 
e igreja 

 
feminino 

 
65 anos 

 
química 

 

 
2 

 
feminino 

 
 

[informante fala sobre as diferenças entre o ensino secundário e o universitário] 
L – [...] de modo que eu não POsso falar mal de professor... mas que de fato a grande maioria 
deixa pros... auxiliAres pros seus ahn:... ajuDANtes de turma e o professor cateDRÁtico 
QUAse SEMpre não dá aula e que é por isso que eles estão acabando com o professor 
catedrático... hoje em dia não vai mais haver professor dizem né? pelo menos eu ouço falAR 
que são só professores contratados 
 
 
Contexto Interacional Concreto  

 
Elemento desencadeador 

 = Escopo 
 

 
Elemento atenuado 

= Escopo 

 
Elemento atenuador 

= Expressão 
metaenunciativa 

 
Posição do  
atenuador 

 
hoje em dia não vai  mais 

haver professor 

 
hoje em dia não vai 

mais haver 
professor 

 
dizem  

 
posterior 

 
O contexto situacional geral indica proximidade entre as falantes e a entrevista se 

desenvolve normalmente dentro do gênero entrevista semidirigida, com turnos bem alongados 
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por parte da entrevistada. A proximidade se dá apesar da forma de tratamento utilizada das 

entrevistadoras para com a entrevistada (“senhora”, “dona”), que se deve provavelmente à 

relação de idade entre as interlocutoras e por uma questão de respeito, não de formalidade: a 

falante é mais velha do que as documentadoras, o que se percebe facilmente ao longo da 

interação. A entrevistada não se reporta à documentadora de forma direta, portanto, a forma 

de tratamento que utiliza (“você”) é sempre empregada de forma indireta (“então você fazia... 

fazia uma prova escrita”). A entrevistada começa narrando como era a sua vida colegial desde 

a infância até o seu ingresso na universidade. No ponto da interação destacado acima, a 

documentadora lhe pergunta sobre as diferenças que a falante percebeu, em sua época de 

estudante, do ensino médio (secundário) com relação ao ensino universitário, ao que a 

entrevistada respondeu que as diferenças eram muitas e que pensa que hoje (anos 70) essas 

diferenças são ainda mais perceptíveis. Passa a opinar que os professores universitários 

titulares (“catedráticos”) não dão aulas e deixam para os auxiliares a assistência mais direta 

aos alunos. Em trecho anterior, quando já iniciara seu argumento de que, na universidade, os 

professores não se interessam pelos alunos, apresentou justificativa atenuadora a essa opinião 

negativa, ao explicar que não poderia falar mal dos professores porque sua filha é professora 

universitária e desempenha com competência o seu ofício, ou seja, a justificativa se baseia no 

argumento de que a filha é exceção à afirmação generalizada de que os professores 

atualmente não dão mais aula, por isso “hoje em dia não vai mais haver professor”. 

O elemento discursivo “dizem” é um comentário que a falante faz sobre o enunciado 

que acaba de dizer, qual seja, “hoje em dia não vai mais haver professor”, que é uma opinião 

negativa sobre a atuação do professor universitário titular. Observe-se que a atividade de 

atenuação metaenunciativa é acionada tanto para atenuar uma expressão específica (como nos 

Fragmentos 1, 2, 3, 5, 7, 9 e 10) quanto uma ideia, uma opinião (como nos Fragmentos 4, 6 e 

8), emitidas sob a forma de um enunciado mais completo atribuído pelo falante a outro 

enunciador. Assim, a expressão de atenuação metaenunciativa tem como escopo “hoje em dia 

não vai mais haver professor”, pois sobre esta incide a atividade metaenunciativa.  

Com a expressão metaenunciativa “dizem”, sinaliza para a interlocutora que esse 

discurso não lhe pertence, ou seja, é oriundo de uma voz geral, do senso comum. A expressão 

encerra o grau máximo de indeterminação dessa voz evocada para dentro do discurso do 

falante, já que não se pode determiná-la ou identificá-la de nenhuma forma. A voz geral do 

senso comum é reforçada pelo que a entrevistada diz na continuação de sua fala (“pelo menos 
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eu ouço falar”), enunciado este que indica o que as pessoas em geral estão falando a respeito 

do tema contratação de professores sob a forma de um regime temporário (“contratados”) e 

não efetivo (“catedráticos”). Note-se que a partícula “né?”, seguida da partícula “pelo menos”, 

que se encontram fora do contexto interacional concreto, também têm efeito atenuador, pois 

auxiliam a falante a eximir-se da responsabilidade pelo que disse, operando como um reforço 

à atenuação já instaurada pelo elemento atenuador “dizem”. 

A exemplo dos casos já analisados, como se trata de uma entrevista gravada, que a pessoa 

sabe que a ela terceiros poderão ter acesso, ou seja, outras pessoas além das que participam da 

entrevista, entendemos que a falante se vale do recurso da ocultação do eu também para ser 

politicamente correta (ALBELDA et al., 2014, p. 18) ao preocupar-se em indeterminar, diluir 

a fonte enunciativa de seu dizer, deixando claro que esse dizer não é seu, mas é oriundo de 

vozes indefinidas, genéricas, de todas as pessoas em geral. 

O fragmento metaenunciativo é do tipo mais monologal e o trabalho de imagem é 

voltado preponderantemente para o falante, com o fim de proteger a sua autoimagem. Nesse 

trecho, essa proteção ocorre porque a falante não quer assumir como seu um dizer que reflete 

uma opinião negativa acerca da atuação dos professores universitários titulares 

(“catedráticos”), que, segundo ela, não atendem bem aos alunos ou, em suma, não dão aula. 

Por essa razão, instaura outro enunciador no discurso, indeterminado e com forte referência às 

vozes do senso comum. Trata-se de atenuação de falante, ou seja, a atividade atenuadora 

opera sem manifestar fenômenos de cortesia. O eu se oculta para autoproteger a sua imagem 

perante a interlocutora, para que esta perceba que o discurso da falante não é dela, mas de 

todas as pessoas em geral. 

Chamamos a atenção para a composição estrutural da expressão de atenuação 

metaenunciativa, composta pela forma conjugada do verbo “dizer” na 3ª pessoa do plural do 

Presente do Indicativo  (“dizem”) sem a presença de nenhuma partícula discursiva, mas com 

forte marca de impessoalidade. Apresenta uma estrutura fixa e simples em sua composição, 

com mobilidade de posição dos elementos integrantes do contexto interacional concreto, a 

exemplo da maioria das expressões de atenuação metaenunciativa sob estudo (Fragmentos 1 a 

8).  

Uma característica desse tipo de estrutura é que todas as manifestações presentes no 

corpus se compõem com o verbo dicendi “dizer” (em tese, o verbo “falar” poderia compor a 

mesma estrutura, mas não houve nenhuma ocorrência no corpus) na forma acima mencionada 
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e, em todas elas, está subentendida a partícula preferencial “como”. Nos contextos similares 

ao tipo que estamos descrevendo, a expressão “dizem” equivale semanticamente a “como 

dizem”, podendo ser substituída por esta sem prejuízo algum na interpretação do enunciado, 

inclusive considerando as posições discursivas que ambas as expressões podem ocupar, com a 

ressalva de que a forma sem partícula “dizem” somente apareceu no corpus nas posições final 

e intermediária, embora, em tese, poderia também ocupar posição inicial. No entanto, apesar 

da partícula “como” vir de forma subentendida ou omissa, a construção “dizem”, sem 

partícula, indica marca de oralidade e coloquialidade. Sua frequência como expressão de 

atenuação metaenunciativa não é rara no corpus.  

No fragmento sob análise, o elemento atenuador “dizem” está em posição final, pois se 

encontra discursivamente após o elemento atenuado, que coincide com o escopo (“hoje em 

dia não vai mais haver professor”), confirmando que essa posição é preferencial no uso dos 

falantes, em razão da sua recorrência no corpus.  

Esse tipo, como já referido, não apresenta variações estruturais, exceto quanto à 

posição discursiva ocupada pelo elemento atenuador, que, além da posição final, também 

pode ocupar posição intermediária: “hoje nós encontramos na macumba dizem 

encontramos na macumba indivíduos de todas as classes sociais né?” (Inquérito 76). 

 

6.2.1 Discussão dos resultados 

 

Após a apresentação e análise dos 11 tipos representantes das expressões de atenuação 

metaenunciativa, integrantes do nosso corpus de pesquisa, passamos a fazer algumas 

correlações importantes entre os dados, com vistas a atender aos objetivos específicos. 

Enfatizamos que a abordagem privilegiada nesta pesquisa é a qualitativa, mas não deixamos 

de fazer levantamentos quantitativos quando estes se mostraram relevantes para a melhor 

explicação dos fenômenos em estudo. 

Como já antecipamos quando das análises, todas as expressões apresentaram traços 

em comum, como os que dizem respeito às relações entre os elementos do contexto 

interacional concreto e os elementos da relação metaenunciativa, que são coincidentes em 

todas as expressões e que constituem o limite estrutural e discursivo dos fenômenos em 

estudo. Relembremos o quadro sintético que auxilia na visualização desse aspecto em comum. 
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Estrutura da atenuação Relação de 
correspondência 

Estrutura da metaenunciação 

Contexto interacional concreto = Relação metaenunciativa 

Elemento atenuador = Expressão metaenunciativa 

Elemento atenuado = Escopo 

Elemento desencadeador = Escopo 

Quadro 2 – Relações estruturais entre atenuação e metaenunciação 

 

Essa estrutura geral das expressões de atenuação metaenunciativa será pormenorizada 

ao longo desta seção e abordarão: 1) a composição estrutural da expressão (com presença ou 

ausência de partícula discursiva; que verbo do dizer está presente; qual a posição discursiva 

do elemento atenuador); 2) tipo de atenuação, tipo de recurso atenuador e função; 3) grau de 

atenuação (se o eu enunciativo se oculta total ou parcialmente). 

Quanto aos fatores tipo de atenuação, tipo de recurso atenuador e função da atenuação 

exercida no discurso em que cada expressão está inserida, devemos dizer que estes também se 

revelaram aspectos em comum a todas as expressões do corpus, representadas pelos 11 tipos 

escolhidos. Os fragmentos típicos da atenuação metaenunciativa são do tipo mais monologal, 

que propicia a atenuação de falante, sem cortesia, eis que a atividade de imagem se volta 

preponderantemente para o eu que fala. Esse ambiente discursivo também é favorável para a 

ativação do recurso atenuador da ocultação do eu enunciativo, que foi o carro-chefe nas 

interações estudadas. Quanto ao segundo tipo de recurso de atenuação, qual seja, o da 

indeterminação ou relativização do dito, este apareceu apenas de forma codjuvante, em 

expressões compostas com alguns dêiticos que indicam vagueza (p. ex., “aí”, em expressões 

similares a “como se diz aí na gíria”, Inq. 153), o que nos autoriza a afirmar que o grande 

recurso atenuador que caracteriza as expressões de atenuação metaenunciativa, presente em 

todas as expressões do corpus, é o da ocultação do eu ou impessoalização. Esse recurso é 

utilizado pelo falante em prol da autoproteção de sua imagem social, que é a função da 

atenuação que apareceu em todos os fragmentos analisados. Nenhuma outra função teve 

ocorrência nas expressões do corpus. 

O quadro a seguir sintetiza as três categorias – tipo de atenuação, recurso atenuador e 

função da atenuação –, cujas manifestações ocorreram na totalidade dos casos. 

 



132 
 

 
 

Tipo de atenuação Recurso atenuador Função 

De falante 
(sem 
cortesia) 

De falante 
e ouvinte 
(com 
cortesia) 

Impessoalização ou 
ocultação do eu 

Relativização ou 
indeterminação 
do dito 

Autoproteção Prevenção Reparação 

 

sim 

 

não 

 

sim 

 

não 

 

sim 

 

não 

 

não 

Quadro 3 – Tipo de atenuação, recurso atenuador e função da atenuação presentes no corpus 

 

Considerando que o recurso de ocultação do eu teve ocorrência de forma unânime na 

manifestação das expressões do corpus, a tipologia que estamos delineando para as 

expressões de atenuação metaenunciativa pode-se traduzir em uma tipologia específica dentro 

do recurso de ocultação do eu quanto à sua estrutura e graus de atenuação. 

Importante destacar outra conclusão que os dados do corpus revelam: as expressões de 

atenuação metaenunciativa estudadas não apresentam nenhum traço de fala regional, ou seja, 

tais expressões não são específicas da fala da cidade do Rio de Janeiro; ao contrário, 

representam a fala urbana culta de qualquer região do Brasil. 

No que se refere à estrutura, a primeira categorização sistematiza as expressões 

compostas com ou sem partícula discursiva. Albelda et al. (2014, p. 32), ao tratar do recurso 

da ocultação do eu, identifica um subtipo caracterizado por “formas verbais impessoais e 

partículas discursivas que impessoalizam a origem dêitica do enunciado”, semelhantes às que 

encontramos no corpus. Assim podemos resumir esse aspecto: 

 

COM PARTÍCULA 
 

SEM PARTÍCULA 

como se diz (Inq. 344) 
 

dizem (Inq. 264) 

que eles falam (Inq. 148) os chamados bairros da zona sul (Inq. 148) 
 

segundo as senhoras daquela época diziam 
(Inq. 255) 

 

isso que se chama de fenômeno da pororoca 
(Inq. 148) 

 

Quadro 4 – Tipologia do recurso da impessoalização em expressões compostas com partícula 
e sem partícula  
 

 A partícula discursiva faz o nexo entre o elemento atenuado/elemento desencadeador 

(escopo) e o elemento atenuador (expressão metaenunciativa), estando este em qualquer 
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posição discursiva. Destaca-se o valor modal das partículas, inclusive quando ausentes, já 

que, nestes casos, percebemos que a partícula “como” (ou similar) fica subentendida.  A 

presença ou ausência de partícula não interferiu no grau de atenuação. No entanto, algumas 

regularidades podem ser feitas no que tange à relação dos fatores presença de partícula e 

posição do atenuador, o que detalharemos a seguir. Neste momento, podemos afirmar que os 

enunciados atenuadores com partícula são majoritários no corpus, ao passo que os enunciados 

sem partícula se apresentaram em número bem reduzido. 

 

COM PARTÍCULA 
 

SEM PARTÍCULA 

 
80 
 

 
10 

Tabela 1 – Quantificação dos elementos atenuadores com partícula e sem partícula 

 

 Esses números autorizam afirmarmos que a composição preferencial dos falantes se dá 

pelas estruturas com partícula, que se apresentaram no corpus com características específicas 

quanto à posição e ao grau de coloquialidade. Assim, destacamos os principais tipos de 

partículas que tiveram ocorrência na construção das expressões de atenuação metaenunciativa 

(elemento atenuador). Cada partícula revela um grau de formalidade diferente e, no que se 

refere à posição, devemos esclarecer que o funcionamento é particular em cada uma, 

conforme veremos mais adiante. Frisamos, as informações apresentadas não podem ser 

interpretadas de forma apriorística, uma vez que estão restritas aos contextos interacionais 

presentes no corpus. 

 

Elemento 
atenuador se 

constrói com � 

�COMO �QUE �SEGUNDO �O QUE 
(o que +  v. chamar + 

elemento 
atenuado/desencadeador) 

 
Posição do 
atenuador 

 
inicial, intermediária 

e final 
 

 
final 

 

 
final 

 
anterior 

Registro de uso formal e informal 
usada na fala e na 

escrita 
 

informal típica 
da fala 

formal 
 típica da 
escrita 

formal e informal 
usada na fala e na 

escrita 

Quadro 5 – Exemplos de partículas (posição e registro) 
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 Ainda sob o aspecto da preferência dos falantes pelo uso de partículas, podemos 

afirmar que a partícula preferencial ou prototípica na composição das expressões de atenuação 

metaenunciativa do tipo não-coincidência do discurso consigo mesmo foi “como”, em razão 

da frequência com que apareceram no corpus, o que é corroborado pelos exemplos oferecidos 

pela literatura especializada (HILGERT, 2012 e 2009; AUTHIER-REVUZ, 2004 e 2012). 

Com a partícula “como”, o elemento atenuador indicou um maior grau de mobilidade quanto 

à sua posição, ou seja, as expressões iniciadas por “como” ocuparam as três posições 

discursivas básicas: inicial, intermediária e final. O fator frequência de ocorrências também 

colaborou para que houvesse mais opções de posições das expressões com essa partícula. 

Quanto ao registro, a partícula prototípica “como” se usa tanto em registros formais quanto 

informais, escritos ou falados, portanto não indica nenhuma marca de oralidade. 

 Já a partícula “que” apareceu em segundo lugar, com poucas ocorrências se 

compararmos com a frequência de uso da partícula “como”. Em expressões como o tipo 

analisado (“Volta Saloia que eles dizem”, Fragmento 3), a partícula “que” adquire o valor 

semântico da partícula “como”, com a diferença de que a construção não prototípica revela 

uma marca de oralidade e um alto grau de coloquialidade. No quadro acima, a posição final se 

refere tão-somente aos exemplos ocorridos no corpus, e não a uma posição estruturalmente 

fixa; em tese, expressões iniciadas por “que” poderiam ocupar qualquer uma das três posições 

básicas, já que seu funcionamento estrutural e semântico equivale às expressões iniciadas por 

“como”. A diferença está no nível pragmático, conforme apontamos. 

Por outro lado, a partícula “segundo”, que também equivale semanticamente a 

“como”, teve apenas uma ocorrência no corpus (“segundo as senhoras daquela época diziam, 

Fragmanto 8). Ao contrário da construção com “que” (“que eles dizem”), as expressões 

iniciadas por “segundo” são marcadas por forte traço de escrituralidade (formalidade), sendo 

mais raro o seu uso nas interações faladas. No mesmo sentido da observação feita com relação 

à partícula “que”, a posição final anotada no Quadro 5 não indica que as expressões iniciadas 

por “segundo” tenham uma estrutura fixa quanto à posição, pois, em tese, poderiam ocupar 

qualquer uma das três posições básicas. O seu funcionamento estrutural e semântico equivale 

às expressões iniciadas por “como”; a diferença está no nível pragmático, conforme 

apontamos. 

A última estrutura que destacamos integra expressões do tipo “o que + verbo chamar + 

elemento atenuado/desencadeador”, que apresentam uma composição fixa quanto à posição 
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dos elementos do contexto interacional concreto, sem a mobilidade que ocorre nos demais 

tipos de expressões de atenuação metaenunciativa: o elemento atenuador somente se apresenta 

em posição anterior ao elemento atenuado/desencadeador. Outra característica desse tipo de 

estrutura é que todas as manifestações presentes no corpus se compõem com o verbo dicendi 

“chamar”. É um tipo que funciona estruturalmente de maneira própria, sem marcas de 

formalidade ou coloquialidade. Apesar da maior complexidade e necessidade de estudarmos 

mais profundamente essa estrutura tão peculiar que surgiu dentre as demais expressões de 

atenuação metaenunciativa, decidimos incluí-la na categoria “com partícula” porque 

entendemos que se trata de uma estrutura discursiva que possui o valor de restrição do sentido 

do elemento atenuado/desencadeador, possibilitando a manifestação do ponto de vista do eu 

que fala (valor de modalização). Sugerimos, desde já, a realização de estudos específicos que 

aprofundem a compreensão do funcionamento desse tipo de estrutura de atenuação 

metaenunciativa, o que deixamos de fazer aqui por fugir aos objetivos deste trabalho. 

As construções iniciadas pelas partículas do tipo “o que + verbo chamar + elemento 

atenuado/desencadeador” não são raras no corpus, sendo que a posição anterior é única opção 

gramaticalmente possível para a composição desse tipo de construção. Por hipótese, se 

alterássemos a posição tanto do elemento atenuado quanto do elemento atenuador, a estrutura 

se tornaria agramatical na língua portuguesa, o que indica um grau de dependência alto entre 

os elementos atenuado e atenuador. Outra característica desse tipo é que o elemento atenuado 

é sempre uma expressão ou uma palavra específica, e nunca um enunciado completo (como 

ocorre em construções com a partícula “como”, “que” e “segundo”, que tanto podem atenuar 

uma palavra quanto um enunciado maior que encerra uma ideia ou opinião). Relembremos 

outros exemplos similares a esse tipo de construção: “ isso que se chama fenômeno da 

pororoca”, Inquérito 148; “ao que se chamaria um mercadinho”, Inquérito 253. 

Ainda acerca do tipo “o que + verbo chamar + elemento atenuado/desencadeador”, 

vemos que o verbo pode vir na voz ativa ou passiva, mas a preferência dos falantes se dá pela 

voz passiva pronominal (pronome apassivador “se” + verbo chamar), já que não houve 

nenhuma ocorrência com a voz passiva analítica (“o que é chamado de nostalgia”, por 

exemplo), que também seria uma construção gramaticalmente posssível dentro desse tipo de 

atenuação metaenunciativa. A voz passiva pronominal ou o uso de particípio nominal com 

valor apassivador é um expediente bastante usado na composição das expressões do corpus 

em geral, pois atua fortemente em prol do recurso atenuador da ocultação do eu. 
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Sintetizamos numericamente a frequência de uso das principais partículas discursivas 

que tiveram ocorrência na composição de expressões de atenuação metaenunciativa do 

corpus. 

 

 
COMO 

 
QUE 

 
SEGUNDO 

 
O QUE  

(o que +  v. chamar + elemento 
atenuado/desencadeador) 

 
 

47 
 

11 
 
1 
 

 
21 

 
Tabela 2 – Frequência de uso das principais partículas discursivas  

 

Na tabela abaixo, damos destaque para a frequência de uso da partícula “como” na  

composição de expressões de atenuação metaenunciativa. 

 

 
COMO posição inicial 

 
COMO posição intermediária 

 
COMO posição final 

 
 

1 

 

6 

 

35 

Tabela 3 – Uso preferencial da partícula “como” e suas posições discursivas 

 

Observando a Tabela 2, podemos concluir que a partícula “como” é prototípica ou 

preferencial em razão de sua elevada ocorrência. Igualmente, podemos concluir que a posição 

preferencial dos elementos atenuadores compostos pela partícula “como” é a final (Tabela 3). 

Considerando que a maioria das expressões de atenuação metaenunciativa do corpus são 

compostas com a presença de partícula e que a partícula preferencial “como” se apresenta 

majoritariamente compondo elementos atenuadores situados após o elemento atenuado 

(escopo), podemos concluir, ainda, que a maioria das expressões de atenuação 

metaenunciativa do corpus se encontra em posição final, sendo esta posição considerada 

preferencial pelos falantes. 

Quando das análises, foi amplamente verificado esse aspecto que acabamos de 

mencionar. Quanto à posição anterior da expressão atenuadora iniciada pela partícula “como”, 

tivemos apenas uma ocorrência no corpus (Inquérito 85), também exemplificado nas análises 

dos tipos. No que se refere à posição intermediária da expressão atenuadora iniciada por 
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“como”, apresentamos nas análises apenas um exemplo (Inquérito 10), mas podemos citar 

também:  “como dizem os mais entendidos” (Inquérito 175); “como se dizia” (Inquérito 

210); “como se diz lá no Ceará” (Inquérito 123); “como nós chamamos” (Inquérito 10). 

A seu turno, as expressões compostas sem partícula de forma explícita, já que sempre 

estará subentendida uma partícula com valor modal, se apresentam da seguinte forma, 

exemplificativamente. 
 

DIZEM CHAMADO e variações 

 
não vai mais haver professor dizem né? (Inq. 264) 
 

 
ocupando os chamados bairros da 
zona sul  (Inq. 148) 

 
o boi é um animal que... do qual se aproveita tudo dizem 
né? (Inq. 391) 
 

 
a chamada África do Sul (Inq. 148) 

 
hoje nós encontramos na macumba dizem encontramos 
na macumba indivíduos de todas as classes sociais né? 
(Inq. 76) 
 

 
o paletó-saco chamado esse tem uma 
fileira de botão só na frente (Inq. 247) 

Quadro 6 – Exemplos de expressões compostas sem partícula discursiva explícita 

 

Observe-se que as expressões sem partícula também apresentam mobilidade quanto à 

posição do elemento atenuador. No que se refere à expressão “dizem”, os dois primeiros 

exemplos apresentam o elemento atenuador em posição posterior com relação ao elemento 

atenuado; no último exemplo, a expressão “dizem” se encontra intercalada, em posição 

intermediária com relação ao elemento atenuado. Já a expressão “o chamado” e suas 

variações (p. ex., “os chamados”, “a chamada”), encontram-se em posição anterior ao 

elemento atenuado nos dois primeiros exemplos da coluna; no último exemplo, a expressão “o 

chamado” se encontra em posição intermediária com relação ao elemento atenuado. Para 

comprovar a mobilidade de posição existente nesse tipo de expressão composta sem partícula 

explícita, tomemos o útimo exemplo da segunda coluna (“o paletó-saco chamado esse tem 

uma fileira de botão só na frente”, Inq. 247), o qual permite, em tese, outro arranjo estrutural, 

com anteposição do elemento atenuador, mas mantendo o mesmo sentido: “o chamado paletó-

saco esse tem uma fileira de botão só na frente”. 

Especificamente quanto à construção “o + particípio nominal do verbo chamar + 

elemento atenuado/desencadeador”, podemos dizer que esse tipo é uma espécie de redução do 
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tipo com partícula “o que + verbo chamar + elemento atenuado/desencadeador”. Neste último 

tipo, o verbo se apresenta sempre na forma conjugada, ao passo que, no tipo “o + particípio 

nominal do verbo chamar + elemento atenuado/desencadeador”, o verbo se encontra sempre 

na forma do particípio nominal, concordando em gênero e número com o elemento 

atenuado/desencadeador. Ambos os tipos possuem valor apassivador, o que atua em favor da 

atenuação (“isso que se chama de nostalgia” equivale semanticamente a “a chamada 

nostalgia”).  

De outra parte, se considerarmos a categoria verbos que compõem a estrutura das 

expressões de atenuação metaenunciativa, temos a manifestação de três verbos do dizer ou 

verbos dicendi: dizer, chamar e falar. O verbo que teve maior recorrência na composição das 

expressões metaenunciativas estudadas foi “chamar”, seguido, em ordem de frequência, pelos 

verbos “dizer” e “falar” respectivamente. Essa constatação que emergiu dos dados do corpus 

rompe com uma expectativa inicial de que o verbo “dizer” apresentaria mais ocorrências em 

virtude de uma impressão de falante nativa da língua portuguesa falada no Brasil associada 

aos exemplos descritos na literatura especializada (HILGERT, 2009 e 2012; AUTHIER-

REVUZ, 1998 e 2004). Podemos afirmar, também, que o verbo “chamar”, em alguns 

contextos, apresenta um tom mais coloquial do que o verbo “dizer” (por exemplo, “recebem 

uma... as luvas que eles chamam”, Inquérito 63), aspecto este que mereceria um estudo 

próprio. Nesse exemplo, a coloquialidade é reforçada pelo uso da partícula “que”, de uso 

típico da linguagem falada, como já referimos anteriormente. A presença majoritária do verbo 

“chamar” nos autoriza a concluir que este verbo é preferencial  na composição das expressões 

de atenuação metaenunciativa. 

A tabela abaixo ilustra a frequência de uso dos verbos dicendi que compõem as 

expressões em estudo. 

 

CHAMAR DIZER FALAR 

48 37 5 

Tabela 4 – Frequência de uso dos verbos dicendi  

 

Ainda sobre o fator verbo de composição das expressões, observamos que a estrutura é 

composta tanto com a forma simples do verbo (“dizem”, Inquérito 150; “fala”, Inquérito 34; 

“chamávamos”, Inquérito 42) quanto sob a forma de locução (“costumam dizer”, Inquérito 
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224; “podíamos chamar”, Inquérito 354). Nosso objetivo é apresentar a estrutura das 

expressões de atenuação metaenunciativa mais comuns, sem aprofundar a questão dos tempos 

verbais, que renderia um estudo próprio e interessante, haja vista que podem revelar nuances 

ou recursos (relativização do dito) que, de forma coadjuvante, podem reforçar a atenuação 

manifestada de forma preponderante pelo recurso da ocultação do eu. 

 

 
forma simples 

 

 
locução verbal 

 
forma nominal 

curtir que todo mundo fala (Inq. 
280) 
 
 

não estou muito por dentro 
como se costuma dizer (Inq. 
224) 

 

fica na chamada zona equatorial 
(Inq. 148) 

Quadro 7 – Exemplos de formas verbais  

 

Acerca da categoria posição, já apresentamos algumas interpretações resultantes do 

cruzamento de dados do corpus, em especial no que diz respeito à presença ou ausência de 

partícula na composição.  

Neste ponto, cabe dizer que a importância em “observar a posição está na possível 

correlação entre posição e função (seja o caso do valor atenuador de alguns marcadores 

discursivos e sua posição discursiva [Briz y Estellés, 2010; Briz, 2011])” (BRIZ e 

ALBELDA, 2013, p. 301). Nesse sentido, vimos na Tabela 3 que a preferência dos falantes se 

dá pela construção de expressões atenuadoras com a partícula discursiva “como”, em especial, 

quando esta se encontra em posição final. No entanto, não identificamos nenhuma 

interferência desse fator com o valor atenuador da expressão, ou seja, mesmo em posição 

final, o valor de atenuação não se mostrou maior por conta do fator posição. 

No entanto, do que já desenvolvemos até o momento, podemos concluir que os 

elementos atenuadores, em especial quando compostos por partícula (preferencial ou não), 

apresentam um elevado grau de mobilidade, pois o elemento atenuador poderá se situar antes, 

após ou entre o elemento atenuado. A mesma expressão atenuadora (ou do mesmo tipo) pode 

assumir as três posições básicas, com leves nuances de interpretação no que se refere à função 

de autoproteção do eu que fala – como se pôde perceber nas análises –, sem alterar, contudo, 

o seu poder atenuador (grau de atenuação). Estudos referem que a posição anterior de alguns 

atenuadores poderia ativar a função de prevenção da imagem, tendo em vista uma possível 

ameaça (ALBELDA et al., 2014, p. 43); porém, em nossa pesquisa, percebemos que o 
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direcionamento da atividade de imagem não mudou em razão da posição, sendo unânime a 

função de autoproteção, típica dos fragmentos mais monologais e da atenuação de falante 

(sem cortesia). 

Com base no Quadro 5 e na Tabela 3, podemos concluir, ainda, que as expressões de 

atenuação metaenunciativa compostas com partícula preferencial apresentam maior grau de 

mobilidade de posição do elemento atenuador com relação ao elemento atenuado. 

A importância de se examinar a posição ocupada por um elemento atenuador também 

está em se poder categorizar os atenuadores quanto ao grau de dependência ou indepedência 

discursiva, com o fim de verificar se constituem uma unidade discursiva independente ou não 

(BRIZ e ALBELDA, 2013, p. 301)41. Nesse sentido, conseguimos vislumbrar no corpus a 

presença de dois tipos distintos de expressões com partícula em virtude da posição que ocupa 

o elemento atenuador com relação ao atenuado. Na maioria dos casos, as expressões 

atenuadoras apresentam um grau de mobilidade grande, conforme já referimos. No entanto, há 

um outro grupo de expressões com partícula que apresentam funcionamento atípico com 

relação ao grupo majoritário. Esse segundo tipo se compõe com as expressões do tipo “o que 

+ verbo chamar + elemento atenuado/desencadeador” (Fragmento 9), cuja estrutura sintática 

fortemente unida impede o deslocamento do elemento atenuador a outra posição, sob pena do 

enunciado tornar-se agramatical na língua portuguesa. Nesses enunciados, a posição do 

elemento de atenuação metaenunciativa é sempre anterior ou inicial, compondo uma estrutura 

fixa, não passível de alterações no que tange à posição dos elementos atenuador e 

desencadeador/atenuado.  

No quadro comparativo abaixo, sintetizamos as posições do elemento atenuador 

ocorrentes no corpus quando da composição das duas estruturas principais que integram o 

tipo de expressão de atenuação metaenunciativa com partícula discursiva explícita. 

 
 
 
 
 
 
                                                 
41 Estamos cientes da existência de valiosos trabalhos sobre o fator posição dos elementos linguísticos dentro do 
discurso, inseridos numa Teoria das Unidades; contudo, o aprofundamento dessa variante merece um estudo 
próprio, que fica, desde já sugerido, em razão da complexidade e especialidade que a investigação desse tema 
específico exige. Nosso objetivo é apresentar a estrutura das expressões de atenuação metaenunciativa de uma 
forma geral, incluindo as observações que pudemos extrair do corpus quanto à posição, suficientes ao alcance 
dos nossos objetivos de pesquisa. 
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COM PARTÍCULA PREFERENCIAL 
“COMO” E NÃO PREFERENCIAL 

SIMILAR  
 

 
COM PARTÍCULA DO TIPO “O QUE +  
CHAMAR + ELEMENTO ATENUADO” 

ANTERIOR INTERMEDIÁRIA POSTERIOR ANTERIOR INTERMEDI ÁRIA POSTERIOR 

 

sim 

 

sim 

 

sim 

 

sim 

 

não 

 

não 

Quadro 8 – Grau de mobilidade da posição do elemento atenuador em expressões com 
partícula  
 

Em síntese, os sentidos que emanam dos dados linguísticos do corpus nos permitem 

concluir que as expressões sob estudo: 1) apresentam grau de mobilidade elevado quanto à 

posição do elemento atenuador; 2) comportam exceções em um dos tipos de atenuação 

metaenunciativa descritos (expressões do tipo “o que + verbo chamar + elemento 

atenuado/desencadeador”), no qual somente manifestou-se a posição anterior, de forma 

estruturalmente fixa; 3) encontram-se majoritariamente construídas com a partícula “como” 

em posição final, portanto essa posição é preferencial e confirma o seu poder atenuador; 4) 

não são alteradas em sua função (atividade de imagem) em razão da posição, salvo em 

pequenas nuances semânticas dentro da mesma função de autoproteção do falante; 5) não são 

afetadas pela posição no que tange ao grau de atenuação.  

Assim, concluímos que nem a categoria posição influenciou no grau de atenuação das 

expressões de atenuação metaenunciativa, nem os demais elementos que compõem a estrutura 

propriamente dita (presença ou ausência de partícula; tipo de verbo dicendi).  

De outra parte, consideramos outros dois aspectos para verificar em que circunstâncias 

discursivas a atenuação poderá ser maior ou menor: o grau de determinação ou generalização 

da voz trazida pelo falante para o interior de seu discurso e o grau de ocultação ou exposição 

do eu que fala. Esses dois aspectos foram considerados nas análises de cada um dos 11 

fragmentos tidos como tipos diferentes. Em cada um deles, exploramos as características do 

outro enunciador que o falante trazia para dentro de seu discurso, relembrando que a 

metaenunciação se caracteriza pela instauração de um segundo enunciador (o outro) no 

discurso do eu (o primeiro enunciador).  

Vejamos quem são os enunciadores trazidos (enunciador 2) pelo falante (enunciador1) 

para o seu discurso em cada fragmento analisado. Cada um desses enunciadores apresentam 
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graus de identificação ou determinação discursiva diferentes, assim como diferentes graus de 

ocultação do eu enunciativo. 

 

Fragmento Enunciador 2 Enunciador 2 é 
determinado? 

Enunciador 2 
inclui o eu? 

GRAU DE 
ATENUAÇÃO 

1 como dizem não não maior 
2 como eles dizem não não maior 
3 que eles dizem parcialmente não maior 
4 como diz o Barbosa 

Lima Sobrinho 
sim não maior 

5 como se diz não não maior 
6 como a gente diz parcialmente sim menor 
7 como vocês falam parcialmente não maior 
8 segundo as 

senhoras daquela 
época diziam 

 
parcialmente 

não maior 

9 o que antigamente 
nós chamávamos 

parcialmente sim menor 

10 os chamados não não maior 
11 dizem não não maior 

Quadro 9 – Grau de atenuação: o recurso da ocultação do eu 
 

Observando o quadro acima, podemos concluir que a atenuação se apresenta em forma 

de graus, que poderão indicar um maior ou um menor poder atenuador na medida em que o eu 

enunciativo fica mais ou menos oculto/explícito. As expressões contidas nos fragmentos 6 e 9 

atenuam menos porque deixam à mostra parte da fonte enunciativa (enunciador 1), ou seja, o 

poder de ocultação das expressões compostas com as formas pronominais “nós” e “a gente” 

não é tão forte a ponto de esconder totalmente o eu que fala (enunciador 1). Nestes casos, a 

fonte enunciativa é compartilhada entre o eu – que é determinado e passível de identificação 

discursiva – e um outro grupo de pessoas –  que não se pode determinar com precisão no 

discurso.  

Os 11 tipos analisados – representantes de tantas outras expressões que compõem o 

corpus – apontam para diferentes níveis no que se refere à determinação ou identificação da 

voz do outro eu trazida pelo falante para dentro do discurso. Assim, algumas dessas vozes são 

bem determinadas, inclusive nominalmente citadas (Fragmento 4); outras são indeterminadas, 

mas se pode vislumbrar de onde se originou essa outra fonte enunciativa (p. ex., Fragmento 

3); por fim, há expressões de atenuação metaenunciativa nas quais a indeterminação atinge 

grau máximo, pois a fonte enunciativa é totalmente indefinida ou difusa (Fragmentos 1, 2, 5, 

10 e 11).  
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No entanto, verificamos da análise dos tipos apresentados que esse fator da 

determinação ou indeterminação discursiva do segundo enunciador, isoladamente, não serviu 

para definir o grau de atenuação da expressão. Isso se comprova quando observamos que 

tanto as expressões atenuadoras compostas por vozes totalmente indefinidas e difusas (“como 

se diz”, Fragmento 5; “dizem”, Fragmento 11) quanto as compostas por vozes bem definidas 

e identificadas no discurso (“como diz o Barbosa Lima Sobrinho”, Fragmento 4) têm o poder 

de ocultar totalmente o eu enunciativo.  

Observe-se, também, que, diferentemente do que ocorre no Fragmento 2 – no qual o 

pronome “eles” não faz referenciação a nenhum elemento certo e determinado –, no caso de 

expressões como “que eles dizem” (Fragmento 3), “eles” são os portugueses, ou seja, a 

entrevistada referencia o dizer de um povo específico, embora com parcela de generalização, 

pois alude a todos os portugueses em geral. Esse aspecto justifica a resposta “parcialmente” à 

pergunta formulada na terceira coluna do Quadro 9, que se refere ao grau de determinação do 

segundo enunciador. Em igual sentido devem ser interpretadas as respostas “parcialmente” 

constantes dessa coluna no que tange às expressões “como vocês falam” (Fragmento 7”) e 

“segundo as senhoras daquela época diziam” (Fragmento 8). 

Em suma, concluímos que a maior ou menor determinação do segundo enunciador 

instaurado no discurso do falante não interfere no grau de atenuação do elemento atenuador. 

O Quadro 9 destaca que o critério que define, efetivamente, o maior ou menor poder 

de atenuação da expressão é a maior ou menor exibição do eu permitida pela outra voz que o 

falante evoca ao construir o seu discurso por meio do recurso da impessoalização ou 

ocultação do eu. A questão central é verificar se o eu é incluído ou não de alguma forma nessa 

voz. Como vimos, há expressões com maior poder de ocultação, nas quais o eu não é 

percebido de nenhuma forma, está totalmente oculto atrás do outro, seja ele mais ou menos 

determinado ou identificado no discurso do falante. Por outro lado, há expressões que deixam 

o eu mais perceptível, ao lado de vozes coletivas mais ou menos definidas.  

No Fragmento 6, a falante se vale do enunciador  “a gente” para não assumir sozinha a 

autoria de uma opinião negativa acerca do ensino de geografia, que, segundo ela, está baseado 

em um excesso de memorização de nomes de acidentes  geográficos, razão pela qual convoca 

o discurso de uma voz coletiva (mais ou menos definida como a categoria dos professores) 

para compor a sua expressão atenuadora. Já no Fragmento 9, a falante se vale do enunciador 

“nós” para não assumir sozinha a autoria ou o uso de uma palavra antiga (“alguidar”), que 
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fazia parte do universo familiar da enuciadora, que convoca o discurso de uma voz coletiva do 

passado (mais ou menos definida como as pessoas daquela época ou as pessoas de sua 

família) para compor a sua expressão de atenuação metaenuciativa. Tanto o “nós” como o “a 

gente” são formas inclusivas que indicam um menor grau de atenuação discursiva, porque 

manifestam  um compartilhamento da responsabilidade sobre o dito pelo falante que torna a  

impessoalização relativa, não absoluta. Nessas formas, a ocultação do eu ocorre de forma 

parcial, não total. 

O falante evoca outras vozes para se ocultar atrás delas, como se essas vozes fossem 

escudos protetores, com vistas à minimização do impacto de suas palavras no interlocutor. 

Essa outra voz que se instaura no discurso esconde “o eu de forma latente, atrás de uma 

máscara” (BRIZ, 2012, p. 52). A ideia de máscara cabe bem para definir a função das 

expressões de atenuação metaenunciativa estudadas, eis que não permitem a total exposição 

do eu que fala, objetivando a sua autoproteção diante do interlocutor e de terceiros: quando o 

falante enuncia sempre tem em mente o outro, esteja ele presente ou não no ambiente em que 

se desenvolve a interação. E este outro entra para o discurso do eu de forma inevitável, pois o 

outro o constitui como sujeito da enunciação.  

 

6.2.2 Síntese conclusiva 

 

 De tudo o que expusemos neste capítulo e em atenção aos objetivos específicos 

propostos neste trabalho, podemos concluir que: 

 

1) A relação metaenunciativa (escopo – expressão metaenunciativa) coincide, em 

todos os casos, com os elementos do contexto interacional concreto, que permitem identificar 

de forma indubitável, segura e regular a expressão atenuadora, que é, ao mesmo tempo, a 

expressão metaenunciativa. 

2) Quanto aos fatores tipo de atenuação, tipo de recurso atenuador e função da 

atenuação exercida no discurso em que cada expressão está inserida, concluímos que os 

fragmentos típicos da atenuação metaenunciativa são do tipo mais monologal, que propicia a 

atenuação de falante, sem cortesia, com a atividade de imagem voltada preponderantemente 

para o eu que fala. Esse ambiente discursivo também é favorável para a ativação do recurso 

atenuador da ocultação do eu enunciativo, que foi de ocorrência unânime no corpus. Não 
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observamos nenhuma manifestação do recurso da indeterminação ou relativização do dito, o 

que nos autoriza a afirmar que o grande recurso atenuador que caracteriza as expressões de 

atenuação metaenunciativa é o da ocultação do eu ou impessoalização. Esse recurso é 

utilizado pelo falante em prol da autoproteção de sua imagem social, que é a função da 

atenuação que apareceu em todos os fragmentos analisados. Nenhuma outra função teve 

ocorrência nas expressões do corpus. 

3) As expressões de atenuação metaenunciativa estudadas não apresentam nenhum 

traço de fala regional, pois não são específicas da fala da cidade do Rio de Janeiro; ao 

contrário, representam a fala urbana culta de qualquer região do Brasil. 

4) Estruturalmente, as expressões de atenuação metaenunciativa se apresentaram em 

dois grandes grupos: com partícula e sem partícula. A maioria das expressões são compostas 

com partícula. A partícula preferencial foi “como”, de maior ocorrência no corpus, o que nos 

permite chamá-la de partícula prototípica. As partículas indicam diferentes níveis de 

coloquialidade, indo do mais coloquial na escala (“que eles dizem”) até o mais formal 

(“segundo as senhoras daquela época diziam”), passando por um uso que não apresenta 

marcas de coloquialidade (todas as introduzidas pela partícula “como”), já que se usam tanto 

em linguagem escrita como oral. A maioria das expressões não apresentam marca de 

coloquialidade, já que a partícula preferencial na composição das expressões foi “como”. 

5) Ainda quanto à estrutura, os verbos dicendi que tiveram incidência na composição 

das expressões foram: chamar, dizer e falar. Esses verbos apareceram na sua forma simples, 

sob forma de locução verbal e de particípio nominal. A maioria dos falantes preferiu o uso do 

verbo “chamar”. 

6) As expressões de atenuação metaenunciativa apresentaram grande mobilidade 

quanto à posição do elemento atenuador, à exceção de um tipo específico, composto pela 

estrutura do tipo “o que +  v. chamar + elemento atenuado/desencadeador”, na qual a posição 

anterior é unânime. As expressões sem partícula também apresentaram mobilidade quanto à 

posição do elemento atenuador. Predominou a posição final na composição com partícula e 

sem partícula. A posição final com partícula preferencial “como” constituiu a maioria das 

expressões do corpus, o que confirma o poder atenuador dessa posição . 

7) O fator posição não alterou a função da expressão com relação à atividade de 

imagem, salvo em pequenas nuances semânticas dentro da mesma função de autoproteção do 

falante. A posição também não afetou o grau de atenuação da expressão de atenuação 
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metaenunciativa. Os demais elementos que compõem a estrutura propriamente dita (presença 

ou ausência de partícula; tipo de verbo dicendi) também não interferiram no grau de 

atenuação.  

8) A atenuação metaenunciativa se apresenta em graus. O fator da maior ou menor 

determinação do enunciador instaurado pelo falante em seu discurso (o segundo enunciador) 

não interferiu no grau de atenuação da expressão. O fator que determinou o maior ou o menor 

grau de atenuação foi a maior ou menor exibição/ocultação do eu enunciativo. A maioria das 

expressões apresentam elevado grau de atenuação, seja por ocultar o eu por meio de um 

enunciador indeterminado e difuso (“como dizem”), por meio de um enunciador menos difuso 

e menos indeterminado (“como vocês falam”) ou por meio de um enunciador totalmente 

determinado no discurso (“como diz o Barbosa Lima Sobrinho”). No entanto, houve 

incidência de expressões compostas por formas pronominais que apresentaram um menor 

grau de atenuação por deixarem exibir o eu enunciativo (“como a gente diz”; o que 

antigamente nós chamávamos”) ao compartilharem a autoria de seu dizer com o segundo 

enunciador. 
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7  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os contornos da interação linguística determinam as marcas deixadas pelo falante ao 

longo da construção do seu discurso. Essas marcas podem revelar-se sob a forma de 

estratégias pragmático-discursivas, como as que são objeto da presente pesquisa, que 

descortinam uma característica constitutiva da linguagem, qual seja, a heterogeneidade 

linguística. Cada estratégia representa uma ruptura no fio do discurso que deixa à mostra 

aquilo que subjaz a toda produção linguística: o eu não fala sozinho; ao contrário, são as 

vozes do outro que tecem coenunciativamente o discurso do eu. 

Essas vozes surgem no discurso dando evidência à sua construção dialógica, o que, 

nas interações faladas, se tornam mais visíveis por meio de estratégias como as que neste 

trabalho denominamos de atenuação metaenunciativa. Além do outro fazer parte de forma 

constitutiva do discurso do falante (eu), a instalação de um outro eu enunciativo configura 

uma estratégia linguística de negociação de sentidos, com base numa atividade de imagens, da 

qual o falante lança mão para alcançar objetivos interacionais que dizem respeito à aceitação 

mútua ou ao acordo, com vistas ao equilíbrio das relações sociais. 

Com base na nossa análise de corpus, entendemos que essa harmonia é sustentada ou 

construída justamente pelo uso constante de estratégias (conscientes ou não) pelos falantes 

que visam a evitar o conflito na interação, ainda que a harmonia esteja favorecida pelas 

próprias características do gênero discursivo de que tratamos: as entrevistas semidirigidas.  

Nelas observamos, desde a análise preliminar, que não apresentavam sempre o 

mesmo padrão conversacional. Alguns diálogos iniciavam de modo mais formal e assim se 

mantinham do início ao fim da interação. Outros, no entanto, iniciavam com bastante 

formalidade, mas, ao longo da interação, os interlocutores – o entrevistado, principalmente – 

esqueciam que estavam sendo gravados, o que fez com que essas interações, em muitos 

momentos, se aproximassem da conversação informal, plena de oralidade. Outros diálogos, ao 

contrário, já iniciavam com muita informalidade e os interlocutores se mostravam muito à 

vontade para responder às questões, mesmo sabendo que estavam sendo gravados. Isso atesta 

que as entrevistas investigadas encontram-se num lugar intermediário, eis que apresentam 

oscilações importantes quanto ao registro dentro de um mesmo desdobramento interacional. 

Esse fator constituiu um grande desafio para o controle das inúmeras variáveis que o contexto 
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situacional geral apresentava em cada diálogo, com os seus respectivos cruzamentos 

analíticos. 

Em alguns fragmentos, percebemos estruturas ou unidades mais dialogais (na direção 

do continuum da conversa prototípica, favorecendo fenômenos como a atenuação com 

cortesia) ou, em outras passagens, estavam presentes unidades mais monologais (com 

atividades de imagem voltadas predominantemente para o falante, favorecendo fenômenos 

como a atenuação sem cortesia), o que resulta de características inerentes à linguagem e que 

dizem respeito à sua complexidade e dinamicidade. Por isso, as interações conversacionais, 

via de regra, não são lineares, como comprovaram os diálogos estudados, que apresentaram 

graus de variabilidade em aspectos como simetria, planejamento prévio ou controle do dito e 

do dizer. 

Esses aspectos se relacionam com a atividade de imagem, que, nos fragmentos mais 

monologais, focados em nosso estudo, favoreceram a manifestação da função da autoproteção 

do eu que fala, tendo em vista a aceitação por parte do interlocutor e até mesmo de terceiros. 

Tal aceitação esteve mais ou menos explícita na interação devido a aspectos como o tipo de 

diálogo, o contexto sociocultural ou situacional, a maior ou menor simetria na interação, ou 

seja, o interlocutor sinalizou, em maior ou menor grau, que a aceitação se efetivou e que o 

acordo foi atingido; houve casos em que esta sinalização inexistiu e o falante recebeu de seu 

interlocutor uma espécie de salvo-conduto para continuar falando por inferir do contexto 

interacional que foi aceito, que o conteúdo de suas palavras (o dito), bem como a maneira de 

expressar esse conteúdo (o dizer) estavam sendo bem recepcionados pelo interlocutor. 

Como já referimos nestas linhas derradeiras, houve entrevistas ou trechos de 

entrevistas que se aproximaram muito das características de uma conversação espontânea 

prototípica. No entanto, não raras vezes, o entrevistador não ofereceu nenhum sinal ao 

entrevistado de que sua estratégia atenuadora, por exemplo, atingiu a sua meta, a saber, o 

acordo interacional. O silêncio do entrevistador, lastreado nos fatores que mencionamos, já é 

um indício, por si só, de que a harmonia e a aceitação estão favorecidas, mas, nem por isso, os 

falantes deixaram de se movimentar o tempo todo na direção da produção intensa de 

estratégias tendentes a alcançar o acordo, porquanto esse movimento é impulsionado pelas 

próprias características de toda interação humana. 

Nesse jogo interacional, de negociações e acordos para a obtenção de fins, sejam eles 

puramente sociais, a construção das imagens dos falantes e sua respectiva proteção ou defesa 
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adquiriram grande relevância neste trabalho. Constatamos a presença de expressões 

atenuadoras que envolviam um trabalho de imagem voltado preponderantemente para o 

falante, as quais descrevemos e analisamos em detalhe numa tipologia que representa um 

universo de 90 expressões selecionadas do corpus do Projeto NURC/RJ. Traçamos uma 

espécie de mapa das atividades de atenuação metaenunciativa, que se manifestam 

discursivamente sem o envolvimento de atos de cortesia. Embora esse fenômeno seja 

recorrente nas interações faladas, ainda é pouco estudado, em especial na língua portuguesa. 

Nesse sentido, entendemos que o presente estudo colaborou para a compreensão do 

funcionamento de expressões puramente atenuadoras (sem cortesia) no português falado no 

Brasil.   

 Assim, os falantes ativaram, de forma unânime, o recurso da ocultação do eu, cuja 

causa se encontra exatamente na atividade de imagem. No contexto deste trabalho e seus 

fundamentos teóricos, entendemos que todo enunciado produzido por um falante envolve um 

trabalho de imagem, ainda que não seja perceptível na superfície do seu discurso. Ao 

contrário, as expressões estudadas deixaram à mostra a ruptura discursiva promovida pelo 

falante (primeiro enunciador) ao trazer para o interior de seu discurso a voz de um outro 

enunciador (segundo enunciador). A preocupação com a imagem perante o interlocutor e 

também perante terceiros fez com que os falantes produzissem estratégias de atenuação 

metaenunciativa com o objetivo de se esconder atrás do discurso do outro.  

Essa ocultação foi motivada pelo sentido de preocupação, de zelo com a sua própria 

imagem. No caso das interações analisadas, as expressões estão todas voltadas para a 

salvaguarda do eu, para a autoproteção da imagem do falante, mas a ameaça não se mostra de 

forma tão visível ou clássica – como nos casos de prevenção ou reparação da imagem –, ou 

seja, nesse tipo de atenuação, voltada para o falante, o que se destaca é o zelo com a sua 

própria imagem, na tentativa de que o interlocutor não interprete o seu comportamento 

linguístico de forma equivocada ou não desejável. Isso se confirma quando vemos que, ao 

trazer o discurso de outras pessoas ou outros falares indeterminados, nem sempre o falante 

demonstra concordância com essas vozes outras; ao contrário, deixa marcas discursivas bem 

claras dessa denegação, que aflora na superfície discursiva heterogênea. 

Por fim, destacamos que as estratégias de atenuação metaenunciativa funcionam como 

máscaras atrás das quais o falante se esconde e com as quais o eu protege a sua imagem. Uma  

das funções da linguagem é a de construir mundos possíveis por meio do simulacro, pois a 
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linguagem não serve para representar o mundo, e sim para criá-lo, interpretá-lo. As máscaras 

sociais colocadas no discurso pelas estratégias linguísticas estudadas revelam isso. O outro 

constitui o falante como sujeito e esse sujeito se reconhece como tal em razão da existência do 

outro: o mesmo outro que entra na sua forma de ver o mundo pelo simulacro da linguagem. 
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ANEXO I – Normas de transcrição do Projeto NURC/SP 
 
 
OCORRÊNCIAS 
 

SINAIS EXEMPLIFICAÇÃO*  

 
Incompreensão de palavras ou 
segmentos 
 

 
(  ) 

 
do nível de renda... (  ) nível de renda 
nominal... 

 
Hipótese do que se ouviu 
 

 
(hipótese) 

 
(estou) meio preocupado (com o 
gravador) 
 

 
Truncamento (havendo homografia, 
usa-se acento indicativo da tônica e/ou 
timbre) 
 

 
 
/ 

 
 
e comé/ e reinicia 

 
Entonação enfática 
 

 
maiúscula 

 
porque as pessoas reTÊM moeda 

 
Prolongamento de vogal e consoante 
(como s, r) 
 

 
::podendo 
aumentar 
para:::: ou mais 
 

 
 
ao emprestarem os... éh ::: ... o dinheiro 

 
Silabação 
 

 
- 

 
por motivo tran-sa-çã 

 
Interrogação 
 

 
? 

 
e o Banco... Central... certo? 

 
Qualquer pausa 

 
... 

 
são três motivos... ou três razões... que 
fazem com que se retenha moeda... 
existe uma... retenção 
 

 
Comentários descritivos do transcritor 
 

 
((minúscula)) 

 
((tossiu)) 

 
Comentários que quebram a sequência 
temática da exposição; desvio temático 
 

 
 
-  -  - - 

 
...a demanda de moeda - - vamos dar 
essa notação - - demandade moeda por 
motivo 
 

 
Superposição, simultaneidade de vozes 

 
ligando as 
[ 
linhas 

 
A. na casa da sua irmã 
           [ 
B.  sexta-feira? 
A. fizeram   lá... 

             [ 
B. cozinharam lá? 
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Indicação de que a fala foi tomada ou 
interrompida em determinado ponto. 
Não no seu início, por exemplo 
 

 
 
(...) 

 
 
(...) nós vimos que existem... 

 
Citações literais ou leituras de textos, 
durante a gravação 
 
 

 
 
“ ...” 

 
Pedro Lima...ah escreve na ocasião... 
“O cinema falado em língua estrangeira 
não precisa de nenhuma baRREIra 
entre nós”... 
 

*Exemplos retirados dos inquéritos NURC/SP nº 338 EF e 331 D2. 
 
Observações: 
 
1. Iniciais maiúsculas: só para nomes próprios ou para siglas (USP, etc). 
2. Fáticos: ah, éh, ahn, ehn, uhn, tá (não por está: tá? você está brava?). 
3. Nomes de obras ou nomes comuns estrangeiros são grifados. 
4. Números: por extenso. 
5. Não se indica o ponto de exclamação (frase exclamativa). 
6. Não se anota o cadenciamento da frase. 
7. Podem-se combinar sinais. Por exemplo: oh:::... (alongamento e pausa). 
8. Não se utilizam sinais de pausa, típicos da língua escrita, como pontoevírgula, ponto final, dois 

pontos, vírgula. As reticências marcam qualquer tipo de pausa. 
 
 
Fonte: PRETI, Dino (Org.). Cortesia verbal. São Paulo: Humanitas, 2008. p. 17-18. 
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ANEXO II  – Continuum da variação situacional 
 
 

ESCALAS DE LA VARIACIÓN SITUACIONAL (de Briz, 2010) 
�  EJE DE LA COLOQUIALIDAD      EJE DE LA FORMALIDAD  � 
    CONSTELACIÓN COMUNICATIVA COLOQUIAL                                    CONSTELACIÓN COMUNICATIVA FORMAL 
     + INMEDIATEZ COMUNCIATIVA     - INMEDIATEZ COMUNICATIVA 

+ 
COLOQUIAL  
PROTOTÍPICO 

- 
COLOQUIAL 
PERIFÉRICO 

- 
FORMAL 
PERIFÉRICO 

+ 
FORMAL 

PROTOTÍPICO 
RASGOS  
COLOQUIALIZADORES 

RASGOS DE FORMALIDAD 

+rel. de igualdad                                                  -/+ -/+                                                 - rel. de igualdad 
+rel. vivencial                                                      -/+ -/+                                                      -rel. vivencial 
+marco interac. cotidiano                                    -/+ -/+                                    - marco interac. cotidiano 
+cotidianidad temática                                        -/+ -/+                                        - cotidianidad temática 
QUE FAVORECEN: RASGOS PROPIOS DEL 
REGISTRO COLOQUIAL 

QUE FAVORECEN: RASGOS PROPIOS DEL 
REGISTRO FORMAL 

+planificación sobre la marcha                           -/+ -/+                           - planificación sobre la marcha 
+fin interpersonal                                                -/+ -/+                                                 -fin interpersonal 
+tono informal                                                     -/+ -/+                                                     -tono informal 
+ Relajación lingüística, pragmática y social  
Control menor de lo producido (pérdida de 
sonidos, vacilaciones, reinicios y vueltas atrás…), 
deixis extrema, léxico poco preciso (proformas…), 
orden pragmático de palabras (topicalizaciones, 
dislocaciones…), tratamiento cercano o familiar 
(tuteo, apelativos cariñosos, menos 
atenuación…),+cortesía valorizadora, 
+anticortesía, -presencia de cortesía normativa, 
ritual, etc. 

 -Relajación lingüística, pragmática y social  
Control mayor de lo producido (pronunciación 
cuidada…), léxico preciso (a veces, técnico), orden 
sintáctico de palabras, tratamiento de distancia 
(“usted”, formas de cortesía, más atenuación),  
-cortesía valorizadora, -anticortesía +presencia de 
cortesía normativa-ritual, etc. 

 
+diferencias dialectales  -/+ -/+ -diferencias dialectales 
+diferencias sociolectales  
de sexo y edad 

-/+ -/+ -diferencias sociolectales 
de sexo y edad  

-diferencias sociolectales  
de nivel sociocultural 

-/+  -/+ +diferencias sociolectales 
de nivel sociocultural 

 
GÉNERO 
prototípico                                              periférico 

GÉNERO 
periférico                                                 prototípico 

conversación Texto legal 
RASGOS PROPIOS DEL GÉNERO RASGOS PROPIOS DEL GÉNERO 
+ oral.                                                                  -/+ 
 
                        Escrito como si hablara 
 

-/+                                                                   - oral  
 
       Oral como si se escribiera 

+actual  -/+ -/+   -actual 
+dialogal                                                             -/+ -/+                                                              -dialogal 
+dinámico -/+  -/+                                                            -dinámico 
+altern. de turno no predet.                                 -/+ -/+                                  -altern. de turno no predet. 
Conversación entre amigos          Carta familiar 
en un bar hablando 
 de un tema cotidiano 

         Conferencia           La Constitución española 

+: mayor grado 
-: menor grado 
-/+ significa: menor en relación con su escala y mayor en relación con la otra escala.  
+/- significa: mayor en relación con su escala y menor en relación con la otra escala. 


