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As palavras também são ações: dizer é sem dúvida 

transmitir a outrem certas informações sobre o 

objeto de que se fala, mas é também fazer, isto é, 

tentar agir sobre o interlocutor e até mesmo sobre o 

mundo circundante. Em vez de opor, como se faz 

frequentemente, a palavra e a ação, convém 

considerar que a própria palavra é uma forma de 

ação. 

Catherine Kerbrat-Orecchioni 
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RESUMO 

 
A presente pesquisa tem como objetivo analisar a Estratégia da Polidez Linguística 

baseada em estudo de Goffman (1996 e 1980), por meio da Teoria da Face de 

Brown e Levinson (apud Kerbrat-Orecchioni, 2005), a fim de evidenciar a (im)polidez 

linguística existente no Grupo de Festas Infantis - GFI, criado com o intuito de 

promover serviços para festas infantis, em corpus previamente selecionado, oriundo 

desse grupo específico do Facebook. Ao que tudo indica, na própria relação 

contratual está a explicação para a (im)polidez, uma vez que os participantes do 

grupo têm como Tu-destinatário alguém, como ele, que vai interagir de forma menos 

polida. Ou seja, projeta um Tu-destinatário (ser do circuito interno da comunicação, 

ser da palavra) que aceita (ou autoriza) o modo como o Eu-comunicante determina, 

por meio do seu discurso, as condições de interação. Sendo assim, como resposta 

aos problemas que esse fenômeno traz, buscamos, como subsídio teórico, o 

Contrato de Comunicação (Charaudeau, 2009), baseados na Teoria 

Semiolinguística. Ainda tratamos da função social do gênero do GFI e, entre outros 

aspectos, sugerimos esse gênero como sendo um gênero discursivo emergente 

(Bakhtin, 2010 / Marcuschi, 2005, 2006, 2007 e 2008 / Rojo, 2010).   

 
 
 
Palavras-chave:  Internet; Facebook; Grupo de Interação Virtual; Gênero Discursivo 
Emergente; (Im)polidez Linguística. 
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ABSTRACT 
 
 
The present research has the objective of analysing the Linguistic Politeness 

Strategy based on a study by Goffman (1996 and 1980), through the Politeness 

Theory by Brown and Levinson (apud Kerbrat-Orecchioni, 2005), aiming to find 

evidence of the linguistic (im)politeness that exists in Grupo de Festas Infantis – GFI, 

created with the intent of promoting services for children’s parties, in a previously 

selected corpus, coming from this specific group on Facebook. It seems the 

explanation for (im)politeness can be found in its own contractual relationship, since 

the participants of the group have as You-receiver somebody, like themselves, who 

will interact in a less polite way. That is, they project a You-receiver (being from the 

internal circuit of communication, being of the word) that accepts (or authorizes) the 

way the I-speaker determines, through discourse, the conditions for the interaction. 

Being so, as answers to the questions this phenomenon raises, we have, considered 

as theoretical subsidiary, the Contract of Communication (Charaudeau, 2009), based 

on the Semiolinguistcis Theory. We still consider the social function of gender in GFI 

and, among other aspects, we suggest this gender as being a discoursive emerging 

gender (Bakhtin, 2010 /Marcuschi, 2005, 2006, 2007 e 2008 / Rojo, 2010). 

 
 
 
Key-words: Internet; Facebook, Virtual Interaction Group; Discourse Emerging 
Gender; Linguistic (Im)politeness. 
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APRESENTAÇÃO 
 
 

O ser humano é um ente social por natureza e reflete, enquanto sujeito-

comunicante, a voz social de uma dada comunidade, no entanto o lado psicossocial 

situacional lhe permite também uma certa individualidade. Assim, todo ato de 

linguagem traz consigo uma intencionalidade, um propósito de mundo em seu 

discurso, produzido pelas circunstâncias sociais, seja de forma implícita ou explícita, 

no ato da comunicação. Daí, é imbuído de valores morais e sociais, regras 

constituídas e mantidas, que são adotadas com a finalidade de preservar uma 

relação interpessoal dentro de qualquer comunidade ou rede social de que faça 

parte.  

No mundo virtual, às vezes, tais valores ocorrem de forma diferente do 

esperado, o internauta, ao acessar a Web1, sente-se no papel de um anônimo e que 

pode fazer o que quiser dentro daquele ambiente. Assim, sente-se seguro e 

confortável atrás da tela de um computador achando que está livre das penalidades 

de qualquer eventualidade negativa que venha cometer. Apesar de terem sido 

criadas normas e regras, grupos e comunidades virtuais, que muitas vezes tornam-

se reais, a fim de coibir a realização de mal feitos nesse lugar de comunicação. 

Dessa forma, surgiu o Marco Civil da Internet, trata-se de uma recente lei, de 

nº 12.965, sancionada em 23 de abril de 2014, que visa regular o uso da Internet no 

Brasil, ou seja, inicialmente, tem como foco principal estabelecer os direitos de 

liberdade de comunicação e de privacidade dos usuários sobre seus dados de 

navegação, além das responsabilidades de sites e provedores em relação à 

qualidade dos serviços, neutralidade e sigilo de dados pessoais e de acesso dos 

clientes. 

De acordo com o site2 G13, “com a nova legislação as entidades que 

oferecerem conteúdos e aplicações só serão responsabilizados por danos gerados 

por terceiros se não acatarem ordem judicial exigindo retirada dessas publicações”. 

Em outras palavras, continuará a cargo dos magistrados as decisões sobre o dolo 

                                                
1 Web é uma nomenclatura oriunda do inglês, que quer dizer teia ou rede. Com o advindo da Internet, 
ganhou uma nova acepção passando a ser conhecida como a rede que conecta os computadores 
pelo mundo inteiro.  Assim, Web trata-se de um sistema de informações ligadas através da 
hipermídia. 
2 Site refere-se à página da Web, isto é, conjunto de hipertextos acessíveis online. 
3Página online do Jornal O Globo, acessado em 12 de abr. de 2014, em: 
http://g1.globo.com/politica/noticia/2014/04/senado-aprova-marco-civilda-internet.html 
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ou a culpa das “ofensas” criadas por usuários nos ambientes virtuais, assim sendo, 

alguns juízes punirão os sites enquanto outros optarão por penalizar apenas o 

“responsável” pelo conteúdo publicado. 

A Internet tem alcançado uma grande expansão proporcionando uma enorme 

abrangência da informação, afinal seu acesso se estende a milhões de pessoas, 

independente do nível social ou faixa etária. Sua influência atinge não somente os 

campos técnicos das comunicações, mas toda a sociedade. À medida que aumenta 

o número de usuários e de situações de comunicação, mais ferramentas online vão 

surgindo para, por exemplo, fazer comércio eletrônico, adquirir informações e operar 

em diferentes comunidades.   

No Brasil, a Internet tornou-se usual para uma boa parcela dos brasileiros, 

principalmente entre a população jovem, que nasceu na era digital. Atualmente, 

quem de alguma forma deixa de utilizá-la acaba por tornar-se um excluído na 

sociedade, uma vez que qualquer serviço encontra-se disponível na Web facilitando 

a vida de todos que a utilizam, inclusive no que se refere ao relacionamento 

interpessoal, que já faz parte do dia a dia desses usuários. 

Como rede social, o Facebook, suporte para essa pesquisa, visa à troca e 

compartilhamentos de mensagens, vídeos, fotografias e links de outros sites de 

relacionamentos, inclusive há vários aplicativos, que permitem conversas interativas 

online, ou seja, em tempo real.  

De acordo com dados publicados pela Revista Escola da Editora Abril4, essa 

ferramenta, que foi criada em 2004 pelos americanos Mark Zuckerberg, Dustin 

Moskovitz, Chris Hufghes e pelo brasileiro Eduardo Saverin, foi extensiva às escolas 

e universidades em 2006 e somente foi ofertada ao público, em geral, e em diversos 

países em 2010, também permite que os usuários recebam as novidades de 

quaisquer sites comerciais, como veículos de comunicação ou empresas.  

Desta forma, centenas de milhares de pessoas põem informações na Web, 

sobretudo no Facebook, tornando uma moda mundial, representando um dos mais 

bem sucedidos exemplos dos benefícios da manutenção do investimento e do 

compromisso com a pesquisa e com o desenvolvimento de uma base para a 

informação. 

                                                
4 Pesquisa realizada e publicada pela: revistaescola.abril.com.br/formação/-continuada/como-
funciona-facebook-624752.shtml acessado em 27/02/2014, em que busca explicar o que é e como é 
o funcionamento do “Facebook”. 
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Apropriando-se dessa revolução na comunicação e na interação, observamos 

o modo como se relacionam e, consequentemente, comunicam-se as pessoas por 

meio desse gênero emergente, em questão, notamos, entre os anos de 2012 e 

2014, a partir de uma análise feita em mensagens de um grupo específico do 

Facebook, o Grupo de Festas Infantis - GFI, que visa à troca de informações de 

festas e indicações de profissionais da área contratados, que há uma (im)polidez 

linguística, quase constante, no discurso desses sujeitos, uma vez que os 

vendedores, na ânsia de serem contratados e indicados pelo grupo, o que muitas 

vezes não acontece, acabam não sendo polidos, motivados, de alguma forma, pelo 

desejo de serem postos em evidência, não apenas por meio da qualidade de seus 

serviços prestados, mas, geralmente, pelo destaque de seus nomes, ainda que 

muitos sejam profissionais liberais – especificamente, comerciantes – fato que 

motivou a investigação. Embora haja a figura de um moderador,5 regulador dessa 

interação, é nítida a persistência da (im)polidez nos discursos produzidos por esses 

participantes. 

No tocante a ser aceito, o usuário, em meio a esses ambientes, algumas 

pouquíssimas vezes, lança mão de estratégias, como a (im)polidez linguística, 

objeto específico desse estudo, utilizadas a fim de preservar a sua face, evitando, na 

maior parte do tempo, o uso direto da ironia, do sarcasmo, do insulto ou mesmo do 

conflito de opinião declarado, o que gera a (im)polidez. Ainda que, às vezes, se 

valha desses mecanismos linguísticos para impressionar, criando imagens de poder 

e apresentando uma outra “face” como forma de persuasão. Sobretudo, ao levar em 

consideração que a comunicação, nesse ambiente de interação virtual, não se dá 

face a face o que garantiria uma situação mais confortável. 

Sendo assim, na própria relação contratual, ao que parece, está a explicação 

para a ausência de polidez, uma vez que os membros de grupos ligados ao 

Facebook, como o Grupo de Festas Infantis - GFI, escopo da pesquisa, tem como 

Tu-destinatário alguém, como ele, que vai interagir de forma menos polida. Ou seja, 

projeta um Tu-destinatário (ser do circuito interno da comunicação, ser do dizer, da 

palavra) que aceita (ou autoriza) o modo como o Eu-comunicante determina, por 

meio do seu discurso, as condições de interação.  

                                                
5  Moderador é alguém previamente selecionado por quem criou o grupo, podendo ser mais de uma 
pessoa, a fim de autorizar ou mesmo retirar as postagens que serão ou que foram publicadas. 
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Na interação, o indivíduo utiliza-se de diversas formas de comunicação 

humana, concretizadas na infinidade de gêneros do texto que circulam. É 

interessante notar que, conforme evoluem os meios de contato, parece que evoluem 

as inúmeras formas de comunicação, isto é, passam a ser criados e integrados 

novos gêneros discursivos em nossa rotina diária, sobretudo dentro das novas 

tecnologias, como vem acontecendo em meio aos ambientes virtuais, tais como o 

GFI do Facebook, por exemplo, que Marcuschi (2008, p.198) nomeia de “gênero 

emergente” e que pretendemos investigar na proposta desse trabalho. 

Esse fato é comum em grupos ligados aos diversos ambientes virtuais, pois 

tal fenômeno acaba por determinar, de algum modo, o próprio gênero da mídia 

digital, uma vez que o usuário, ao decidir ingressar e criar o seu perfil, por exemplo, 

em um site de relacionamento, como o Facebook, estará ciente de que, em algum 

momento, supostamente, quando participa de grupos que haja conflitos de opinião, 

como o GFI, a falta de polidez linguística acontecerá, tornando-se uma das 

características desse gênero do texto6.  

Ainda que, para ser aceito em meio a esses ambientes, lance mão de 

estratégias, como a polidez linguística, a fim de preservar a sua face, evitando 

assim, muitas vezes, o choque de ideias e de opinião, mas que, no decorrer do 

tempo, e a partir dos laços de amizade que venha a fazer, às vezes, até como 

moderador, se valha de mecanismos linguísticos (como a ironia, o sarcasmo, o 

insulto ou até mesmo o conflito declarado) para impressionar, criando imagens de 

poder e apresentando uma outra “face” como forma de persuasão.  

O que torna mais instigante o objeto de estudo, uma vez que o usuário dessa 

rede de relacionamento, incialmente, é um ser polido, sobretudo em sua página 

inicial, na ânsia de ser convidado e aceito por amigos reais a participar da sua rede 

virtual, no entanto ao ingressarem em grupos específicos, compostos por vários 

participantes, a maioria desconhecidos, muitas vezes, deixam de ser 

linguisticamente polidos. Dessa forma, objetivamos averiguar a (im)polidez 

linguística, especificamente, no GFI, proveniente da rede de relacionamento 

Facebook.  
                                                
6 Embora o Facebook seja constituído inicialmente por pessoas convidadas e amigas, quando ligado 
a novos grupos, que são agregados à página inicial de cada participante, há diversos integrantes que 
são desconhecidos. E são, geralmente, nesses grupos que surgem os assuntos mais polêmicos, 
assim os participantes, por não estarem face a face, sentem-se mais a vontade de se posicionarem, 
gerando dessa forma, muitas vezes, a falta de polidez linguística nesse ambiente de interação virtual.  
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A presente pesquisa indica que o fenômeno da (im)polidez linguística é uma 

das características em textos desse gênero específico, como o GFI, pois cada 

ambiente virtual possui uma especificidade, ou seja, cada grupo dentro do próprio 

suporte Facebook admite modificações no modo de uso e de conduta, portanto se 

apresenta de maneira diferente. No GFI, por exemplo, escopo dessa investigação, 

ocorre que os próprios usuários, ao decidirem ingressar neste ambiente virtual, já 

possuem um contrato de comunicação pré-estabelecido que contemplam variações 

de polidez, regras próprias de conduta e de ética.  

De acordo, então, com o que levantamos, nosso objetivo é verificar o 

desdobramento das pessoas do discurso, segundo o contrato de comunicação 

proposto por Patrick Charaudeau (2009), assim como analisar a (im)polidez 

linguística em corpus selecionado, ou seja, se há ausência ou presença da polidez 

por meio da estratégia de preservação da face – com base em estudos de Goffman 

(1980 e 1996) e P. Brown e S. Levinson (apud Kerbrat-Orecchioni, 2005) – em 

ambiente de interação virtual – em corpus constituído de mensagens de grupo 

específico, o GFI, do Facebook, verificar as questões linguísticas de uso da língua 

escrita, conforme Azeredo (2012), e ainda averiguar as características da língua 

escrita utilizada por esses usuários, o internetês, de acordo com os estudos de 

David Crystal (2005). 

Sendo assim, o capítulo I trata dos problemas que esse fenômeno da 

(im)polidez traz, para tanto buscamos como subsídio teórico o Contrato de 

Comunicação (Charaudeau, 2009), baseados na Teoria Semiolinguística, em que 

para se interpretar e compreender um texto é importante considerar, além do signo 

verbal, todo o entorno do texto, o contexto sócio-histórico, a função social do gênero 

utilizado, entre outros aspectos, os estudos teóricos relativos aos gêneros textuais 

(Bakhtin, 2010 / Marcuschi, 2005, 2006, 2007 e 2008 / Rojo, 2010) e a questão da 

polidez com base em estudos de Goffman (1996 e 1980) e de Brown e Levinson 

(1987).  

O capítulo II evidencia a relevância da Internet no Brasil, com dados 

estatísticos, para a comunicação e a interação da população em geral, a fim de 

tratar das questões linguísticas de uso da língua escrita. Dessa forma, valemo-nos 

de Azeredo (2012), e no que se refere à língua dos usuários da Internet, o 

internetês, discute e exemplifica o seu uso; além de revelar como os usuários desse 

grupo específico, que é o GFI, se comportam frente a esse novo código, para tanto 



 17 

tomamos como base os estudos de David Crystal (2005) em a Revolução da 

linguagem. 

O capítulo III destina-se à metodologia que direcionou a pesquisa, 

apresentando os procedimentos da análise e a caracterização do corpus. 

O capítulo IV dispõe, especificamente, da análise referente às postagens 

coletadas, de acordo com as orientações elencadas na metodologia. Em que 

buscamos analisar e exemplificar os casos obtidos em quadros específicos, 

mostrando, assim, os resultados atingidos. 

Por fim, expomos as considerações finais com o propósito de ressaltarmos os 

conhecimentos que obtivemos com os resultados da análise do corpus. Dessa 

forma, buscamos contribuir com os estudos semiolinguísticos de Análise do Discurso 

e reconhecermos, sob o ponto de vista do discurso, o GFI, um gênero emergente, 

que na multiplicidade de discursos e de recursos hipermodais favorece desde a 

polidez e a preservação da face à (im)polidez, evidenciadas, especificamente, nesse 

ambiente de interação virtual. 
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I - PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

1.1 TEORIA SEMIOLINGUÍSTICA E O CONTRATO DE COMUNICAÇÃO 
 

A Semiolinguística é uma corrente de estudos que vê o discurso como “jogo 

comunicativo” entre as pessoas que se comunicam.  Desse “jogo comunicativo” 

nascem os sujeitos do discurso interno e externo da comunicação, o qual 

Charaudeau (2009, p.75) denomina “como mise-en-scène (= encenação)”. A 

situação de comunicação especifica a identidade social e psicológica desses sujeitos 

que se comunicam, e que, nesse entrementes, se conferem também uma 

“identidade linguageira”, que difere da “identidade psicossocial”, que são os seres 

sociais, seres externos do ato de comunicação. 

Desse modo, se queremos interpretar um texto, faz-se necessário questionar-

nos acerca de quem participa desse “processo de encenação”, isto é, quem são os 

referentes dos pronomes eu e você (ou tu), seja implícita – ambiente que 

comumente permeia vários sentidos em que dependerá da situação de comunicação 

– ou explicitamente – relativo àquilo que é exposto – utilizados num discurso.  

Dessa forma, segue, abaixo ilustrada, a figura 1 a fim de demonstrar a 

Situação de Comunicação, no esquema proposto pelo teórico Patrick Charaudeau 

(2009, p.52), no qual apresenta os quatro sujeitos do discurso no ato de linguagem.  

 

Figura 1: o ato de linguagem e os sujeitos 

 
Fonte: CHARAUDEAU (2009, p.52) 
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O contrato de comunicação é estabelecido pela relação que há entre um eu e 

um tu. Sobre este, Charaudeau (op. cit., p.56-58) especifica a existência de dois eus 

e de dois tus, também chamados de sujeitos, nomeados, respectivamente, de EU-

comunicante (Euc) e TU-interpretante (Tui), ambos pertencentes ao circuito externo 

do Ato de Linguagem, conforme segue o esquema, acima especificado, proposto 

pelo autor.   

No caso específico do GFI, objeto de nossa análise, os seres reais da 

comunicação, seres com “identidade psicossocial” e, portanto, seres do Fazer, são 

os fornecedores e as mães, que respectivamente e paralelamente, se apresentam, 

no âmbito do “circuito interno o EU-enunciador (Eue)” e o “TU-destinatário (Tud), 

sujeitos considerados imaginários”, potenciais entidades discursivas e, portanto, 

“seres do Dizer”. Dessa forma, o Eu-comunicante (fornecedores) é o que fala ou 

escreve, ao passo que o Tu-interpretante (as mães) é o que lê ou ouve (e interpreta) 

o texto oral ou escrito.  

No processo de troca comunicativa, o Eu-comunicante (fornecedores) idealiza 

um Tu-destinatário, que é o alvo do seu discurso (as mães), isto é, aquele que se 

pretende atingir. É necessário que essa imagem (Tu-destinatário) projetada pelo Eu-

comunicante coincida com o ser real com o qual ele se comunica – o Tu-

interpretante – para que a comunicação tenha êxito.  
Daí, por meio dessa troca comunicativa, é que emerge a (im)polidez, no GFI, 

pois, geralmente, as mães projetam nos fornecedores uma imagem mais amistosa e 

sociável, por acreditarem que, uma vez que eles estejam ali para divulgarem e 

venderem os seus serviços, não poderiam ser agressivos ou arrogantes, 

consequentemente, na expectativa delas, a imagem real construída por esses 

vendedores, muitas vezes, não coincide com a imagem projetada por elas, gerando 

dessa forma a falta de polidez nesse grupo em questão. 

Nessa concepção, o ato de linguagem jamais poderá ser configurado como 

um simples processo de comunicação advindo de um mecanismo resultante da 

transmissão de uma mensagem enviada a um Receptor por um Emissor. Para 

Charaudeau (2009, p.44-45), esse ato tem de ser visualizado “como um encontro 

dialético” entre dois processos distintos: o processo de Produção – “criado por um 

TU-destinatário” e o processo de Interpretação – “criado por um TU’ –interpretante, 

que constrói uma imagem EU’ do locutor”.  
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Todo o ato de linguagem resulta de um jogo entre o implícito e 
o explícito e, por isso: (i) vai nascer de circunstâncias de 
discurso específicas; (ii) vai se realizar no ponto de encontro 
dos processos de produção e de interpretação; (iii) será 
encenado por duas entidades, desdobradas em sujeito de fala 
e sujeito agente [...] Charaudeau (op. cit., p.52). 
 
 

Sendo assim, tal ato de linguagem, no GFI, se evidencia pelo jogo entre o 

implícito e o explícito, ou seja, aquele se refere às curtidas7 e aos 

compartilhamentos8 enquanto que esse se caracteriza por tudo que é escrito / dito 

nas postagens do grupo, configurando-se por meio de quatro sujeitos9, num lugar 

figurado de dois espaços de discurso desiguais: o interno – relativo ao circuito da 

fala configurada, ou seja, vinculará a uma ação discursiva – e o externo – no qual 

refere-se ao circuito externo à fala configurada, isto é, como observador do real, 

relacionar-se-á a uma representação da situação da comunicação. Desta forma, são 

conferidos papéis aos diferentes sujeitos participantes, os dos fornecedores, os dos 

moderadores e os da mães, (internos e externos – psicossociais e linguageiros) no 

ato comunicacional. Daí se deve a real relevância, segundo Charaudeau (2009, 

p.17), ao sentido interno e ao sentido externo em meio a todas as peculiaridades do 

discurso que especificam os atos de linguagem.  

No esquema do ato de linguagem, ilustrado conforme segue na figura 2, há 

alguns exemplos os quais nos permitirão verificar a descrição de algumas 

“estratégias do discurso simples”, segundo Charaudeau (op. cit., p.53). Para o autor, 

por meio de tal esquema consegue-se entender o mecanismo pelo qual outras 

estratégias mais complexas são elaboradas e como a condição social dos sujeitos 

protagonistas, sujeitos internos da fala, podem modificar, de um ato para o outro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                
7 Curtir, em qualquer grupo ou ambiente do Facebook, visa demonstrar de uma maneira fácil e rápido 
que você gostou daquilo que foi postado, sem a necessidade de deixar comentários. 
8 Compartilhar, copiar, com um simples click, é dividir em grupo ou com os amigos aquilo que você 
gosta, podendo ser uma publicação sua ou publicações de outros amigos.  
9 Charaudeau refere-se aos sujeitos do ato da fala como sendo quatro: (EUc / EUe e TUd / TUi); e não 
dois como imaginado. 
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Figura 2: alguns exemplos de estratégias do discurso simples 

 
Fonte: CHARAUDEAU (2009, p.53)       

 

Numa perspectiva intencional, o ato de linguagem possui contratos e 

estratégias de discurso. Para Charaudeau (2009, p.56),  

 

A noção de contrato pressupõe que os indivíduos pertencentes 
a um mesmo corpo de práticas sociais estejam suscetíveis de 
chegar a um acordo sobre as representações linguageiras 
dessas práticas sociais. Em decorrência disso, o sujeito 
comunicante sempre pode supor que o outro possui uma 
competência linguageira de reconhecimento análoga à sua. 
Nessa perspectiva, o ato de linguagem torna-se uma 
proposição que o EU faz ao TU e da qual ele espera uma 
contrapartida de conivência.   

 
 

No GFI, o usuário, assim que solicita ou é convidado a participar do grupo, 

verifica o contrato, que está exposto na página principal do grupo, em que especifica   

uma série de proibições para os fornecedores e uma lista de permissões para as 

mães, assim como expõe as funções dos moderadores, como incluir e excluir os 

participantes, que não cumprem com as regras expostas pelos próprios 

moderadores.  

Assim, nessa relação contratual, ao que parece, está a explicação para a 

ausência ou presença de polidez, já que os sujeitos do discurso, participantes do 

grupo ligado ao Facebook, têm como Tu-destinatário alguém, como ele, que vai 

interagir dessa forma. Ou seja, o EU-enunciador projeta um Tu-destinatário (ser do 
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circuito interno da comunicação, ser do dizer, da palavra) que aceita (ou autoriza), 

por meio do seu discurso, as condições de interação, conforme podemos verificar, 

no exemplo abaixo, extraído do corpus dessa pesquisa.  

 

 
xxxxxxxx Eu acredito que nos dias de hoje as pessoas de um modo geral estão 
muito intolerantes, estressadas com o dia a dia, o sentimento de impunidade roda 
solto, pra falar a verdade falta amor, amor de ambas as partes. Tem fornecedor 
(nem todos) se acha e tem cliente que por sua vez perde a linha. Falo sempre, a 
relação do cliente x fornecedor é de parceria. Vejo a compra como um processo 
seletivo para um trabalho temporário: As pessoas pesquisam os fornecedores, 
entrevistam e verificam a possibilidade de aquisição dos produtos, se gostou 
fechou e o fornecedor tem que dar o seu melhor até a finalização do serviço 
prestado, para sempre ter carta de "referência". Mas atualmente a vaidade tem 
falado mais alto em ambas as partes. 9 de agosto de 2013 às 09:56 ·Curtir· 9       

 
 

Dessa forma, o EU-enunciador compartilha, por meio de mensagens online, 

com o TU-destinatário de todos os valores morais e sociais nos quais acredita, o 

que, muitas vezes, acaba por gerar um conflito entre os sujeitos internos do 

discurso, uma vez que ao projetar essa imagem, o Tu-interpretante não coincide 

com as expectativas e as particularidades projetadas pelo Eu-comunicante.  

Esse fato é comum em grupos ligados aos diversos ambientes virtuais, pois 

tal fenômeno acaba por determinar, de algum modo, o próprio gênero da mídia 

digital, já que o usuário, ao decidir ingressar e criar o seu perfil, por exemplo, em um 

site de relacionamento, como o Facebook, em que fará parte de outros grupos 

dentro desse ambiente, como o GFI, estará ciente de que a falta de polidez é uma 

das características desse gênero do texto. 

 
 

1.2 GÊNEROS TEXTUAIS  
 

Tratamos a noção de gênero a partir da concepção do teórico russo Mikhail 

Bakhtin (2010), principal expoente da teoria sociointeracionista, o qual pressupõe um 

vínculo intrínseco entre a utilização da linguagem e das atividades humanas, 

considerando, dessa forma, que os enunciados devem ser observados na sua 

função, dentro do processo de interação. A partir das reflexões de Bakhtin sobre a 
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concepção de gênero, houve um repensar acerca desse conceito e que inclusive foi 

extensivo às outras esferas da comunicação. Surgindo, desta forma, a ideia de 

gênero do discurso, atualmente muito atrelada às discussões sobre ensino da 

língua.  

Para Bakhtin (2010, p. 283), os gêneros discursivos são tipos de “enunciados 

relativamente estáveis, caracterizados por um conteúdo temático, uma construção 

composicional e um estilo”, necessitando, a língua, dessa forma, de uma escolha 

apropriada do gênero discursivo.  

                                     

A vontade discursiva do falante se realiza antes de tudo na 
escolha de um certo gênero de discurso. Essa escolha é 
determinada pela especificidade de um dado campo da 
comunicação discursiva, por consideração semântico-objetais 
(temáticas), pela situação concreta de comunicação discursiva, 
pela composição pessoal dos seus participantes, etc. A 
intenção discursiva do falante, com toda sua individualidade e 
subjetividade, é em seguida, aplicada e adaptada ao gênero 
escolhido, constitui-se e desenvolve-se em uma determinada 
forma de gênero (BAKHTIN op. cit., p. 282).  

 

 
De acordo com essa perspectiva, a escolha do gênero discursivo adequado 

para a situação comunicativa desejada é de competência interacional, isto é, a 

competência sócio-comunicativa do indivíduo o faz avaliar qual gênero é mais 

apropriado para cada uma das atividades sociais. No dia a dia da vida familiar, por 

exemplo, tem-se conversas espontâneas, as pessoas em geral elaboram listas de 

supermercado, redigem recados e outras correspondências, trocam (escrevem e 

leem) e-mails, preparam relatórios e atas, instituem discussões, participam de 

grupos virtuais a fim de trocarem informações de suas vidas cotidianas, etc. Da 

mesma maneira que se relacionam e interagem no trabalho, na escola, na vida 

política, na igreja e assim por diante. 

Para Marcuschi (2007, p.22), a comunicação verbal se efetiva, 

necessariamente, por um gênero e, desse modo, comparte da visão de língua como 

“atividade social, histórica e cognitiva”, destacando a característica interativa e 

funcional da língua. Nesse contexto, compreende os gêneros como: 

 
ações sócio-discursivas e os define como uma noção vaga 
para referir os ‘textos materializados’ que encontramos em 
nossa vida diária e que apresentam ‘características sócio-
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comunicativas’ definidas por conteúdos, propriedades 
funcionais, estilo e composição característica. 
 
 

Em outra obra, Marcuschi (2005, p.13) analisa e descreve o conjunto de 

características dos gêneros textuais como “emergentes”, uma vez que surgem do 

contexto tecnológico digital em ambientes virtuais. “Os gêneros emergentes nessa 

nova tecnologia são relativamente variados, mas a maioria deles tem similares em 

outros ambientes, tanto na oralidade como na escrita”, segundo o autor.10 

Nessa perspectiva, as ações é que determinam o aparecimento de “tipos” de 

enunciado – por meio de uma configuração mais ou menos fixa – os quais compõem 

e auxiliam as exigências dos sujeitos, no que se refere às necessidades de interação 

comunicativa, no dia a dia e em toda a rotina diária, mas que alteram de 

configuração conforme haja mudança no contexto social em que se encontram 

introduzidas. 

Desta forma, torna-se relevante ressaltar que os gêneros são práticas sociais 

desenvolvidas em diversos ramos de atividades, que se apresentam de modo muito 

heterogêneo, tanto quanto nos variados campos da atividade humana, emergindo, 

sobretudo, em função das novas tecnologias de uma sociedade. Inclusive nos 

ambientes mais informais de interação, como as conversas face a face, os gêneros 

estão presentes. 11 

Assim, surge, por exemplo, o gênero Chat, que é conhecido por ser uma 

forma de interação virtual espontânea, no entanto manifestada em tempo real, 

através da Internet. Para Costa (2009, p.62), o gênero Chat é caracterizado por ser 

 
[...] um novo código discursivo e cultural, 
espontaneamente construído, que se caracteriza como 
um conjunto de recursos icônicos, semióticos, 
logográficos, tipográficos e telemáticos. [...] são 
reutilizados pelos usuários para o desenvolvimento do 
falar - escrito ou da escrita - oralizada, de caráter híbrido, 
que caracteriza os chats (bate-papo) da internet, uma 
interação bastante informal. 

 

                                                
10 No entanto, vale ressaltar que essa visão é um tanto quanto complexa, haja vista que há outras 
concepções de gêneros textuais que ainda discutem a pertinência de se considerar como gênero, por 
exemplo, as conversas online do Facebook, do Orkut, do MSN, do Blogger entre outros dentro do 
ciberespaço.   
11  Justamente por suas características sociocomunicativas, por sua funcionalidade, seu estilo, 
podemos considerar que conversas online, como no Facebook, constituem um gênero textual 
emergente.  
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De acordo com o que foi mencionado no presente estudo, supõe-se duas 

considerações: a linguagem é, portanto, o veículo crucial de interação entre os 

sujeitos, que, por sua vez, corporifica-se em textos apenas se comungada com os 

usos que viabiliza; e, quanto maior a variedade de atividades humanas, maior o 

número de tipos ou gêneros de enunciados, no entanto o que não ilegítima, de forma 

alguma, a unidade nacional de uma língua. 

Diante de tais considerações, verificamos que os gêneros não constituem um 

conjunto fechado, porém em construção, constantemente relacionado às mais 

diversificadas atividades humanas, que, por sua vez, também não devem ser 

finalizadas em número específico, uma vez que se encontram em incessante 

processo de construção. Nessa perspectiva, salientamos a relevância do presente 

estudo. 

Bakhtin (2010, p. 282-284), depois dessas certificações, especifica sua 

explicação sobre gênero do discurso, instituído como um “tipo relativamente estável” 

de enunciado, constantemente associado a uma esfera de ação, em que além de 

adquirir funções sociocomunicativas, valem-se de: 

 

- uma construção composicional: a forma, ou seja, a maneira de como se é 

estruturado um gênero, constituída por uma forma específica. Por exemplo - os 

dicionários dividem-se em verbetes; as receitas culinárias dividem-se em dois blocos 

(ingredientes e instruções de preparo); os poemas apresentam-se em estrofes; o 

GFI em páginas online, etc.; 

 

-  um conteúdo temático: o gênero é especificado pelo assunto abordado, e não a 

um texto em particular. Por exemplo - as crônicas abordam temas polêmicos e do 

cotidiano; as fábulas exploram as lições de vida; conversas espontâneas expõem 

temas corriqueiros; o GFI exploram temas relativos à festas infantis, etc.; 

 

-  e um estilo: especificamente, refere-se à seleção vocabular e à estrutura das 

orações, isto é, trata-se da seleção linguística típica do gênero. Por exemplo - em 

uma petição, nota-se vocábulos técnicos; em uma ata, percebe-se frases prontas; 

em um classificado, dispensam-se preposições, conjunções e verbos e no GFI, 

geralmente, o internetês. 
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Podemos verificar, conforme exemplo a seguir, na postagem retirada do GFI, 

que com relação à construção composicional, o texto é estruturado numa página 

online, veiculada ao Facebook, mas que possui características próprias do grupo 

como, por exemplo, seu conteúdo temático é específico, ou seja, aborda temas 

referentes à compra, à venda e à troca de informações sobre festas infantis, 

enquanto que o estilo é caracterizado por uma linguagem própria da Internet, ou 

seja, o internetês. Diante dessa perspectiva e de acordo com a teoria Bakhtiniana, 

podemos constatar que o GFI é um gênero discursivo emergente. 

 

 
xxxxxxxx O grupo foi criado para troca de informações entre clientes... E aos 
poucos foi aberto para os fornecedores, mas estes sao sempre os que iniciam os 
bafafás. Gente, é tão simples... Se está incomodado com as regras, se acha o grupo 
isso ou aquilo, procure outro. Nao é grosseria nao, mas essa é a realidade. O grupo 
tem dono e gostando nao, tem regras tb. Acho que só deveria ficar quem gosta, 
quem curte, quem aceita e respeita as regras.  9 de agosto de 2013 às 16:32 · 
Curtir · 1     
 

Assim, o objetivo aqui postulado é refletir diante da teoria Bakhtiniana, que 

trata o conceito de “relativamente estável” dos gêneros, já que os tipos de enunciado 

acabam por poder sofrer transformações em seus aspectos de acordo com os 

sujeitos que os vinculam, o que explica a mudança de determinado gênero em outro, 

convalidando, algumas vezes, entre eles. Os blogs, por exemplo, assemelham-se ao 

antigo diário pessoal; e os atuais e-mails, demonstram muitas lembranças das 

antigas cartas pessoais. Além do que, o universo dos gêneros discursivos, 

frequentemente integram-se com novos gêneros, advindos dessa nova era 

hipermidiática12 que vem redefinindo os processos de interação. 

A estruturação de textos/enunciados dessa recente era digital fomenta novos 

embates às teorias de gênero de discurso tradicionais, que não contavam com essa 

profunda transformação multimidiática13 e seu efeito nas linguagens. Mediante tal 

situação, vários estudiosos de diversos campos de estudo começaram a tratar sobre 

                                                
12 Hipermidiático aqui refere-se ao acesso simultâneo de textos e imagens por meio da rede de 
computadores.   
13 Entende-se por multimidiático acontecimentos, encontros programados ou espontâneos, 
preparados exclusivamente para chamar a atenção dos meios de comunicação em geral.  
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o assunto, sugerindo reflexões acerca desse gênero discursivo emergente, que é o 

gênero digital, pontuado pela hipermodalidade ou pela multimodalidade.  

Mesmo que os enunciados possam ser considerados isoladamente, segundo 

Bakhtin (2010, p. 280), “cada esfera de utilização da língua elabora seus tipos 

relativamente estáveis de enunciados, sendo isso que denominamos gêneros do 

discurso”. Conforme o teórico, os gêneros do discurso são tão relevantes quanto às 

formas gramaticais, já que “se não os dominássemos, se tivéssemos de criá-los pela 

primeira vez no processo da fala, se tivéssemos de construir cada um de nossos 

enunciados, a comunicação verbal seria quase impossível” (Bakhtin, 2010, p. 303).  

A teórica Roxane Rojo (2010, p.10-11), da qual nos valemos para tecer 

alguns comentários acerca das discussões propostas no presente trabalho, que 

discorre sobre a eficácia das teorias de Bakhtin; sobretudo, no que se refere aos 

gêneros multimodais e hipermodais, expondo, uma hipótese que complementaria a 

concepção desse expoente teórico às tendências discursivas emergentes. Assim, a 

multimodalidade não é apenas a soma de linguagens, mas a interação entre 

linguagens diferentes em um mesmo texto. 

O texto atual, nomeado texto contemporâneo, ou seja, multimodal, composto 

por imagens e por sons, além da escrita, possui um diversificado aparato para-

textual em forma de gráficos, de referências, de remissões, de bancos 

informacionais etc., quase sempre, subjaz a um suporte tecnológico, isto é, o 

computador, cujo acionamento se faz ao simples toque de uma unidade eletrônica 

de ligação.  

Para Rojo (op. cit., p. 12), esse tipo de texto traz alguns obstáculos para a 

teoria de gêneros de discurso do Círculo Bakhtiniano, mas não barreiras. Há muito, 

o Círculo favoreceu, de acordo com sua espetacular teoria e como era próprio de 

seu tempo, o texto escrito, literário, impresso, e, constantemente, canônico. A 

revolução da era da comunicação e a brusca mudança relativa à circulação das 

informações, principalmente, com os ininterruptos acessos às tecnologias digitais 

provocaram o uso massivo desses meios de comunicação, tanto analógicos quanto 

digitais, acentuando, assim, a emersão dos textos contemporâneos. Atualmente, há 

um determinado afastamento de meios impressos, tidos como menos fugazes e 

mais normativo, o que gerou a modificação significativa no modo de lê e de produzir 

textos, acima de tudo, de fazer circular os textos na sociedade.  
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Ainda segundo a autora, as novas produções discursivas cedem espaço para 

os novos gêneros discursivos, como Facebook, Blogs, MSN, Chats, Posts, Twits etc. 

uma vez que há a nossa disposição inúmeros ambientes e ferramentas vinculados 

às novas tecnologias de leitura e de escrita, que especificam os enunciados/textos 

em sua multi ou hipermodalidade. 

Com a finalidade de ampliar os conceitos presentes na teoria dos gêneros 

expostos por Bakhtin (2010), Rojo (2010, p.12) propõe o seguinte diagrama, 

conforme figura 3, para sintetizar a teoria dos gêneros:  

 
Figura 3: síntese da teoria dos gêneros (Bakhtin) 

 
Fonte: ROJO (2010, p.12) 

 

O diagrama citado ratifica que as práticas de linguagem ocorrem em 

situações determinadas de comunicação, especificadas pelo funcionamento de suas 

esferas de circulação dos discursos seja jornalístico, literário, científico, de 

entretenimento, íntimo, familiar, jurídico ou quaisquer outros manifestados, os quais 

se adequam às culturas locais e ao tempo histórico. 

Vale ressaltar, entretanto, que a enunciação não é obtida mecanicamente 

pelo funcionamento social das esferas, pois, conforme disserta a autora, mas 

especificamente, no que tange à análise de valor - política, afetiva, ética etc. - que os 

sujeitos fazem de si mesmos, sobretudo, uns dos outros e/ou de ambientes sociais e 

do conteúdo temático pretendido. 
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Ademais, há características próprias de se discursar exigidas por esse tal 

funcionamento, específicas de determinado campo social, mas que são 

relativamente estáveis, uma vez que não adquirem aspectos inalteráveis seguidos 

modelarmente: diversificam segundo as situações específicas de enunciação. É, a 

partir dessa natureza estável, o que torna possível os estudos inerentes aos gêneros 

multimodais e hipermodais. 

 

Figura 4: teoria dos gêneros aplicada ao funcionamento dos enunciados     
contemporâneos 

 
Fonte: ROJO (2010, p.14) 

 
 

Para Rojo (2010, p.14), o diagrama, conforme figura 4, apresenta 

configuração diversa da mostrada na figura 3, especificamente, ao estimular 

transformações na lógica de determinados gêneros, como, por exemplo, as esferas 

que se constituem de diversas mídias – digital, impressa, radiofônica, - a fim de 

veicular os seus discursos, principalmente, por atrelar os vários recursos semióticos 

e diferentes combinações existentes entre eles, repercutindo seus temas, com a 

finalidade de obter o efeito  pretendido.  

De acordo com a figura 4, tal diagrama, supostamente, não passa por 

nenhuma profunda transformação, o que nos leva a ratificar a hipótese de que não 

há grandes barreiras quanto às relativas modificações nos textos contemporâneos e 
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no estilo de circulação dos discursos na atualidade, no que se refere à teoria dos 

gêneros de discurso.  

Com o intuito de aplicar a teoria dos enunciados contemporâneos proposto 

por Rojo (2010, p.12), e seguindo a síntese da teoria dos gêneros de Bakhtin (2010, 

p.282), relativo à construção composicional, ao conteúdo temático e ao estilo, 

constituindo, assim, o gênero emergente GFI, para tanto, apresentamos, abaixo, o 

quadro 1 teórico representativo do gênero emergente em análise - o GFI.  

 

Quadro 1: a teoria dos gêneros e dos enunciados contemporâneos aplicados 
ao GFI 
 
Práticas de Linguagem                                            Situação de Comunicação   
                                              Domínio Digital 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Tema = festas infantis 

  Gênero do Discurso (GFI)                Forma composicional = página online 

          Unidades semióticas (Estilo) = textos 
hipermodais (sons, cores, imagens, frases soltas, 
onomatopeias, desprovida de seleção vocabular, 
internetês)  

 
PACE, Lorelaine. 

 
As funções sociocomunicativas dos gêneros, conforme a visão Bakhtiniana, 

apenas são credenciadas quando se admite a inerência dos textos em seus 

domínios discursivos, conferidos por Marcuschi (2005, p.23) como “instâncias de 

produção discursiva ou de atividade humana”. Desta forma, há o “domínio religioso, 

o domínio jurídico, o domínio pedagógico, o domínio digital” etc. Assim, o sujeito 

concretiza a sua finalidade comunicativa por intermédio dos gêneros discursivos 

específicos. Isto é, imaginar as formas de comunicação materializadas nas redes 

sociais, com o suporte do Facebook, requer imaginar acerca das especificações 

definidoras dos gêneros discursivos, como o GFI, que possibilita essa interação, 

Esfera de circulação 
Página de interação 

online 
Participantes 

Fornecedores, mães e 
administradores do 
grupo 
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uma vez que não há a possibilidade de interação verbal sem que haja a 

concretização de algum gênero textual, contribuindo, desta forma, para a concepção 

do gênero discursivo emergente, conforme subscreve Marcuschi (2005). 

Em suma, Marcuschi (2008, p.156) fundamenta, corroborando com a teoria 

Bakhtiniana e outros estudiosos dos gêneros textuais, sua definição com a 

afirmação de que os gêneros devem ser vistos como “formas culturais cognitivas de 

ação social corporificada de modo particular na linguagem e como entidades 

dinâmicas”, condicionando nossas ações na escrita, impondo restrições e 

padronizações, mas, ao mesmo tempo, abrindo-se à criatividade e à variação, 

ratificando a concepção Bakhtiniana do relativamente estável.  

 

 

1.3 ELABORAÇÃO DA FACE E A TEORIA DA POLIDEZ  
 
 

O ser humano, enquanto indivíduo, é imbuído de valores sociais e regras 

constituídas, os quais foram instituídos com a finalidade de manter uma relação 

interpessoal dentro de qualquer comunidade ou rede social de que faça parte. 

Para P. Brown e S. Levinson (1987, p.20), “a interação social é marcante por 

suas propriedades emergentes que transcendem as características dos indivíduos 

que a produzem em conjunto”. De acordo com os autores só há realmente interação, 

se duas ou mais pessoas estabelecerem algum tipo de troca comunicativa. 

Para Goffman (1996, p.18), há uma expectativa por parte dos interactantes no 

que concerne à construção das regras sociais invisíveis, não apenas, no que diz 

respeito ao cumprimento dessas normas, mas, sobretudo, no que se espera em 

troca ante esse cumprimento:  

 
A sociedade está organizada tendo por base o princípio de que 
qualquer indivíduo que possua certas características sociais 
tem o direito moral de esperar que os outros o valorizem e o 
tratem de maneira adequada. Ligado a este princípio há um 
segundo, ou seja, de que o indivíduo que implícita ou 
explicitamente dê a entender que possui certas características 
sociais deve de fato ser o que pretende que é. 
Consequentemente, quando um indivíduo projeta uma 
definição da situação e com isso pretende, implícita ou 
explicitamente, ser uma pessoa de determinado tipo, 
automaticamente exerce uma exigência moral sobre os outros, 
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obrigando-os a valorizá-lo e a tratá-lo de acordo com o que as 
pessoas de seu tipo têm o direito de esperar. Implicitamente 
também renuncia a toda pretensão de ser o que não aparenta 
ser e, portanto, abre mão do tratamento que seria adequado a 
tais pessoas. Os outros descobrem, então, que o indivíduo os 
informou a respeito do que é e do que eles devem entender por 
ethos (GOFFMAN, 1996, p. 21). 

 

 
De acordo com Goffman (1996, p. 218), um ambiente social é qualquer lugar 

que seja instituído por regras estabelecidas à percepção e que possua uma forma 

particular de atividade. Para o autor, dentro de qualquer ambiente de relacionamento 

social, encontramos indivíduos que se comportam de modo a apresentar-se para 

uma plateia segundo as normas elencadas naquele ambiente, ou seja, de acordo 

com uma linha de conduta cooperativa, com a finalidade de serem aceitos e 

queridos no ambiente de interação. 

Para sermos bem aceitos numa dada sociedade, necessitamos lançar mão de 

estratégias, como a polidez linguística, a fim de preservarmos a nossa autoimagem. 

Fato que comumente não ocorre no GFI, uma vez que os usuários se valham desse 

ambiente virtual, principalmente, por não se dá face a face, o que garante uma 

situação mais confortável. Ocasionalmente, pelo ímpeto dos fornecedores de 

criarem uma imagem de poder apresentam uma outra face como forma de 

persuasão, acima de tudo ao fazerem uso de mecanismos linguísticos como a ironia, 

o sarcasmo, o insulto ou até mesmo o conflito declarado, praticando, dessa forma, a 

(im)polidez linguística. 

Nessa perspectiva, a polidez nada mais é do que valores sociais que 

adotamos a fim de mantermos uma relação interpessoal numa dada comunidade. 

Assim, incorporamos procedimentos linguísticos - na concretização da fala, por 

exemplo, são marcados principalmente pela prosódia que pode vir acompanhado 

pelo gestual - a fim de suavizar a formulação no momento de interação. 

A partir daí, a polidez acaba por convencionar padrões que seguem princípios 

para manter uma linha de conduta entre os interactantes nos diversos ambientes de 

interação. Logo, nesses ambientes de relacionamento social, torna-se necessário, 

entre os participantes, haver certa intimidade, que permitirá que se estabeleçam 

trocas compartilhadas que não firam as representações dos seus usuários. 

Para Goffman (1980, p.75), a teoria da polidez pode ser explicada por meio 

do estudo de P. Brown e S. Levinson (1987), os quais constituíram a teoria da face. 
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Para esses autores, a teoria da face baseia-se, sobretudo, na concepção de que 

todo o indivíduo tem por desejo preservar o seu território14 e a sua face15, 

renomeados, respectivamente, por eles de face negativa e face positiva.  

De acordo com a teoria exposta sobre face, há dois tipos: a face positiva 

(conjunto das imagens construídas e valorizadas de si mesmos que os interlocutores 

buscam impor na interação) e a face negativa (conjunto dos territórios do “eu”, 

íntimos, que não devem ser explorados por outros, reservas pessoais, bens 

materiais, território corporal). 

Embutidas nos atos de linguagem, qualquer uma das faces são ameaçadas 

pela ausência de polidez; entretanto, quando se tem a intenção de conciliação a fim 

de manter a preservação das faces, busca-se implementar diversas estratégias de 

polidez. 

Partindo deste estudo, Brown e Levinson (apud Kerbrat-Orecchioni, 2005, 

p.87) refinam e apuram a terminologia, implementando a polidez como conciliadora 

do “desejo mútuo de preservação das faces com o fato de que maior parte dos atos 

de linguagem produzidos ao longo da interação são potencialmente ameaçadores 

para uma ou outra dessas mesmas faces”.  

Assim, Goffman (1980, p.76) conceitua face “como a autoimagem pública do 

interactante”, sendo as faces, portanto, contraditoriamente, alvo de ameaças 

permanentes e objeto de um desejo de preservação.  

Desse modo, segundo Goffman (op. cit., p.77), face é a  

 
Imagem do self delineada em termos de atributos sociais 
aprovados – embora se trate de uma imagem que pode ser 
partilhada por outros, como quando uma pessoa consegue 
fazer uma boa exibição profissional ou religiosa, fazendo uma 
boa exibição para si mesma.  

 
 

Logo, face é uma imagem social construída que só é exposta pelos indivíduos 

no momento das interações sociais. 

A seleção das mensagens que constam no grupo social GFI, corpus desse 

trabalho, em ambientes públicos virtuais, como o Facebook, se deu pelo fato de 

                                                
14 Para Brown e Levinson, território concerne ao espaço do indivíduo, ou seja, trata-se do ambiente 
corporal, material, espacial, temporal ou mental.  
15 Enquanto que face refere-se à maneira com a qual o indivíduo se coloca frente ao outro, isto é, a 
“fita” ou “boa figura”. 
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apresentar as características de representação e construção de face, conforme 

enfatizado por Goffman (1980, p. 78). Nesse ambiente virtual, a face somente é 

construída e desenvolvida no momento da interação. Possivelmente, manifestada no 

instante em que essas mensagens são lidas e interpretadas em função do conceito 

e do juízo de valor que se expressam nelas. 

É certo que quaisquer atos que produzimos na interação são, de certa 

maneira, “ameaçadores” a uma e/ou à outra face dos interlocutores presentes, 

sendo esses chamados de Atos ameaçadores de face, (Face Threatening acts), 

FTAs. Tais atos ameaçadores geralmente requerem algum tipo de reparo verbal ou 

atenuação a fim de que sejam evitados ou minimizados conflitos, que, por ventura, 

possam surgir na comunicação. Dessa forma, ao contrário dos FTAs, há o ato 

valorizador ou elogioso para a face de outrem, nomeados de (Face Flattering Act), 

FFA.  

Os atos ameaçadores, conforme a perspectiva de Brown & Levinson (apud 

Kerbrat-Orecchioni, 2005, p. 87), ainda, se dividem em quatro categorias, de acordo 

com a face que são capazes de ameaçar: 

 

(1) atos ameaçadores da face negativa do emissor: promessas, pelas quais 

empenhamo-nos em praticar, num futuro próximo ou distante, qualquer coisa que 

evite lesar o nosso próprio território; 

 

(2) atos ameaçadores da face positiva do emissor: desculpas, confissões, 

autocríticas e outros comportamentos humilhantes; 

 

(3) atos ameaçadores da face negativa do destinatário: agressões, ofensas, 

perguntas “indiscretas”, solicitações, pedidos, ordens, conselhos, proibições e outros 

atos que são, de certa maneira, contrários e impositivos; 

 

(4) atos ameaçadores da face positiva do destinatário: refutações, censuras, 

críticas, escárnios, insultos e outros comportamentos vexatórios. 

 

Com o intento de demonstrar as quatro categorias dos FTAs observadas no 

corpus dessa pesquisa, elencamos alguns exemplos abaixo. Para fins ilustrativos, os 

atos ameaçadores foram destacados em negrito: 
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 (1)  atos ameaçadores da face negativa do emissor;  

Não observamos, nas postagens selecionadas para a análise dessa pesquisa, 

nenhum exemplo que pudesse demonstrar essa categoria de FTA.  

 

 (2)  atos ameaçadores da face positiva do emissor: desculpa, confissão e 

autocrítica, posiciona-se de maneira que demonstra comportamento humilhante; 

  
xxxxxxxx  XXXXX , eu além de Pai sou um fornecedor, sou fotógrafo e tenho 
algumas clientes que fazem parte do grupo, eu fiz questão de fazer a pergunta 
pq esse mesmo "membro" ja teria feito comentários que não condiziam com o 
pedido de indicação...te confesso que me arrependi um pouco de ter 
questionado...rsrs...pq olha só a confusão que deu!!!! 30 de junho de 2013 às 
18:43 

 
(3)  atos ameaçadores da face negativa do destinatário: pergunta “indiscreta”, 

ofensa, conselhos e proibição, esses atos são, de certa maneira, contrários e 

impositivos; 

 
xxxxxxxx XXXXX eu nao sou "A tal da XXXXX" ja nos conhecemos daquela 
confusao da Pipoca, lembra ? vc ofendeu a tds as mamaes participantes e eu entrei 
e apaziguei a situaçao em q vc foi extremamente infeliz e grosseiro. Fui buscar 
na Lupa, nao me trate por "Essa tal" pq nao sou tao estranha assim a vc, tanto q 
logo me lembrei , segue : 
 //www.facebook.com/groups/XXX XXX 29 de junho de 2013 às 19:49·Curtir· 3      	 

 

(4) atos ameaçadores da face positiva do destinatário: refutações, censuras, 

críticas, escárnios, insultos e outros comportamentos vexatórios; 

 
xxxxxxx Nao me agrediu ? Ahhh q fofinho , vc ?! Tao doce !! Se vc bradou por sua 
latrina q eu promovo amigos , quis dizer o q ?? Se disse q aqui nao tem 
administradores e eu sou uma Administradora , quis dizer o q ? ?? Ahh ja vai 
tarde. Nem tem clientes aqui, sabe pq ? Pq eh preciso talento p angariar 
clientes e isso eh p poucos. 29 de junho de 2013 às 20:06 ·Editado·Curtir· 4 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Assim, há sempre o desejo e a necessidade de face (face-want), ou seja, os 

participantes envolvidos devem sempre mensurar o peso de seus atos, no processo 

de interação, a fim de atenuar os danos que podem vir a causar à face do outro ou a 

de si mesmo, conservando intactos, dessa forma, seu território e sua face (positiva). 

Nessa perspectiva, Brown e Levinson (apud Kerbrat-Orecchioni, 2005, p.88-

89), de acordo com a organização do modelo B-L, explicitam, portanto, que todo o 

ato de linguagem pode  

 
ser descrito como um FTA, um FFA, ou um complexo desses 
dois componentes. Correlativamente, duas formas de polidez 
devem ser diferenciadas a partir daí: a polidez positiva, que 
consiste em realizar algum FFA, de preferência reforçado. O 
desenrolar de uma interação aparece então como um incessante 
e sutil jogo de pêndulo entre FTAs e FFAs. Por exemplo: A 
comete alguma ofensa contra B (FTA) e logo tenta repará-la com 
um pedido de desculpa (FFA); A faz algum favor para B (FFA) e 
cabe então B produzir algum FFA de volta (agradecimento ou 
outra gentileza) para restabelecer o equilíbrio ritual entre os 
interagentes: é uma troca de bons procedimentos (ou sistema do 
é dando que se recebe). 

 
 
Ainda segundo Brown e Levinson (op.cit, 90), o paradoxo ocasionado nesse 

estado permanente de ameaça (polidez negativa) e de preservação (polidez positiva) 

se revelaria pela implementação complexa de diversas estratégias de polidez, como 

um jogo no momento de interação, que se reduz a processos de atenuação dos Atos 

ameaçadores de face. 

Sendo assim, com a finalidade de esclarecer que a imagem social é vulnerável 

e suscetível a ameaças, Brown e Levinson (apud Kerbrat-Orecchioni, 2005, p. 87) 

constituem um esquema, conforme o modelo “B-L”, de 15 estratégias de polidez 

positiva, 10 de polidez negativa e 15 atos indiretos, conforme figura 5, abaixo 

especificado: 

 

Figura 5: estratégias de polidez propostas por Brown e Levinson (apud 
Kerbrat-Orecchioni, 2005, p. 87) 

Estratégias de polidez 

 Polidez   

   Positiva 

1. Perceba o outro. Mostre-se interessado pelos desejos e necessidades 

do outro. 

2. Exagere o interesse, a aprovação e a simpatia pelo outro. 
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3. Intensifique o interesse pelo outro. 

4. Use marcas de identidade de grupo. 

5. Procure acordo. 

6. Evite desacordo. 

7. Pressuponha, declare pontos em comum. 

8. Faça piadas. 

9. Explicite e pressuponha os conhecimentos sobre os desejos do outro. 

10. Ofereça, prometa. 

11. Seja otimista. 

12. Inclua o ouvinte na atividade. 

13. Dê ou peça razões, explicações. 

14. Simule ou explicite reciprocidade. 

15. Dê presentes. 

Polidez   

Negativa 

1. Seja convencionalmente indireto. 

2. Questione, seja evasivo. 

3. Seja pessimista. 

4. Minimize a imposição. 

5. Mostre respeito. 

6. Peça desculpas. 

7. Impessoalize o falante e o ouvinte. Evite os pronomes "eu" e "você". 

8. Declare o FTA como uma regra geral. 

9. Nominaliza. 

10. Vá diretamente como se estivesse assumindo o débito, ou como se 

não estivesse endividando o ouvinte. 

Ato Indireto 

1. Dê pistas. 

2. Dê chaves de associação. 

3. Pressuponha. 

4. Diminua a importância. 

5. Exagere, aumente a importância. 

6. Use tautologias. 

7. Use contradições. 

8. Seja irônico. 

9. Use metáforas. 

10. Faça perguntas retóricas. 

11. Seja ambíguo. 
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12. Seja vago. 

13. Hipergeneralize. 

14. Desloque o ouvinte. 

15. Seja incompleto, use elipse. 

 

A polidez linguística é, portanto, um meio de suavizar e amortizar confrontos, 

potencialmente, ameaçadores para as faces nos atos de linguagens. 

Especificamente, no GFI, esse papel de conciliador de faces, fica a cargo dos 

moderadores do grupo, que têm como principal função atenuar potenciais conflitos, 

repreender os participantes e até excluí-los, caso haja necessidade.  

A partir da presença desses moderadores, constituem-se diversas estratégias 

que pudessem ser utilizadas na troca enunciativa a fim de atenuar esses atos, como: 

os reparadores (representados pelo pedido de desculpa e justificação); os 

preliminares (trata-se dos procedimentos introdutórios e suavizadores); os 

minimizadores (enfatizados pela flexão de grau); os desarmadores (elogio e depois o 

acréscimo de ponto de vista por meio de uma conjunção adversativa) e os 

aduladores (utiliza-se de adjetivos com sentido conotativo de afeição, pospostos a 

perguntas ou a solicitações).  

Tais estratégias linguísticas justificam-se por fornecerem benefícios 

psicológicos àqueles que estão presentes no ato de linguagem. Enquanto que as 

formulações indiretas dos atos de linguagem, como o uso da ironia, do sarcasmo, do 

insulto, assim como o conflito de opinião fazem com que haja a (im)polidez 

linguística, justamente para a construção de uma face mais agressiva a fim de impor 

uma certa autoridade frente a outras pessoas do discurso. 
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II - A INTERNET NO BRASIL E A COMUNICAÇÃO 

 
A Internet tem alcançado uma extensa infraestrutura proporcionando uma 

enorme abrangência da informação, uma vez que seu acesso se estende a milhões 

de pessoas, independente do nível social ou faixa etária. Sua influência atinge não 

somente os campos técnicos das comunicações, mas toda a sociedade. Á medida 

que aumenta o número de usuários e de situações de comunicação, mais 

ferramentas online vão surgindo para, por exemplo, fazer comércio eletrônico, 

adquirir informações e operar em diferentes grupos. 

De acordo com dados registrados no Encarte Internet (1999)16, a Internet 

surgiu, nos Estados Unidos, em 1969, com o intuito de interligar os laboratórios de 

pesquisa. O conceito central da Internet nasceu no auge da Guerra Fria, onde os 

cientistas desejavam um circuito que se mantivesse funcionando em caso de 

ocorrência de um bombardeio. A ARPAnet17, como era nomeada, refere-se a uma 

rede em que todos os pontos se equivalem e não há um comando central, em que 

se X para de funcionar, A e B permanecem se comunicando.  

A nomenclatura Internet, propriamente dita, apareceu bem depois, quando a 

tecnologia da ARPAnet passou a ser empregada para conectar universidades e 

laboratórios, inicialmente, nos EUA e, mais tarde, em outros países, dentre eles o 

Brasil. Dessa forma, o acesso à Internet ficou restrito aos meios acadêmicos e 

científicos por cerca de duas décadas, somente em 1987 foi liberada para uso 

comercial nos EUA. Na década de 1990, a rede se tornou mania.  

A Rede Nacional de pesquisa do Brasil foi criada em julho de 1990 como um 

projeto do Ministério da Educação, a fim de dar suporte a uma rede acadêmica 

brasileira, até então difundida em iniciativas isoladas. E, em 1992, foi instalado o 

                                                
16 Encarte Internet. Editora Moderna, 1999. Disponível na Internet via URL: 
www.literatura.moderna.com.br/catalago/encartes.pdf - Acessado em: 10 de dez. de 2011. 
17 ARPAnet: Advanced Research Projects Agency, agência que pertence ao Departamento de Defesa 
Norte-Americano.  
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primeiro protótipo conectado à Internet nas principais universidades e centros de 

pesquisa do país. 

Por esse motivo não há um único lugar que administra a Internet. Atualmente, 

ela se refere a um conjunto de mais de 40 mil redes de relacionamento em todo o 

mundo. Apenas o que existe em comum entre essas redes é o protocolo TCP/IP18, 

que legitima a comunicação umas com as outras. Sendo assim, centenas de 

milhares de pessoas disponibilizam informações na net, tornando-a uma moda 

mundial, que passou a lograr a base de desenvolvimento para a informação. 

De acordo com dados fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE)19 – (2012), uma percentagem extraordinária da população 

brasileira vale-se da Internet - em torno de cento e cinco milhões de pessoas. 

Estima-se que a faixa etária desses internautas está em torno de 28,1 anos. 

Todavia, mesmo com esse alto percentual, há adolescentes entre quinze e 

dezessete anos de idade que jamais tiveram acesso à net, esses jovens 

representam o equivalente a 66,3% dos entrevistados pelo IBGE. A mesma amostra 

registrou que 71,7% dos que recorrem à “rede de computadores procuram 

conhecimentos acerca de educação e aprendizado”. O Brasil encontra-se em quarto 

lugar no ranking latino-americano de acesso à net. Com relação a ranking mundial, o 

país ocupa a sexagésima segunda posição de acesso à Web.  

Uma segunda pesquisa foi efetivada em 2013, pelos Socialbakers20, empresa 

de estatísticas sobre mídias sociais, em dados apresentados pelo Estadão online21; 

segundo resultados, averiguou-se que o Brasil foi o país que mais cresceu em 

número de usuários do Facebook, ou seja, cerca de 29,7 milhões de pessoas 

passaram a acessar a rede social por aqui nos últimos anos. Assim sendo, no fim de 

2011, o Brasil tinha 35,1 milhões de usuários, um ano depois, o número chegou 

perto de dobrar e foi para 64,8 milhões. Dessa forma, a abrangência do Facebook 

no Brasil se aproxima a um terço (32,4%) da população de 201,1 milhões de 

pessoas.  

                                                
18 TCP/IP: Transmission Control Protocol / Internet Protocol – esse protocolo é a língua comum dos 
computadores que integram a Internet.   
19 Suplemento Especial da Pesquisa Nacional Por Amostra de Domicílios, Pnad/IBGE, 2013. In Jornal 
O Globo: Educação & Internet. Rio de Janeiro: segunda, 03 out. 2012. 
20 A Socialbakers é uma empresa que visa o monitoramento para análise de redes sociais: Facebook, 
Twitter, YouTube, Linkedin e Google+. Trata-se do desenvolvedor de marketing preferido do 
Facebook. 
21 http://blogs.estadao.com.br/radar-tecnologico/2013/01/23/um-terco-dos-brasileiros-tem-facebook-
pais-se-torna-o-2o-em-numero-de-usuarios acessado em 19 mai de 2014. 
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O Dossiê Universo Jovem 322 preocupou-se em conferir como os brasileiros 

se comportam frente à net. E, admiravelmente, 51% das pessoas creem que a 

Internet mudou para melhor a maneira de se relacionarem com colegas. Desses, 

50% se relacionam com indivíduos não conhecidos. Dos entrevistados, 48% falam já 

ter mentido na Web; e outros 51% admitem permanecer mais à vontade em 

conversar e se posicionar pela Internet. Os dados registram que 39% passaram a 

interagir mais com os amigos por meio dessa nova forma de comunicação, 84% dos 

jovens brasileiros enviam e recebem e-mails frequentemente. 

As formas de sociabilidade fundamentadas nas novas mídias ocasionaram o 

curso de várias ações na comunicação e nos processos interacionais. Nesse âmbito, 

o diálogo presencial, interpessoal, cedeu lugar à comunicação virtual. A apropriação 

das ferramentas da Internet pelos internautas permitiu que programas de 

mensagens instantâneas, sites de redes sociais e ambientes virtuais de interação se 

transformassem em ambientes de debate público e de interação social. Os 

ambientes de interação virtuais podem estar organizados por temáticas, por faixa 

etária, por localidade geográfica, enfim, por uma ampla gama de assuntos e 

categorias. Mesmo assim, alguns não possuem divisão e podem, simplesmente, 

estar definidos como espaço de socialização. 

Dessa forma, o mundo vive uma realidade de rápidas transformações 

tecnológicas que fazem com que os limites das relações de trabalho e interpessoais 

estejam passando por um processo de alargamento e flexibilização, constituindo um 

espaço experimental para novas regulamentações que permitem o ajustamento da 

produção, do emprego e das condições de trabalho frente a essas inovações.  

A comunicação intercedida pelo computador e permeada pela Internet pode 

ser definida como um sistema multimídia hábil de agregar formatos e linguagens de 

outros meios com padrões e formatações próprias. Funciona como meios estendidos 

que apresentam uma variação de possibilidades ao usuário. Apoiada em um novo 

padrão de interação, a net admite usos práticos de uma rede de comunicação para 

os mais diversos fins.  

Os conceitos da Internet em relação ao tempo e ao espaço, comparados a 

correspondências impressas, também foram modificados: o tempo passa ser o real, 

a informação é recebida pouco depois ou até mesmo durante a ocorrência do fato; a 
                                                
22 Pesquisa realizada pelo JORNAL O GLOBO: Educação & Internet. Rio de Janeiro: segunda, 27 
ago 2007. 
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noção de espaço sofre profunda transformação, uma vez que os computadores 

diminuem as distâncias entre os usuários. Como exemplo, temos o correio eletrônico 

ou e-mail, primeira aplicação da Internet, que permite a comunicação entre duas ou 

mais pessoas de qualquer parte do mundo.  

Ainda podemos citar o IRC23, encontro virtual onde pessoas conversam em 

tempo real por intermédio de mensagens escritas, tanto participando de discussões 

em grupo quanto de bate-papo particular. As finalidades da comunicação via Chat 

são as mesmas utilizadas pelo telefone, ocupar os momentos de folga, resolver 

problemas, assim como tornar os usuários mais próximos de seus amigos e 

familiares; porém, com um custo muito mais reduzido. 

Para o teórico Lévy (2000, p.64), com o surgimento do computador como 

meio de transmissão do conhecimento e como "veículo e depósito de informações", 

nasce uma "nova era do espírito", isto é, um novo tempo de comunicação. Os 

dispositivos da rede digital passam, então, a compor a memória humana na 

contemporaneidade, na qual a escrita, oralidade, imagem e som se integram, 

apresentando novos contornos de representações e sistematizações de dados. O 

principal intuito é proporcionar uma linguagem acessível à compreensão humana.  

Conforme Bakhtin (1997, p.279), "todas as esferas da atividade humana, por 

mais variadas que sejam, estão sempre relacionadas com a utilização da língua". A 

língua será estabelecida, dependendo da atividade humana, dentro de certas 

especificidades e finalidades. Diante deste paradigma, verificamos que a linguagem 

permeada no ambiente virtual garante a integração social de sujeitos próprios dessa 

rede de comunicação, que mantém elementos de memória e ruptura com as formas 

de comunicação mais uniformizadas e distribuídas.  

Contudo, o maior desafio da Web será fornecer acesso à população mais 

carente, como a população rural de países subdesenvolvidos que não possuam 

infraestrutura, imprescindível para a conexão à Internet. 

 

 

2.1 ASPECTOS GRAMATICAIS DE USO DA LÍNGUA ESCRITA NO GFI 
 

                                                
23 Internet Relay Chat (Chat = conversa em inglês) 
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A revolução tecnológica das comunicações, no século XX, propiciou um 

significativo processo de transformação social. A Era Industrial passou a ser 

configurada como a Era da Informação, na qual a comunidade em rede se tornou 

possível graças aos adventos do computador e das telecomunicações. 

Recentemente, parte substancial do que a humanidade produziu e produz, em 

inúmeras áreas, passou a estar disponível em forma eletrônica, diretamente na tela 

do computador dos usuários conectados vinte e quatro horas por dia.  

As novas tecnologias da comunicação enalteceram o valor da escrita. As 

cartas já não são mais escritas como eram no século passado: hoje são concisas 

mensagens eletrônicas espontâneas, uma vez que as pessoas necessitam ser 

claras e objetivas a fim de ganhar tempo.  Perante essa Era da Informação, nasce 

um novo tipo de linguagem via Internet, é uma linguagem fugaz, próxima da fala, 

originada para o uso quotidiano dos indivíduos contemporâneos, que são articulados 

com o mundo; e, ao mesmo tempo, alvejados por informações; vivendo, portanto, 

em alta rotação. Assim sendo, o dialeto da Web é alcunhado, “língua da pressa”, por 

ser carregado de velocidade, de modo que essa comunicação se caracteriza por 

símbolos, pela abreviação e pela falta de pontuação. 

Esse código linguístico advindo da Web, que é o internetês, que se refere à 

variedade linguística utilizada por usuários da Internet em suas comunicações 

mediadas por computador, foi traduzido do termo inglês Netspeak, termo criado por 

David Crystal para especificar às formas coletivas de linguagem usadas na Internet, 

que abrange uma composição de abreviações, acrônimos e emoticons24. 

No tocante à gramática da língua e ao texto propriamente ditos, Azeredo 

(2012, p.122-3) afirma que as condições comunicativas perpassam não só pela 

construção de sentido das ideias, mas, sobretudo na forma pela qual elas se 

materializam no texto. Para o autor, a conversa mediada pelo computador, por 

exemplo, é um discurso construído por “várias bocas”, em que uma ideia vai 

acarretando a outra, tornando-se um texto extremamente diversificado. Entretanto, 

ainda de acordo com o autor, isso não significa que o texto seja um conglomerado 

aleatório de palavras, sem coerência, caso contrário não seria texto. Assim, tem de 

ter um mínimo de “monitoramento”, com organização e progressão lógica de ideias. 

De acordo com Azeredo (2012, p.125), 

                                                
24 Emoticons refere-se a combinações de teclas que designam alguma expressão facial ou indicam 
alguma emoção relativa ao contexto da conversa online. 
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A construção do texto está assim sujeita a fatores 
combinatórios que tanto especificam as categorias/classes e 
formas das unidades que o constituem, quanto impõem limites 
ao posicionamento dessas unidades.  Noutras palavras, o texto 
se realiza por meio de uma construção formal, sem a qual o 
sentido seria impossível. Esta construção formal, por sua vez, 
baseia-se no sistema de unidades e regras combinatórias a 
que damos o nome de gramática [...]. 

 
 
Para Azeredo (op. cit., p.123), a gramática da língua trata especificamente de 

“conjunto dos processos que regulam a correspondência entre a constituição das 

formas linguísticas e os respectivos significados”, e segue explicando que a 

gramática é a grande responsável por boa parte do significado elencado nos 

enunciados, ou seja, o resultado da combinação das unidades portadoras de 

significado dentro das estruturas frasais. Ainda, conforme Azeredo (op. cit., p.127),  

  
a gramática, portanto, não é uma armadura que enrijece a 
frase, mas um sistema de meios que torna possíveis a 
elaboração e a troca de significados por meio de uma língua. 
Assim concebida, a gramática é a parte do conhecimento que 
qualquer indivíduo tem de sua língua. Um conhecimento que é 
ativado no processo de produzir e compreender as 
frases/textos dessa língua.  
 

 

Sendo assim, a gramática não pode ser tratada como algo que sirva para 

engessar a frase, mas um sistema de elaboração de signos que visa auxiliar a trocar 

significados entre os indivíduos que utilizam uma mesma língua.  

Bakhtin (1997, p.279) pondera que a utilização da língua efetua-se em forma 

de enunciados ‘orais e escritos’, concretos e únicos, que emanam dos integrantes 

duma ou doutra esfera da atividade humana. Nesse aspecto, os homens se 

relacionam na e pela língua, produzindo combinações distintas das formas de 

língua, em consequência das diversas práticas humanas e dos diversificados 

aspectos das interações sócio-discursivas atadas por eles em uma dada sociedade. 

De acordo com o teórico, o que verdadeiramente importa é a possibilidade das 

formas linguísticas serem aplicadas em variados contextos e situações necessárias 

e não simplesmente reconhecer sua identidade como representação gráfica.  

Para Saliés e Shepherd (2013, p.79), o internetês se distancia da escrita 

convencional à medida que  
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os possíveis erros de digitação não levam a concluir, 
como na escrita convencional, que houve erro e 
desconhecimento de regras da ortografia. Os textos são 
produtos da pressa e logo deletados: são passageiros e 
voláteis. Os efeitos, na língua, desse novo meio são 
duplos: ele inicia uma mudança no caráter formal da 
língua e possibilita maior utilização da escrita. São 
inúmeras abreviações usadas (“tb”, “vc”) e reduções 
(“facu”). A falta de maiúsculas e de acentos surpreende o 
falante de português. A ortografia fora do padrão, 
condenada na escrita convencional, é usada sem 
sanções em ambientes de conversa. 
 
 

Assim sendo, não se deve menosprezar a revolução cultural da Internet. 

Ainda, como toda inovação tecnológica, a civilização digital expandiu o glossário de 

vários idiomas, entre eles a língua portuguesa, essencialmente, pela incorporação 

de vocábulos do inglês, tais como: site, download, hardware, software. 

David Crystal (2005, p.89), em Revolução da Linguagem, corrobora com esse 

polêmico tema e teoriza explicitando que esse novo formato de comunicação não se 

aproxima da linguagem escrita, nem da linguagem falada. De acordo com o autor, 

esse tipo de interação vai muito além de qualquer tipo de regra da escrita 

padronizada, uma vez que é dotada de múltiplas abreviaturas de vocábulos e 

recursos gráficos, que se explicam pela tentativa de passar os sentimentos de quem 

proferiria face a face afinal, está sendo redigida em uma tela de computador. E, 

ainda justifica que, em um curto espaço de tempo, a sociedade se adaptará a 

tecnologia e, enquanto isso, contempla, transforma e amplia sua linguagem tão 

distinta. Logo em princípio, os usuários perceberam que a inovação linguística 

encontrava-se basicamente na gíria e no jargão, bem como no intento de brincar 

com o código e violar as normas gramaticais.  

Contudo, a Web permite mais variedade estilística da língua, ela evidencia ser 

uma nova vicissitude para as diversas variantes da comunicação humana. Assim, 

recorda Bagno (1999, p.53), quando nos expõe que "toda e qualquer língua viva do 

mundo resulta de todos os processos de transformação pelos quais ela passou ao 

longo de sua existência".  

Desta forma, percebe-se que para os usuários habituados com esse código 

linguístico, que é o internetês, o mais relevante, ao dialogar virtualmente, é se fazer 

entender e, mais do que isso, de forma veloz e prática. No entanto, eles não mantêm 
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somente no mundo virtual suas relações sociais. Habitualmente, são exigidos nos 

colégios, nas faculdades e, inclusive, no exercício da profissão, para que 

apresentem uma produção escrita mais próxima à escrita determinada como sendo 

culta. 

Assim, cada ambiente possui sua linguagem, variando de acordo com sua 

localização habitacional ou seu meio social. Afinal, faz-se imprescindível que os 

usuários saibam os momentos e os locais ideais a fim de utilizarem a norma culta, 

diferenciando-os daqueles em que podem usar uma linguagem mais informal, ou 

mesmo o internetês, que é igual a qualquer outro código de escrita, e deve ser 

usado em circunstâncias próprias.  

O internetês é uma combinação do convencionalismo de um texto escrito e de 

uma linguagem coloquial do texto oral – com cortes de palavras, sinais e símbolos 

que a internet permite. Trata-se de uma grafia adotada pela maioria dos 

internautas25, idealizada com a finalidade de ser utilizada em lugar apropriado, isto é, 

no computador e em alguns gêneros da net.  

Alguns termos foram ilustrados, conforme as figuras 6 e 7, a seguir, os quais 

estão relacionados ao mundo virtual, isto é, são expressões constituídas com a 

finalidade de ampliar e aproximar o conhecimento do novo código linguístico e 

outras nomenclaturas oriundas das novas tecnologias. Originados de um dicionário 

de internetês, o Dicionet26, constituído, inicialmente, em 1997, e exposto apenas em 

três endereços eletrônicos, o primeiro nos EUA, e os demais em Portugal e na 

França, a fim de facilitar a vida dos internautas que não dispusessem de uma ampla 

velocidade de acesso à Internet. Hoje, encontra-se difundido em vários endereços 

eletrônicos de diversos países, inclusive no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
25 Pessoas as quais são usuárias da Internet. 
26 Projeto iniciado, em maio de 1997, exclusivamente na Web, com o intuito de simplificar a 
compreensão de todos os termos e expressões relacionados com a Internet e as redes de 
computadores, disponível no Google e em qualquer site de busca. 
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Figura 6: verbetes do internetês do Dicionet 
 

 

• Aki = aqui  

• Blz = beleza 

• Bjs = beijos  

• Bjks = beijocas  

• Beijaum = beijão  

• Bijins = beijinhos 

• Blz = beleza  

• Brigadim kirido = obrigado, querido  

• Cd, Kd = cadê?  

• Chattear = conversar com outra pessoa no chat (sala de bate-papo)   

• Craro! = claro!  

• Ctafim? = você está a fim?  

• Ctaí? = você está aí?  

• Euzinha = eu  

• Falow = adeus, até mais  

• Fds = fim de semana  

• Flw = tchau, ok 

• Hahaha, hehehe ou hihihi = tipos de risada  

• Ixi, oxi, putz = expressões usadas como exclamação  

• KKKKK = risada 

• kbça = cabeça 

• Ki ki tá contecendo? = o que está acontecendo?  

• Kirida = querida 

• Msm = mesmo 

• Nah, non, naum = não 

• Qdo = quando  

• Qto = quanto 

• Vc ou cê = você 
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Ainda, com o surgimento das trocas de mensagens via computador; 

apareceu, também, uma outra forma de comunicação – o smiley ou emoticon; que, é 

constituído por uma sequência de caracteres tipográficos, que traduzem ou querem 

transmitir o estado psicológico e ou emotivo de quem os emprega, por meio de 

ícones ilustrativos de uma expressão facial. 

O quadro a seguir expõe, com fins ilustrativos, alguns emoticons e seus 

significados. Para que se possa vê-los, tender-se-á a inclinar a cabeça para 

esquerda. 

 

Figura 7: alguns símbolos das emoções e seus significados 
 
 
:-) sorrindo   

:-( triste   
   
;-( chorando   
   
;-) piscando o olho   
   
:-, lambendo a língua   
   
:-0 gritando   
   
:-\ indeciso   
   
:-" puxando a boca   
   
:-* oops ou comeu alguma coisa amarga ou azeda   
   
:-& língua amarrada   

:-@ divertido   
   
~:-(  zangado   
 :-  teve um dia comum ou severo  
 
<:-I estúpido    
   
%-) está bêbado 
 

   %-6 doido  
 
|-I adormecido   
 
|-O bocejando   
 
• Kirida = querida 

  

 
~(  fumando   
   
>-< absolutamente raivoso   
   
|-) ficando com sono   
   
:-D alegre   

 
:-I indiferente   
   
|-P dando língua   

 
:-P tirando sarro   
   
:-9 lambendo os lábios   
   
:-> realmente um bocado sarcástico   
   
>:-> realmente diabólico   
   
>;-> muito indecente   
   
8-O Oh meu Deus!   

 
  :-() grito de agonia   
 
:-< realmente triste     

 
:-O em estado de choque   

 



Os emoticons foram inventados para transmitir mensagens simples, 

compreensíveis em qualquer linguajar; e, muitas vezes, servem para atenuar uma 

mensagem que poderia sugerir agressividade; quando, de fato, essa não seria a 

intenção. Assim sendo, substitui a gama de sons e expressões que a língua escrita 

não admite compendiar.  

Por conseguinte, em um ambiente tão repleto de expressões como o da Web, 

seria quase que inevitável que o novo código passasse despercebido. 

Possenti (2006, p.31) analisa algumas palavras do internetês e afirma que, em 

alguns episódios, essas grafias merecem uma consideração de mais de um ponto de 

vista. E ressalta que: 

 
Considere-se, por exemplo, a grafia kbça. Não é difícil ver que: 
a) são privilegiadas as consoantes; b) que o nome das 
consoantes ‘supre’ as vogais que não são escritas (k = ka; b = 
be, etc.); c) que, quando isso não ocorre, a vogal é grafada 
após a consoante – ça, por que ‘ç’ poderia ser lido ‘ce’, o que 
resultaria embora muito improvavelmente, ‘cabeçe’. Digo ‘muito 
improvavelmente’ porque logo se perceberia que não se trata 
de uma palavra da nossa língua. E ler textos não é ler letras, 
ora essa! Ou seja, a grafia não é aleatória. Ninguém escreve 
aea, que, em tese, poderia ser outra opção para cabeça, se 
apenas se quisesse abreviar. [...], por exemplo, as regras para 
escrever kbça não são seguidas até o fim em blz (se fossem 
teríamos blza). Mas que abreviação você escolheria para 
gente? Gnt é bem boa, convenhamos. Em outros casos, troca-
se o trabalho de teclar duas letras pelo de teclar uma, como na 
substituição de ch por x. 
 
 

Sabe-se que há normas de escrita silábicas que sempre privilegiam as 

consoantes; de tal maneira que os usuários são bem intuitivos; e, na tela do 

computador, esse código já é dominado por eles, sendo quase que impraticável 

esquecê-lo.   

Possenti (op. cit, p.33) tece considerações sobre fatores pragmáticos, 

essenciais para a construção da linguagem:  

 
É comum que jornalistas ou alunos empreguem abreviações 
quando tomam notas. Minha experiência de escrever qq 
(qualquer), spre (sempre) ou simples (simplesmente), etc. é 
bem antiga. Ora, quem ‘tecla’ em ‘chats’, entre outras coisas, 
tem pressa. É esse móvel das abreviações, que, depois, devem 
ser escolhidas. 
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Por fim, embora a utilização, ou não, da norma padrão deva se adequar à 

situação de uso, observa-se que nem sempre um texto gramaticalmente correto está 

bem elaborado. Contudo, a relação “escrever bem/bem pensar” deve existir com a 

premissa de que a linguagem interaja com o pensamento dos indivíduos. 

 

2.2 CARACTERÍSTICAS DE USO DO INTERNETÊS NO GFI 
 

Os textos, em geral, que circulam nos ambientes de interação virtual, 

especialmente as publicações, postagens e compartilhamentos, deixadas no 

Facebook, são carregados de abreviações e de marcadores conversacionais, que 

buscam transmitir, por meio da escrita, as manifestações exclusivas da fala, tais 

como: sons, vozes, imagens, fotos, alongamentos vocálicos com funções 

paralinguísticas27, a presença de elementos semiológicos, dentre outros recursos. 

Dessa forma, ao analisarmos o corpus, verificamos que ele consiste na troca 

de mensagens e diálogos, que se estabelecem entre usuários, tópicos organizados 

socialmente no meio virtual, constituindo uma interação verbal. Pela especificidade 

do instrumento mediador da contemporaneidade, o computador. 

Dessa forma, os enunciados produzidos revestem-se de recursos propiciados 

por esse instrumento e pela situação de produção, como transcritos abaixo, no 

quadro 5, em fragmentos extraídos de postagens dos oito tópicos do corpus; além 

disso, ainda, poderemos observar algumas dessas características, no quadro 6, a 

seguir exemplificado.  

 
Quadro 2: exemplos das trocas de mensagens feitas nos tópicos dos grupo  
POSTAGENS TÓPICO 1 

 
xxxxxxxxxxx Acontece que nem sempre o cliente tem razão, como vc […] 

 
xxxxxxxxxxx Acho q com o tempo, […] muitaa gente sem nocao.... outro dia, uma 
cliente minha pos umas pecas q fuz p venda […] o R$ q era o dobro. […] desenhei q 
pos festa e assim e […] Ofereci chaveiros, q sao menores e mais baratos. A infeliz 
compartilhou a minha foto p outra artesa perguntando qto cobrava p fazer igual!!!!! 

                                                
27 Paralinguística refere-se ao estudo da paralinguagem, ou seja, constitui-se da parte da linguística 
que objetiva estudar os aspectos não-verbais que acompanham a comunicação verbal. 
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[…] parte p outra.... quer mostrar a foto p encomendar, blza.... […] alguem tinha q 
ter bom senso ne... 9 de agosto de 2013 às 09:01 · Curtir · 3       
POSTAGENS TÓPICO 2 

 
xxxxxxxxxxx XXXX oq ela aprontou ctg? 4 de fevereiro de 2013 às 23:38 · Curtir   
    

 
xxxxxxxxxxx Eu ñ falei q ñ existe,eu falei q fui informada q ela ñ morava mais lá 
por uma suposta vizinha,e isso foi no dia 07 de janeiro.Temos q ver tbm se o end 
confere. 5 de fevereiro de 2013 às 15:21 · Curtir       
 
POSTAGENS TÓPICO 3 

 
xxxxxxxxxx Que absuuuuurdooo 19 de setembro de 2013 às 21:01 · Curtir · 1    

 
xxxxxxxxxx […] eu comento,em algum post.tenho mto […]estou solidaria a vc.[…] 
medo q pudesse acontecer […] a pessoa tb pode se sentir ofendida.ou difamada.e 
[…] aproveitadores de ocasião.toda informação nos é necessaria.abçs e obrigada 
pelo aviso.a mim foi de mta valia.20 de setembro de 2013 às 01:32 · Curtir · 1 
 

POSTAGENS TÓPICO 4 

 
xxxxxxxxxx Eita q ta BBB mesmo, se a pessoa nao eh dona, socia, nao tem nenhum 
envolvimento pq ta no bolo? […] ... 27 de dezembro de 2013 às 19:47 · Curtir · 2   
    

 
xxxxxxxxxx Eles estão com dívida pelo q li,inclusive uam pessoa q trabalha em um 
escritório de contabilidade,q presta serviço pra casa XXX..., estão sem receber 
tb,levaram calote. 27 de dezembro de 2013 às 22:19 · Curtir       
 

POSTAGENS TÓPICO 5 
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xxxxxxxxxx Nao me agrediu ? Ahhh q fofinho , vc ?! Tao doce !! Se vc bradou por 
sua latrina q eu promovo amigos. quis dizer o q ?? Se disse q aqui nao tem 
administradores e eu sou uma Administradora . quis dizer o q ? ?? Ahh ja vai tarde. 
Nem tem clientes aqui, sabe pq ? Pq eh preciso talento p angariar clientes e isso eh 
p poucos. 29 de junho de 2013 às 20:06 · Editado · Curtir · 4       
 
 

  
xxxxxxxxxxx IIIIIIh vai dar problema, rs .29 de junho de 2013 às 19:35 · Curtir · 1 
      
 

POSTAGENS TÓPICO 6 

 
xxxxxxxxxx hahaha, perdi tb... mas q povinho chato hein... […]. 26 de outubro de 2012 
às 13:31 · Curtir · 3       

 
xxxxxxxxxx faz pq não tem o que fazer kkkkkkk 27 de outubro de 2012 às 00:52 
· Curtir       
 

POSTAGENS TÓPICO 7 

 
xxxxxxxxxxxx Desculpa, mas vale o q está escrito...e tenho as msg confimando td 
o q estou postando... naum quero polêmica, quero resolver... senao ja teria postado 
o nome... 8 de agosto de 2013 às 13:50 · Curtir · 2     

 
xxxxxxxxxxxx Gente, […] Oque seria das mamães? Teriam q pagar uma gráfica p/ 
fazer. […] Tem blog c/ modelagem na web, lá td é de GRAÇA!, vai lá pega e faça! 
assim se ñ der certo, a pessoa mesma se processa kkkkkkkkkkkkkkkkk 8 de 

agosto de 2013 às 13:50 · Curtir · 2   

POSTAGENS TÓPICO 8 

 
xxxxxxxxxxxxx mas apagou e quer saber eu tenho encomendas p fazer se vc n tem 
vem p cá me ajudar,rs 16 de fevereiro de 2013 às 18:53 · Curtir 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xxxxxxxxxxxxx Sou super contra exclusões ... Nao faça com ngm oq nao gostaria q 
fizessem com vc .... Mas o nivel ta tao baixo q exclui. 16 de fevereiro de 2013 às 
19:15 · Curtir · 4       

 

Observamos que, o que se tem de fenômeno na escrita da Internet, ao 

escrever no teclado, é o uso dessas abreviaturas e até alguns símbolos, como 

exposto nos quadros 5 e 6, que não são convencionais. Na questão das 

abreviaturas, o indivíduo reduz a quantidade de letras que digita, em função da 

velocidade e do tempo, e prolonga a pontuação ou repete as vogais quando quer dá 

ênfase aquilo que está sendo escrito. 
 

Quadro 3: incidência de uso do internetês na linguagem do grupo virtual  
 

POSTAGENS 

 

EXEMPLOS 

 

TÓPICO 1 

vc, ta, rsrsrsrs, né, conserteza, n~, tbm, 

tah, xau, p, q, pq, qt, muitaaa, blza, kkkk; 

 

TÓPICO 2 

q, ctg, n, td, kitu, bown, vc, qnt, kkkkk, 

tipow, =f, manerin, tbm, rs, dum,  hehehe, 

néh, tp, vlw, abrçs, fik, ++; 

 

TÓPICO 3 

mto, mta, blz, n~, post., tbm, naum, vc, q, 

tô, eh, vlw, xau, vdd, absuuuurdooo, abç; 

 

TÓPICO 4 

cksa, ta, BBB, p/q, n~, ..., :, !!!, pox, kkkk, 

dak, tô ino, c/, tudu bm, eh, ta, uam, tb, 

qq; 

 

TÓPICO 5 

fl, ae, ahhh, blz, vlw, vc, p, q, pq, já eh, 

hushuashushua, ihhhhh, +, rs, fl, qm, pq, 

vc, pow, msm, rsrsrsrsrs, ????, ?!!!, 

hehehehe; 

 

TÓPICO 6 

rsrsrs, aff, blá blá blá, !!!, ..., ????, “”, aff, 

naao, kkkkkkk, q, pq, ta, tbm, pq, n˜, tb, 

ihhhh, hahaha, GZUIZ, p/, Uhuahuahua; 

 

TÓPICO 7 

msgs, bjks, !!!!, q, promo, n˜, ..., bjs, p, 

prq, pq, td, tbm, vc, naum, msg, p/, ??, 

hj, trab, c/, add, kkkkkkkkkk, ;)), akilo, 
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aki, qlq, c, mto, ctz, msn, ngm, :0, rs; 

 

TÓPICO 8 

Pq, hj, daki, vcs, vc, aki, tb, q, tds, p, c, 

td, qdo, ......, !!!!, ?????, n, maiiiiis, pq, 

n˜, pra, sig, Genteeeeeee, ngm, ta, jah, 

tah, neh; 

 

Verificamos, ainda, que o emprego de símbolos, como os emoticons, é tão-

somente para brincar de imitar a expressão oral, adotando na escrita algumas 

marcas que são típicas da fala. É uma forma de tornar o texto mais expressivo, 

informal e familiar. 

É importante ressaltar que o internetês é uma mera questão de grafia. Logo, 

expressões como kbça (cabeça), por exemplo, são impronunciáveis, não têm 

realização fonética possível, de forma que não existe nenhuma possibilidade de, no 

futuro, mesmo que distante, as pessoas ‘dizerem’ como se escreve na Internet. 

Aliás, por vezes, tais expressões auxiliam a transmitir as emoções que a 

linguagem escrita, por si só não permitiria, como expressar, por exemplo, rsrsrsrs e 

kkkkkk (podem significar risos e ironia), ou shuashuashua (que se refere a choro, - a 

repetição, que causa o efeito de prolongamento, tem a função de ênfase).  

Contudo, o texto escrito, de acordo com Azeredo (2012, p.518), para que seja 

bem planejado requer uma série de escolhas referentes ao emprego dos sinais 

gráficos, como: pontos, vírgula, travessão, reticências, aspas, negrito, itálico, 

espaços, letra maiúscula entre outros. Com intuitos diversificados, isto é, seja para 

dar realce ao texto como para sinalizar a entonação da frase ou, ainda, para 

individualizar algum segmento.  

Dessa forma, verificamos que em todas as postagens das amostras 

encontramos ou o uso excessivo de reticências e de pontuação ou a falta deles 

como marca de hesitação, sobretudo empregados como marcadores de pausa, em 

que no lugar deveria ser utilizado o conectivo adequado que restabelecesse a 

harmonia dos enunciados. Fato que evidência o descuido com as regras formais da 

língua e muitas vezes aponta para transcrição imediata da fala, sem distanciamento 

ou preocupação com a edição28 e com a reescrita da língua.  

                                                
28 Editar os textos já escritos no computador é como corrigir os textos escritos no papel. 
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Pudemos, ainda, averiguar, quase na totalidade dos textos analisados, que 

quando utilizam a pontuação, há o uso excessivo de reticências, de pontos 

exclamativos, de pontos interrogativos e de ponto final, para marcar hesitação ou 

pausa; entretanto, o emprego da vírgula, quase não foi constatado, conforme 

podemos observar, abaixo, em um dos exemplos do tópico 5.  

 

 

 

 

POSTAGENS TÓPICO 5 

  
xxxxxxxxxx Nao me agrediu ? Ahhh q fofinho , vc ?! Tao doce !! Se vc bradou por 
sua latrina q eu promovo amigos. quis dizer o q ?? Se disse q aqui nao tem 
administradores e eu sou uma Administradora . quis dizer o q ? ?? Ahh ja vai tarde. 
Nem tem clientes aqui, sabe pq ? Pq eh preciso talento p angariar clientes e isso eh 
p poucos. 29 de junho de 2013 às 20:06 · Editado · Curtir · 4       

 

Ainda, observamos o uso de marcadores conversacionais como, “bom...” 

“ah...” “tah...” “aih...”. O que acaba por demonstrar que a preocupação está no nível 

da expressividade e da entonação, ou seja, da representação da forma oral da 

língua. 

As abreviações observadas, por exemplo, no tópico 7, abaixo especificado, 

dão-se, geralmente, pela manutenção das consoantes – “vc” (você), “tb” (também), 

“mlq” (moleque), “td” (tudo), “pq” (porque), “fl” (fala). Podemos verificar que os 

fonemas possuem uma atribuição com valor sonoro para representar e sustentar as 

palavras. 

 
POSTAGENS TÓPICO 7 

 
xxxxxxxxxxxx Desculpa, mas vale o q está escrito...e tenho as msg confimando td 
o q estou postando... naum quero polêmica, quero resolver... senao ja teria postado 
o nome... 8 de agosto de 2013 às 13:50 · Curtir · 2 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Notamos que, nas características da língua utilizada nesse ambiente de 

interação virtual, nomeadas pelos seus usuários de internetês, ocorrem algumas 

trocas de recursos gráficos, como a vogal u final é substituída pela consoante w, 

como em “mew” (meu) e “valew” (valeu), demonstram, ainda que intencionalmente, 

haver uma semivogal. As sílabas que e qua são abreviadas pela consoante q, ou, 

geralmente, são substituídas pela letra k. Dessa forma, a palavra moleque fica “mlq” 

ou “lek”, optando pela eliminação da primeira sílaba, acabam por expressar 

afetividade; e, as palavras daqui fica “dak” e naquilo fica “nakilo”. O mesmo ocorre 

com ca, que foi substituída pelo som da sua sílaba representada pela consoante k, 

como casa que vira “ksa”, ocasionando também a economia da palavra.  

Sabemos que a palavra você, por exemplo, já sofreu muitas mudanças ao 

longo do tempo e da história. Já foi Vossa Mercê, vossemecê, vosmecê, você, ocê, 

até a forma cê na fala atual, no entanto o internetês adotou o “vc”, marcada por uma 

consoante mais o nome de outra consoante, resultando também na economia da 

escrita, conforme exemplo que segue. 

 
POSTAGENS TÓPICO 8 

 
xxxxxxxxxxxxx mas apagou e quer saber eu tenho encomendas p fazer se vc n tem 
vem p cá me ajudar,rs 16 de fevereiro de 2013 às 18:53 · Curtir       

 

Os usuários da Internet assinalaram que por conta da economia da escrita e 

do tempo, alguns internautas adotaram a escrita da palavra não na forma de “naum” 

ou “n~”. Assim, verificamos que, ao usar o teclado do tipo americano, então mais 

utilizado, é imprescindível digitalizar as teclas “n-a-shift-til-o”, ou seja, cinco teclas 

são necessárias para se escrever a palavra não, enquanto na forma “naum” só se 

utilizam quatro teclas, e em “n~” somente três teclas, ratificando então a afirmação 

dada pelos usuários da escrita na Web. 

A dificuldade de acentuar as palavras no computador é outro fator que foi 

observado, a consoante “h”, por exemplo, é usada para mostrar que ali, naquele 

lugar, deveria haver um acento agudo, marcando a sílaba tônica, “eh” (é), “soh” (só), 

“neh” (né), “tah” (tá ou está), conforme a postagem do tópico 4. 
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POSTAGENS TÓPICO 4 

 
xxxxxxxxxx Eita q tah BBB mesmo, se a pessoa nao eh dona, socia, nao tem 
nenhum envolvimento pq tah no bolo? […] ... 27 de dezembro de 2013 às 19:47 · 
Curtir · 2       

 

As onomatopeias29 também foram averiguadas, conforme exemplo abaixo, em 

quase todos os textos analisados. Trata-se de um recurso muito usual pelos 

internautas, utilizadas com a intenção de reproduzir a fala e a conversa, por isso é 

considerada como sendo uma das principais características do internetês, de forma 

que, para indicar risos, o recurso é rsrsrs, enquanto hahaha é utilizado para indicar 

gargalhadas, hehehe é um sorriso irônico, e hushuashushua reproduz um choro de 

criança. 

 

POSTAGENS TÓPICO 6 

 
xxxxxxxxxx hahaha, perdi tb... mas q povinho chato hein... […]. 26 de outubro de 
2012 às 13:31 · Curtir · 3       

 

Observamos, também, que em todo o corpus houve uma maior incidência do 

uso dos conectivos mas e e, típicos da modalidade oral da língua. Enquanto que a 

utilização de outros conectores foi, praticamente, descartada. 

Dessa forma, a escrita logrou-se uma unidade significativa desses meios de 

comunicação, entretanto, diante das muitas opções e técnicas acessíveis no 

computador, que permitem ao texto se mover pela tela, mudar de cor, 

apagar/retornar, e assim por diante, observa-se que a escrita, na Internet, ficou 

menos automatizada que a tradicional. 

Vale ressaltar que o discurso informal utilizado nos ambientes de interação 

virtual propicia aos usuários da língua uma determinada liberdade, ou seja, são 

desprovidos de qualquer sistema de regras fixas, sobretudo ao selecionarem o 

vocabulário, consequentemente, na construção do texto.  
                                                
29 Onomatopeia: trata-se de um recurso de expressão através do qual o som da palavra tenta 
reproduzir determinado som ou ruído. 
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Para Azeredo (2012, p.66), esse tipo de atitude frente a essa nova linguagem, 

intermediada pelo computador, é natural, pois: 

 
cabe a cada usuário da língua avaliar o contexto de uso e 
escolher a forma de expressão mais apropriada. Afinal, 
paralelamente à sua condição de sistema de unidades e regras 
combinatórias, a língua é expressão de imagem que os 
interlocutores fazem da situação social em que se encontram - 
ou seja, uma forma de comportamento -, e como tal requer 
seus usuários discernimento do ato comunicativo. É nisso que 
consiste a competência verbal de um cidadão.   

 

Por fim, detectamos que, ao se usar a escrita, na interação realizada por 

intermédio da rede de comunicação, os usuários tendem a se distanciarem das 

normas gramaticais que regem à norma padrão da língua, como a falta de 

pontuação, o uso inadequado da concordância nominal e verbal, a má utilização do 

uso dos conectivos, o equívoco na escolha ortográfica; ainda assim, não acarretou a 

falta de entendimento na comunicação entre os usuários da amostragem. 

No capítulo a seguir, apresentaremos a metodologia que norteou a pesquisa,  

a caracterização e os procedimentos para a análise do corpus. 
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III - METODOLOGIA  
 

Com o intento de responder às questões ora relacionadas, houve a 

necessidade de implementar uma pesquisa empírica, a partir de amostragens de 

tópicos, de conjuntos de pessoas - em geral mulheres, mamães, comerciantes - 

atreladas ao Grupo de Festas Infantis – GFI, veiculadas no Facebook, que utilizam a 

rede social como meio de interação virtual, que têm como principal finalidade 

comercializar e promover os seus produtos e serviços, geralmente, relacionados a 

festas infantis, que são disponibilizados na rede social, além de trocarem 

experiências sobre a criação de seus filhos e sobre o cotidiano de suas famílias.  

Para tanto, assumimos o papel de observador e explorador, ou seja, 

participante desse ambiente virtual, analisando diretamente os dados no grupo, com 

a finalidade de coletar as informações sobre o objeto de estudo, assim registrá-las 

para a posterior análise de dados e para o levantamento estatístico. 

A coleta do corpus abrangeu o período de 2012 a 2014, no qual foram 

selecionados oito tópicos, contendo um total de 1.034 postagens, 2.745 curtidas e 

nenhum compartilhamento, pela diversidade de assunto e tema, que ocorre nos mais 

variados ambientes da Internet, contidas no Grupo de Festas Infantis – GFI, no qual 

o público alvo é comerciantes e interessados no segmento de festas infantis, 

especialmente, no Rio de Janeiro.  

Ressaltamos que embora nem todas as postagens tenham sido analisadas, 

pois para fins de análise seria inviável tal número, todas foram observadas e levadas 
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em consideração. Dessa forma, optamos por selecionar um total de 61 postagens 

relativas aos 8 tópicos do grupo em questão, as quais se encontram no anexo de 

trabalho, para fins de comprovação. Cada tópico contém um número diferente de 

postagens por variavam de tamanho e de quantidades de comentários.  

Vale salientar que o próprio Facebook facilita a coleta de corpus por meio de 

outros sites, links ou grupos virtuais, mesmo esses sendo fechados30, que, por sua 

vez, funcionam como canal de acesso a outros grupos. Sendo assim, a coleta 

estendeu-se a todas as mensagens escritas e imagens nesses tópicos pelos 

participantes que habitualmente escrevem em internetês. 

3.1 PROCEDIMENTOS DA ANÁLISE  
 

Com a análise, conforme o corpus disposto nos anexos dessa pesquisa, 

pretendemos verificar se há o uso da (im)polidez e, quais são as estratégias de 

polidez utilizadas no grupo desse ambiente virtual, assim verificar se a hipótese 

desse trabalho se confirma, ou seja, se os sujeitos fazem uso da ironia, do 

sarcasmo, da metáfora, de xingamentos, se houve conflito de opinião, se foram 

pessimistas ou evasivos, dessa forma evidenciar o uso da (im)polidez linguística. 

Para tanto, alguns critérios de seleção foram adotados a fim de facilitar a 

escolha e a coleta do corpus da pesquisa, tais como:  

 

(1) restringir à coleta ao grupo GFI da rede social Facebook;  

 
(2) preservar o máximo possível o “perfil dos usuários”31, como nome e a 

imagem (foto) dos participantes, na análise, caso seja necessário, serão identificados 

por “sujeitos” ou “usuários”; 

 
(3) a participação de adultos, pais, geralmente mulheres, profissionais 

autônomos, comerciantes, todos com idades e escolaridades diversificadas, com o 

intento de alcançar um resultado mais satisfatório.  

 

                                                
30 São compreendidos por páginas fechadas, dentro da própria rede social, para determinados grupos 
de pessoas poderem postar e compartilhar links, fotos, status etc., conforme postam em suas próprias 
páginas. A diferença é que essa publicação ficará disponível no mural do grupo e, por isso, somente 
os amigos do grupo poderão visualizar e trocar informações. 
31 Entende-se por perfil de usuário quaisquer dados que venham a identificar os participantes, como: 
foto, nome, local de trabalho etc. 
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Para a análise do corpus, consideramos alguns critérios, conforme 

especificado abaixo, que nos favorecessem e nos auxiliassem para que 

obtivéssemos os dados necessários a fim de possibilitar a atingirmos os resultados 

esperados: 

 

(1) Contrato de Comunicação; 

(2) Gênero emergente; 

(3) Estratégia de Polidez (Polidez Positiva / Polidez Negativa / Atos 

Indiretos); 

(4) Atos Ameaçadores das Faces (Positiva / Negativa); 

(5) Im(polidez) linguística; 

(6) Procedimentos linguísticos com base enunciativa; 

(7) Modalizadores do gênero emergente - GFI; 

(8) Característica gramatical da língua: concordância, pontuação e 

ortografia; 

(9) O uso do internetês. 

 

Para uma melhor visualização da análise, exemplificaremos e 

disponibilizaremos os dados em quadros, por amostragens de tópico ou postagens. 

De forma que observaremos a situação de comunicação dos enunciadores, de 

acordo com a nossa base teórica, na perspectiva da análise do discurso, baseado 

nos procedimentos linguísticos e na construção enunciativa, analisaremos a posição 

que o sujeito - usuário do gênero emergente GFI - ocupa em relação ao interlocutor, 

de acordo com que ele diz/escreve e em referência ao outro.  

Ainda, nas amostras coletas, verificaremos os aspectos da modalização dos 

enunciados, a fim de averiguar qual o tipo de atitude do enunciador em relação 

àquilo que ele diz/escreve; para tal análise, pretendemos construir um quadro que 

nos permita dividir e exemplificar os componentes da construção.  

Por fim, analisaremos o uso da língua escrita, quanto à concordância, pontuação 

e ortografia. De forma que construiremos um último quadro, que tratará das 

características do uso da língua escrita na Web, o internetês.  

Sendo assim, trata-se de uma investigação de cunho empírico-indutivo, que 

privilegia a análise qualitativa de realizações linguístico-discursivas de fato ocorridas 

em situações reais de uso da língua. Embora, para determinadas considerações 



 62 

tenhamos nos valido de resultados obtidos pela quantificação de dados, mas nada 

que venha a interferir no resultado final da pesquisa.  

 
 

3.2 A PROPÓSITO DA CARACTERIZAÇÃO DO CORPUS  
 

O ambiente de interação virtual Facebook é gratuito para os usuários, que, 

uma vez cadastrados, criam perfis podendo anexar e compartilhar fotos, vídeos, 

músicas, filmes, listas de interesses pessoais, além, é claro, de solicitar e aceitar 

amigos a fim de trocarem mensagens privadas e públicas entre si e entre 

participantes de grupos amigos, conforme podemos verificar na figura 8.  

 

Figura 8: página Inicial e de cadastramento do facebook32 

 
 

Entretanto, antes de se cadastrar na rede social, Facebook, o usuário 

concorda automaticamente com os termos de uso e de privacidade do site, assim 

como a política de uso de dados. Ainda que, em alguns casos, algumas pessoas 

aleguem não conhecer ou simplesmente não terem lido tais informações, eles 

deverão, obrigatoriamente, aceitá-las e mencionar que já tomaram conhecimento dos 

                                                
32 Figura obtida em https://lh6.googleuser.content.com, através do site de busca Google, em março de 
2014. 
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termos ao criar a sua página. A partir de então, uma vez já participante, o usuário 

poderá modificar as suas configurações de privacidade, de segurança, de 

notificações, de aplicativos entre outros, mas todos dentro da política de uso da rede. 

Os comentários poderão ser postados nas páginas individuais de cada 

participante; e, ainda, em grupos nos quais participe. Assim, uma vez postados ou 

compartilhados, tornam-se visíveis a todos os outros amigos que fazem parte da 

mesma rede, embora tenha a opção de declará-los privados, nesse caso, os amigos 

serão restritos, ou seja, somente os previamente selecionados poderão visualizá-los, 

mesmo que façam parte do seu rol de amizades. As postagens poderão ser 

apagadas ou editadas a qualquer tempo, o que acabou por dificultar um pouco a 

seleção do corpus.  

Os grupos possuem um perfil mais privado, ou seja, a configuração é fechada, 

o que significa que apenas membros têm acesso ao que ocorre naqueles espaços 

virtuais. Os futuros usuários são escolhidos e convidados pelo próprio fundador do 

grupo, pelos moderadores, que, necessariamente, serão selecionados pelo fundador, 

ou até mesmo por outros membros já participantes, mas somente o fundador e os 

moderadores poderão adicionar e excluir quem já estiver participando. 

Atualmente, em qualquer grupo, é possível postar fotos rapidamente, fazer 

planos, criar eventos, acompanhar e opinar nos debates em andamento e, ainda, 

interagir com todos os membros que estiverem ao mesmo tempo online. O que, 

antigamente, só havia a possibilidade de conversar com uma única pessoa por vez e 

por meio das páginas individuais.  

De forma que, por meio dos grupos, tudo isso só é constituído a partir de 

tópicos, que podem ser criados por qualquer membro que faça parte do grupo, a fim 

de que outros usuários possam interagir e trocar informações acerca do tema 

exposto inicialmente e a partir de outras postagens, de acordo com as ideias e as 

convicções de quem interage, curtindo ou não quaisquer comentários que sejam 

postados.   

Além disso, o usuário também poderá utilizar os grupos como um substituto 

para as listas de discussão, uma vez que a ferramenta possibilita que todos 

mantenham contato por endereço eletrônico, mesmo quando não estiverem 

conectados ao Facebook, já que esses e-mails se transformarão em postagens, ou 

seja, são diretamente enviadas aos tópicos. 
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Dessa forma, a rede social, Facebook, constitui-se por meio de uma página 

virtual de dados própria e particular de um participante que é interligado a tantos 

outros de que faça parte, os quais, ainda, podem ser compostos por uma infinidade 

de grupos, como: de festas, de futebol, de baladas, da escola, de concursos 

públicos, familiar, político, religioso, e de tantos outros que julgar relevante.  

A partir de todas essas observações e análises, pudemos selecionar e 

constituir o corpus da pesquisa, que inicialmente foram selecionados 8 tópicos, 

contendo um total de 1.034 postagens, 2.745 curtidas e nenhum compartilhamento, 

pela diversidade de assunto e tema, que ocorre nos mais variados ambientes da 

Internet, contidas no Grupo de Festas Infantis – GFI, no qual o público alvo é 

comerciantes e interessados no segmento de festas infantis, especialmente, no Rio 

de Janeiro, todos produzidos entre os anos de 2012 e 2014, com um total de 23.615 

mil membros, até o momento. 

Os produtores são, em geral, mães, normalmente, interessadas por eventos e 

festas infantis para os seus filhos, e profissionais - comerciantes e fornecedores - 

que vendem serviços voltados para eventos infantis, além das duas fundadoras do 

grupo e, ainda, dos oito moderadores; que, de acordo com as fundadoras, visam 

manter a organização do grupo, prestando as informações necessárias, excluindo 

postagens indesejadas, assim como, incluindo e excluindo participantes que não 

respeitam as regras impostas por essas pessoas.  
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IV - ANÁLISE DO CORPUS E RESULTADOS 
 

Nesta sessão, propomo-nos implementar um breve experimento em que 

buscamos averiguar a (im)polidez linguística existente no GFI, a fim de ratificar a 

hipótese levantada nesta pesquisa, em que o usuário ao decidir ingressar e criar o 

seu perfil, por exemplo, em grupo fechado, como o GFI, que possui regras próprias, 

logo um contrato de comunicação específico da rede de relacionamento Facebook, a 

qual o grupo é veiculado, estará ciente de que a falta de polidez é uma das 

características desse gênero do texto. Embora, faça uso de estratégias, como a 

polidez linguística e os atenuadores de face, a fim de preservar a sua imagem, 

evitando assim, muitas vezes, o conflito direto de opinião, mas que no decorrer do 

tempo e a partir dos laços de amizade que venha a fazer, muitas vezes até como 

moderador, se valha de mecanismos linguísticos (como a ironia, o sarcasmo, o 

insulto ou até mesmo o conflito declarado) para impressionar, criando imagens de 

poder e apresentando uma outra face como forma de persuasão.  

Por fim, tornou-se interessante averiguar e explicitar o uso gramatical desse 

código linguístico, que é o internetês, nesse gênero emergente, que já faz parte da 

rotina diária daqueles que participam e buscam informações sobre festas infantis no 

Rio de Janeiro, o GFI. 

Para a investigação proposta, contamos com as bases teóricas já 

mencionadas, e com o material coletado para a análise, o qual constitui o corpus 

dessa investigação. 
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4.1 ANÁLISE DA CONSTITUIÇÃO DOS SUJEITOS EM TEXTOS POSTADOS NO 
GFI  
 

Cada ambiente social exige de seu grupo um apanhado de regras a que se 

deve seguir para que seus usuários sejam aceitos. Essas normas ditam uma série de 

comportamentos e expectativas relacionadas desde a apresentação física do 

indivíduo até à linguagem empregada nas trocas comunicativas dentro de suas 

funções sociais. 

Nos ambientes de interação virtual, especialmente o 

que estamos analisando, o GFI, no que se refere à criação e 

à manutenção de grupos, há o desejo por parte dos 

usuários, até explícito, de serem aceitos, mantidos 

e queridos pelos responsáveis e pelos participantes 

do grupo no qual estão impetrando entrar, portanto ao 

ingressarem já admitem e aceitam um contrato pré-

estabelecido pelos fundadores e moderadores desses grupos, conforme podemos 

visualizar no quadro meramente figurativo 2, em que são expostas as regras, com 

diversas proibições acerca do tipo de conduta que seus participantes devem seguir 

para que possam ser mantidos nele. 

 

Quadro 4: reprodução da página inicial do GFI33 
Grupo Festas Infantis         Membros      Eventos     Fotos     Arquivos 

              Sobre 
    Grupo fechado  Grupo fechado   FORNECEDORES E MEMBROS             LEIAM ANTES DE 
POSTAR 
* Proibido promoçoes fora do album com capinha  
* Proibido Postar Fotos e propagandas no Mural 
* Proibido Autoindicaçao, salvo se a Mae postar q aceita  
* Proibido postar fotos de terceiros como se fosse de sua. 
* Proibido textos c auto promoçao no Mural 
* Proibido propaganda em tds os topicos de pedidos  
* Proibido faltar com respeito a outros Membros e Moderaçao 
* Proibido ter dois ou mais perfis para se promover no grupo 
* Proibido Bloquear Membros da Moderaçao impedindo acesso as postagens  
* Proibido postar paginas de grupos, pessoal e Sorteios 
* Cada fornecedor terá direito a UMA foto/fotomontagem em cada álbum correspondente ao 
seu trabalho 
* Se apresente no album c capinha APRESENTAÇAO 
 
                                                
33 Imagem reproduzida, meramente para fins ilustrativos, a fim de expor as regras impostas pelo grupo 
em questão. 
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GRUPO CRIADO P TROCA DE IDEIAS E INFORMAÇOES DE FESTAS E INDICAÇAO DE 
PROFISSIONAIS CONTRATADOS. 
FORNECEDORES SAO BEM VINDOS, DESDE Q RESPEITEM AS REGRAS. 
 
 FALE COM A MODERAÇAO 
 xxxxxxx@xxxx.com  
 (avise q enviou o email por msg ou aqui no GFI) 
 
 MAMAES PODEM 
* Postar fotos de produtos q procuram 
* Postar se aceitam autoindicaçao 
* Postar fotos de suas festas 
* Postar elogios a fornecedores q contratou, c fotos 
* Abrir topicos para busca de serviço; 
* Convidar amigas p o grupo; 
* Postar no topico "Nao indico" p alertar outras mamaes. 
* PROIBIDO "Leilao" ao fazer orçamentos denegrindo a imagem do Fornecedor 
* Solicitar Orçamento coloque no post a data e o local do evento pois só responderá quem 
tiver disponibilidade e/ou atende ao local. 
* Qdo receber orçamentos, agradecer, mesmo q nao feche 
* Se acahar caro, seja gentil e nao mencione no grupo 
* Topicos repetidos nao serao autorizados. 
* Todos os topicos dependem de autorizaçao, aguarde 
* A Moderaçao nao pode resolver problemas entre clientes e fornecedores ou vice versa 
* A Moderaçao e o GFI nao mantem vinculos com Fornecedores, nem ninguem. 
* Se seu post nao foi autorizado c certeza a resposta esta aqui, nas Regras. 
* Alguns posts de propagandas no Mural podem ser autorizados se for um serviço 
diferenciado e nao houver concorrentes no Grupo. 
 
 MODERAÇAO 
* Inclui e exclui participantes q nao leem as regras e nao as respeitam.; 
* Presta informaçoes ao Grupo; 
* Exclui postagens inadequadas; 
* Mantem a organizaçao do Grupo; 
 
*FUNDADORAS 
 1- XXXXXXXXXXXXX 
 2- XXXXXXXXXXXXX 
*MODERAÇAO 
 1- XXXXXXXXXXXXX 
 2- XXXXXXXXXXXXX 
 3- XXXXXXXXXXXXX 
 4- XXXXXXXXXXXXX 
 5- XXXXXXXXXXXXX 
 6- XXXXXXXXXXXXX 
 7- XXXXXXXXXXXXX 
 8- XXXXXXXXXXXXX 
Ver mais 
23.615 membros(293 novos) · Convidar por e-mail 

 

 

Acerca do texto acima exposto, que trata das regras as quais os usuários que 

pretendem entrar para o grupo da rede social necessitam se submeter, valemo-nos 

da teoria de BROWN; LEVINSON (1987, p. 62), os quais explicitam que, apesar da 

construção de uma imagem pública ser definida de acordo com a cultura, há dois 
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pontos implícitos: o dever de conhecer as regras de comunicação imposta por cada 

ambiente de interação e o dever do falante de se encaixar nessas regras.  

Em função dessas circunstâncias, o discurso produzido pelos sujeitos internos 

da situação de comunicação, ou seja, os seres do dizer, nesse ambiente de 

interação virtual, é manifestado e organizado em função das próprias identidades e 

da imagem que se tem de seu locutor, sobretudo do que já foi dito/produzido.  

Sendo assim, os moderadores, por exemplo, dentro do espaço de interação 

do grupo analisado do GFI, para conseguir que o interlocutor tenha uma determinada 

atitude ou ação, dará, em função da situação explicitada, ordens ou efetuará pedidos 

a fim de serem cumpridos, com a finalidade de manter a organização do ambiente 

virtual.  

Dessa forma, nesse ambiente de interação virtual, há uma concorrência por 

parte dos participantes, sujeitos do espaço externo, como os fornecedores, seres 

sociais do discurso, com a intenção de serem conhecidos e aceitos pelos grupos dos 

quais fazem parte. Essa disputa ocorre de diversas maneiras, desde o uso de 

recursos imagéticos até os linguísticos. Por exemplo, no álbum de fotos, na imagem 

de exibição do perfil, na troca de depoimentos e nas mensagens curtidas, recebidas, 

postadas e compartilhadas.  

Assim, entendemos que face é uma imagem social construída pelos 

indivíduos e que só é declarada em situação de interações sociais.  

Essa construção de imagem, dentro do contexto social em que se encontra 

inserido e, muitas vezes, a partir da representação que se faz ou que se está ligado 

tem a ver com a linha de conduta que o sujeito quer adotar a fim de ser aceito e 

querido pela dada comunidade social.  

Dessa forma, traçamos o perfil dos sujeitos interactantes do tópico 6 - 

conforme descrito no quadro 3, abaixo exemplificado, o qual se encontra no anexo 6 

dessa pesquisa - quanto à constituição de suas faces, ora projetadas dentro do 

grupo de festas infantis - GFI.   

 

 

Quadro 5: análises do corpus (tópico 6) - constituição dos sujeitos 
xxxxxxxx  Sujeito 1 
Meninas, quero dar um alerta pra vocês... Pedi aqui em um outro dia indicação de 
fornecedor de rótulos de papinhas, até que a fornecedora do festa na escola que atende 
pelo nome de XXXX não cumpriu com o prometido, combinamos de me entregar hoje 
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os rótulos para amanhã e a mesma com a desculpa esfarrapada dizendo que não 
respondi o e-mail a tempo e que me daria a arte de presente. Eu mereço né! E olha 
que ela que veio atrás de mim super atenciosa. 
Curtir · · 10 de maio de 2013 às 15:09 

   Sujeito 2 
xxxxxxxx Esse é o problema de auto indicação . . . A melhor coisa e pedir indicação 
só pra mães que já utilizaram o serviço! 10 de maio de 2013 às 18:43 · Curtir · 3   
    

   Sujeito 1 
xxxxxxxx Pois é XXXX, a partir de hoje só adiciono quem for indicado, nada mais de 
aceitar quem não conheço. 10 de maio de 2013 às 18:45 · Curtir · 1     
   

   Sujeito 3 
xxxxxxxx Não se pode generalizar, pq um fornecedor não cumpre o que promete 
não quer dizer que os outros não cumpram....Claro que indicação é sempre válida 
mais não é credencial de bom serviço..Pode ter feito um ótimo trabalho para um e 
na sua vez da azar...tem que procurar conhecer mesmo quem esta contratando, 
olhando direito , fazendo perguntas e não confiar só em indicação e nem 
generalizar. 10 de maio de 2013 às 18:49 · Curtir · 3       

   Sujeito 1 
xxxxxxxx Com certeza XXXX, você está certo, mas a partir de agora vou tomar muito 
cuidado. 10 de maio de 2013 às 18:50 · Curtir · 1       

   Sujeito 3 
xxxxxxxx Isso ai todo cuidado é pouco. mas lhe garanto que pra dez profissionais 
ruins existem só aqui mesmo no grupo mil excelentes profissionais dedicados e 
competentes que merecem a confiança dos clientes. 10 de maio de 2013 às 18:52 · 
Curtir · 2       

   Sujeito 2 
xxxxxxxx Claro que podemos e devemos conhecer fornecedores novos!!! Mas como 
ela está alertando, que recebeu uma indicação do grupo e não ficou satisfeita, 
resolvi lembrar que na verdade foi uma auto indicação . . . Não dá pra confiar as 
cegas. Mesmo quando é indicação pode ser q de problema, pq todos somos 
humanos, né?! 10 de maio de 2013 às 18:55 · Curtir · 2       

   Sujeito 3 
xxxxxxxx Não me referi a fornecedores novos e sim a todos os fornecedores, pq a 
maioria merece crédito sim, não é pq alguns não respeitam os seus compromissos e 
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seus clientes que todos tem que ser taxados como ruins. 10 de maio de 2013 às 
19:45 · Curtir · 1       

   Sujeito 1 
xxxxxxxx Novos q eu me refiro e que ainda não utilizei o serviço e q ninguém me 
indicou. Eu vivo fazendo isso e sempre me dou be. 10 de maio de 2013 às 19:58 · 
Curtir · 2       

 

 

Nas postagens apresentadas acima, observamos que o Sujeito1 postou uma 

mensagem alertando aos demais membros do grupo para que não cometesse o 

mesmo erro que ela, ou seja, contratar qualquer fornecedor no grupo por auto-

indicação, isto é, sem a recomendação de participantes que já o tenham contratado.  

No entanto, com o desabafo e por meio de algumas terminologias como, por 

exemplo, “desculpa esfarrapada” – ou seja, para a cliente a contratada é mentirosa e 

tratante – e “super atenciosa” – por meio de uma ironia – tais expressões para quem 

trabalha com vendas, como é o caso da maioria dos participantes do grupo, são 

muito sérias, o que acabou atingindo a face positiva de outros fornecedores que 

também são novos nesse ambiente de interação virtual, os quais ainda não possuem 

indicação, como o caso do Sujeito 3, que respondendo aos comentários citados, 

entrando, assim, num conflito de opinião, se projeta com o desejo de ganhar 

repercussão social, isto é, para que os Sujeitos 1 e 2  o valorizassem, uma vez que 

sendo fornecedor novo se colocou no lugar do comerciante ofendido, assim, ao 

sentir sua face sendo ameaçada, buscou preservar a sua autoimagem.  

Entretanto, em meio ao conflito de opinião, o Sujeito 2, que é uma fornecedora 

mais antiga, não teve a sua imagem ameaçada pelas considerações do Sujeito 1, 

portanto buscou suavizar e amenizar o conflito de ideias, mas sem deixar de se 

posicionar e concordar com o Sujeito 1. 

 

Tópico 4 - Construção de Face Positiva dos Fornecedores 

 
xxxxxxxx XXX XXXX não tem medo das feras!!! Vivendo no mundo do 
entretenimento    à 24 anos, já deparei com muitas "feras", e uma coisa aprendi. 
Esse é um mercado muito grande, tem espaço pra todos. Os com ética ficam, os 
sem ética passam. E   se pra um bom entendedor um pingo é letra... fica a dica.  
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 Curtir · · 26 de dezembro de 2013 às 22:40 
22 pessoas curtiram isso.    
 
Tópico 7 - Construção de Face Negativa dos Fornecedores 

 
xxxxxxxx gente, assim como criaram um grupo, de quem as mamães não indicam 
''profissionais'' 171, . Eu vou criar uma página, de: Clientes q não indico! seria 
justo conhecermos p/ quem prestaremos os nossos serviços né? quem quiser me 
add. e participem lá... já estou construindo!!!!! 8 de agosto de 2013 às 15:32 · 
Curtir · 4       

No discurso analisado, acima exemplificados, dos tópicos 4 e 7, conforme 

anexos 4 e 7, os comerciantes projetam uma definição da situação, isto é, criam uma 

autoimagem pública na tentativa de impor seus valores pessoais e morais, 

ressaltando tanto a face positiva quanto a face negativa aos interlocutores. Dessa 

forma, ao observarmos a falta de polidez, existente nas duas interações sociais, 

ambas as faces foram ameaçadas; uma vez que, não houve a tentativa de 

conciliação a fim de preservarem suas imagens.  

No tópico 4, a vendedora utilizou de metáfora “feras” - referindo-se aos outros 

participantes do grupo - com sentido pejorativo, ou seja, pessoas que a querem 

devorar, para construir uma imagem de valente, forte, destemida no meio de sua 

profissão. Tanto assim, que ela se vale de uma foto em sua postagem, conforme 

exposta acima, porém a imagem teve de ser preservada, em que se encontra 

acariciando um leão, mais uma vez com o intuito de intimidar os demais sujeitos do 

discurso, ainda que busque suavizar seu ato quando afirma haver espaço para todos 
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que querem agir honestamente. Logo após, no final do seu discurso retoma o que foi 

dito, sendo sarcástica e utilizando de ironia.  

No exemplo do tópico 7, abaixo do tópico 4, é explícita a (im)polidez 

linguística da fornecedora, declarando um conflito direto às “mamães”, ao comparar 

o artigo do código penal 171, que trata de estelionatários ou pessoas que desejam 

obter vantagens ilícitas, aos fornecedores dos grupos, mas também as “mamães” 

clientes que em sua concepção muitas possuem conduta duvidosa. Dessa forma, 

objetiva criar um grupo específico de clientes, as quais ela julga não serem dignas de 

comprar seus produtos. Ainda, ao final de seu discurso, convida outros vendedores, 

que compartilham de seus pensamentos, a participarem desse outro grupo também. 

Assim, a comerciante constrói uma face autoritária e controversa a sua profissão, 

sobretudo num ambiente de interação virtual, que tem como objetivo principal a 

venda de seus produtos. 

Dessa forma, as “mamães” sem a expectativa inicial de obterem um 

relacionamento mais afável, educado e atencioso com os fornecedores, acabam por 

ameaçar a face negativa dos comerciantes, invadindo o território pessoal, de foro 

íntimo, afetando tanto as reservas pessoais quanto os bens materiais deles, como 

podemos verificar na interação abaixo especificada, de acordo com o anexo 8.  

 
 
Tópico 8 - Construção de Face das “mamães” 

 
xxxxxxxx  As pessoas abrem tópicos ofendendo, difamado, acusa e tentando 
cotocando umas contras as outras, inventando...aí vem suas amigas e curtem o q 
elas escreveram, uma outra amiga entra e agride verbalmente, xinga, ofende, 
difama, depois ninguém prova nada, e saem de fininho....sinceramente tem gente q 
não merece um pingo de respeito. Fornecedores não se queimem, aproveitem o 
espaço p trabalhar e fazer amizades. Há acusações graves aqui como ganhar 
dinheiro c o grupo, sobre um moderador (eu !) cacarejar, ofensas gravíssimas. 16 de 
fevereiro de 2013 às 18:49 · Curtir · 3       
 

 
xxxxxxxx Acompanho o grupo desde o tempo do orkut, e sinto saudade quando o 
grupo era destinado a mães festeiras, havia fornecedores, mas não como aqui. O 
grupo virou página de classificados gratuita. Talvez o erro esteja aí. Talvez se 
priorizássemos o verdadeiro intuito do grupo, que seria a troca de informações 
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entre as mães as coisas não chegariam a esse ponto. 16 de fevereiro de 2013 às 
21:12 · Curtir · 10       

 
 

Na investigação do corpus, constatamos que em apenas uma postagem, 

relativa aos moderadores, houve o uso da estratégia da polidez negativa, em que foi 

utilizada o FTA, isto é, demonstrando respeito, o moderador foi questionador e 

evasivo. Nesse aspecto, em consonância com os referidos estudiosos, 

compreendemos que o moderador do grupo valeu-se de sua posição social a fim de 

impressionar e demonstrar poder aos demais usuários. Como, por exemplo, 

verificamos no tópico 8, anexo 8, exemplificado abaixo, que para dar uma resposta a 

“uma postagem anterior”, na qual o sujeito agia com provocação, o moderador se 

projeta com autoridade e com o intuito de obter repercussão social para que os 

demais usuários o valorizassem e o respeitassem, impondo, assim, uma posição 

superior dentro do espaço monitorado. 

 
Estratégia de Polidez Negativa - Anexo 8 - Tópico 8  

 
xxxxxxxx  Gostaria q me dissesse onde a regra 7 não four cumprida.  
  Há tds as explicações sobre o funcionamento do grupo nas Regras, fico 
imensamente feliz de saber q após um desentendimento os membros procurem ler 
as regras . 
  O tempo td eu fico aqui junto c a moderação tentando fazer c q leiam regras, 
que postem no local certo, q usem a Lupa...não , eu não ganho nada c isso, ninguém 
da moderação ganha, fazemos por amor ao grupo. 
  Sim , eu nunca ganhei nada de dinheiro e nem de produtos, sim , eu 
contrato , sim eu pago. 
  Gosto das coisas as claras e não gosto indiretas , sou franca e direta, isso 
pode parecer grosseria pessoas mais , digamos , sensíveis, para não dizer as q tem 
dificuldades de entendimento de uma leitura. 
  Acho q vc pegou o bonde andando ...  
   16 de fevereiro de 2013 às 17:50 · Curtir       
 

Nos demais casos analisados, postados pelos moderadores, como dito 

anteriormente, ocorre a (im)polidez linguística, uma vez que os representantes não 

se preocuparam em dirimir ou suavizar os conflitos existentes nos tópicos, como era 

esperado, até mesmo pelas regras convencionadas pelo próprio grupo. Sendo 

assim, as interações nos atos de linguagem constituíram-se com o uso excessivo do 
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sarcasmo, da ironia, do insulto, das ofensas diretas e até de xingamentos, gerando, 

dessa forma, o conflito de opinião entre todos os sujeitos do discurso.   

A (im)polidez linguística nesse ambiente de interação social é tão prejudicial, 

que acarreta uma construção de face positiva mais agressiva com o intento de impor 

uma certa autoridade frente a outras pessoas do discurso, gerando a refutação, 

ocasionando a retirada e/ou o banimento do usuário pelos moderadores de dentro 

daquele grupo social. Para uma melhor visualização, expusemos algumas postagens 

analisadas, abaixo ilustradas, de casos de (im)polidez na construção do discurso dos 

moderadores: 

 

I- a) Sarcasmo - anexo 1 

 
xxxxxxxx Eu to quebrada ? O q isso quer dizer ? De onde bc me conhece ? 
Modere suas palavras. 
     Nem de favor eu gosto, pago p nao me aborrecer. 9 de agosto de 2013 às 15:27 
· Curtir · 1       
 
 
 
   b) Sarcasmo - anexo 5 

 
xxxxxxxxxx Nao me agrediu ? Ahhh q fofinho , vc ?! Tao doce !! Se vc bradou por 
sua latrina q eu promovo amigos , quis dizer o q ?? Se disse q aqui nao tem 
administradores e eu sou uma Administradora , quis dizer o q ? ?? Ahh ja vai tarde. 
Nem tem clientes aqui, sabe pq ? Pq eh preciso talento p angariar clientes e 
isso eh p poucos. 29 de junho de 2013 às 20:06 · Editado · Curtir · 4       
II- a) Conflito de opinião - anexo 2 

 
xxxxxxxx XXXX, a  XXXX  n esta te cobrando, ela apenas esta usando todas as 
armas pra poder se comunicar com a XXXX 6 de fevereiro de 2013 às 13:03· Curtir 
 
    b) Conflito de opinião - anexo 6 

 
xxxxxxxx Claro que podemos e devemos conhecer fornecedores novos!!! Mas como 
ela está alertando, que recebeu uma indicação do grupo e não ficou satisfeita, 
resolvi lembrar que na verdade foi uma auto indicação . . . Não dá pra confiar as 
cegas. Mesmo quando é indicação pode ser q de problema, pq todos somos 
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humanos, né?! 10 de maio de 2013 às 18:55 · Curtir · 2       
 

III- a) Insulto - anexo 1 

xxxxxxxx O grupo foi criado para troca de informações entre clientes... E 
aos poucos foi aberto para os fornecedores, mas estes sao sempre os que iniciam 
os bafafás. Gente, é tão simples... Se está incomodado com as regras, se acha o 
grupo isso ou aquilo, procure outro. Nao é grosseria nao, mas essa é a realidade. 
O grupo tem dono e gostando nao, tem regras tb. Acho que só deveria ficar 
quem gosta, quem curte, quem aceita e respeita as regras.  9 de agosto de 2013 às 
16:32 · Curtir 
 
    b) Exemplo de insulto - anexo 2 

 
xxxxxxxx Teve uma publicação que apaguei porque envolvia a dona das mesas que 
publiquei aqui. Que ela havia ido na casa da XXXX com a polícia, pq ela não queria 
mais se expor. Respeitei. Mas por mim eu arrastava o nome dela na medina para 
ela não enganar mais ninguém... 5 de fevereiro de 2013 às 11:53 · Curtir · 1       
 
 
IV- a) Xingamentos - anexo 2 

 
xxxxxxx XXXX, quando você foi à casa da trambiqueira? Vc tem o contrato? Foi 
nesse endereço que você foi? 5 de fevereiro de 2013 às 14:11 · Curtir · 1       

 
xxxxxxxx Tava analisando lá no Reclame Aqui, tem tanta gente lesada por essa 
vigarista e apenas duas reclamações lá no site.. 5 de fevereiro de 2013 às 14:19 · 
Curtir · 1       
 
 
 
    b) Xingamentos - anexo 5 

 
xxxxxxxx  Vc que eh um infeliz. 29 de junho de 2013 às 20:01 · Curtir · 1       

 
xxxxxxxxxx Nao me agrediu ? Ahhh q fofinho , vc ?! Tao doce !! Se vc bradou por 
sua latrina q eu promovo amigos , quis dizer o q ?? Se disse q aqui nao tem 
administradores e eu sou uma Administradora , quis dizer o q ? ?? Ahh ja vai tarde. 
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Nem tem clientes aqui, sabe pq ? Pq eh preciso talento p angariar clientes e isso eh 
p poucos. 29 de junho de 2013 às 20:06 · Editado · Curtir · 4       
 
    c) Xingamentos - anexo 8 

 
xxxxxxxx Pela regra 7 vc então deveria ser excluida, pois vc e grossa e arrogante 
com aqueles que expressam uma opinião esse grupo sem vc era muito melhor 
pois vc não ajuda em nada se a minha opinião não te agrada pode ir então deixa 
outra moderadora no seu lugar ser melhor que vc e assim que vc faz com as 
pessoas né pra mim ja deu vc estragou um grupo bonito que ao poucos vc vai 
afundar pra mim chega e pode fica cacarejando ai ..... e o problema não e obdecer 
as regras mas sim como são imposta ignorante !!! 16 de fevereiro de 2013 às 17:58 
· Curtir · 1       
 
 

V- a) Ironia - anexo 4 

 
xxxxxxxx Nao, nao fui roubada . E ja lhe disse q nunca sequer estve na 
XXXX...entao por favor me disassocie .  
 Agora lesados de natureza eu sou !! 27 de dezembro de 2013 às 17:47 · Curtir · 1
       
 
    b) Ironia - anexo 5 

 
xxxxxxxx Vou ali buscar um caminhão de aplausos e um container de confetes 
para este ser carente.... Falta de luz própria? Hummmm...... Bateria e 
fluorescentes. ... . #ficaadica  30 de junho de 2013 às 15:30 · Curtir · 9       
 
 

Verificamos, no decorrer da análise, outra questão: o fato de que as 

estratégias de polidez, quando utilizadas, variam da formalidade à total 

informalidade, sobretudo no que se refere à interação entre os fornecedores e as 

“mamães” do grupo, fato bem inusitado; uma vez que há a intenção, por parte dos 

comerciantes, de futuras vendas e a possibilidade, na rede, de excelente fonte de 

indicações. Conforme podemos verificar no anexo 1 - tópico 1, que dispõe de um 

exemplo de estratégia de polidez negativa preliminar, o qual busca procedimentos 

introdutórios mais suave na tentativa de mostrar respeito e minimizar a imposição. 
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Estratégia de polidez linguística com formalidade - Anexo 1 - Tópico 1 

 
xxxxxxxx Eu acredito que nos dias de hoje as pessoas de um modo geral estão 
muito intolerantes, estressadas com o dia a dia, o sentimento de impunidade roda 
solto, pra falar a verdade falta amor, amor de ambas as partes. Tem fornecedor 
(nem todos) se acha e tem cliente que por sua vez perde a linha. Falo sempre, a 
relação do cliente x fornecedor é de parceria. Vejo a compra como um processo 
seletivo para um trabalho temporário: As pessoas pesquisam os fornecedores, 
entrevistam e verificam a possibilidade de aquisição dos produtos, se gostou fechou 
e o fornecedor tem que dar o seu melhor até a finalização do serviço prestado, para 
sempre ter carta de "referência". Mas atualmente a vaidade tem falado mais alto em 
ambas as partes. 9 de agosto de 2013 às 09:56 · Curtir · 9       
 

Consequentemente, constatamos que, em todos os casos analisados, houve 

um registro muito maior de (im)polidez linguística nesse gênero emergente, que é o 

GFI, como podemos observar, por exemplo, no anexo 8 do tópico 8.  

 
(Im)polidez - Anexo 8 - Tópico 8 

 
xxxxxxxx Pela regra 7 vc então deveria ser excluida, pois vc e grossa e arrogante 
com aqueles que expressam uma opinião esse grupo sem vc era muito melhor 
pois vc não ajuda em nada se a minha opinião não te agrada pode ir então deixa 
outra moderadora no seu lugar ser melhor que vc e assim que vc faz com as 
pessoas né pra mim ja deu vc estragou um grupo bonito que ao poucos vc vai 
afundar pra mim chega e pode fica cacarejando ai ..... e o problema não e 
obdecer as regras mas sim como são imposta ignorante !!! 16 de fevereiro de 2013 
às 17:58 · Curtir · 1       

 

 

Em consequência disso, nesse processo de troca comunicativa, ao projetar 

essa imagem, o Tu-interpretante “mamães” não coincide com as expectativas e as 

particularidades projetadas pelo Eu-comunicante “fornecedores”, o que propicia um 

conflito entre os sujeitos internos do discurso. Fato que, geralmente, gera a 

(im)polidez, pois os sujeitos do discurso não prezam pelos valores sociais a fim de 

manterem uma relação interpessoal dentro do ambiente virtual.  

Por fim, na observação do corpus, foi possível constatar, em poucos casos, a 

presença de (polidez negativa) utilizada com mitigação, tendo como principal 

finalidade atenuar uma expressão mais agressiva nas interações ou nas trocas de 
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recados, isto é, uma polidez construída socialmente, no contexto situacional dos 

interlocutores, conforme podemos averiguar no exemplo a seguir do tópico 1. 

 

 
xxxxxxxx Eu acredito que nos dias de hoje as pessoas de um modo geral estão 
muito intolerantes, estressadas com o dia a dia, o sentimento de impunidade roda 
solto, pra falar a verdade falta amor, amor de ambas as partes. Tem fornecedor 
(nem todos) se acha e tem cliente que por sua vez perde a linha. Falo sempre, a 
relação do cliente x fornecedor é de parceria. Vejo a compra como um processo 
seletivo para um trabalho temporário: As pessoas pesquisam os fornecedores, 
entrevistam e verificam a possibilidade de aquisição dos produtos, se gostou fechou 
e o fornecedor tem que dar o seu melhor até a finalização do serviço prestado, para 
sempre ter carta de "referência". Mas atualmente a vaidade tem falado mais alto em 
ambas as partes. 9 de agosto de 2013 às 09:56 · Curtir · 9   

 

Foi possível, ainda, observarmos, no gênero GFI, veiculado ao Facebook, por 

meio dos textos analisados, de acordo com os nossos estudos e segundo relatos de 

usuários, que o uso incessante de determinados elementos linguísticos, como os 

modalizadores, que caracterizam solicitações, reclamações, desculpas, sugestão, 

declaração, ordem, suposição, ceticismo, geralmente acrescidos de imagens 

ilustrativas, constituem uma definição própria, e trazem marcas que, muitas vezes, 

acabam estereotipando alguns participantes do ambiente como, por exemplo, o 

carente, o defensor dos animais, o fanático religioso, o fofoqueiro, o impertinente, o 

jogador, o metralhador de informações, o observador curioso e, ainda, o perseguidor. 

Dessa forma, para uma melhor visualização, houve a necessidade de criar um 

quadro informativo, em que poderemos observar as características desses 

estereótipos, conforme segue no quadro 4, abaixo exemplificado. 

 

 
 
 
Quadro 6: estereótipos de alguns participantes do GFI34  

 
ESTEREÓTIPOS 

 
CARACTERÍSTICAS 

                                                
34 Vale ressaltarmos que esses estereótipos foram evidenciados por vários participantes do próprio 
grupo em questão, os quais afirmaram que esses perfis são tão inconvenientes que, muitas vezes, 
são excluídos ou até banidos do grupo, fato que chamou a nossa atenção e fez com que criássemos 
esse quadro ilustrativo.  
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CARENTE 

Escreve muito sobre si mesmo e com 
assiduidade publica no “Feed de 
notícias”. 
 

 
 
DEFENSOR DOS ANIMAIS 

Demonstra amor aos bichos, postando 
recorrentes imagens de animais em 
sofrimento, vivos ou mortos, com 
crianças, em adoção, geralmente, vem 
junto de mensagens positivas.  
 

 
FANÁTICO RELIGIOSO 

Frequentemente, posta no “Feed de 
notícias” e envia aos amigos mensagens 
religiosas de exaltação, ainda, 
normalmente, se coloca como o mais 
justo e o mais honesto.  
 

 
FOFOQUEIRO 

Escreve rumores e se aflige muito com o 
relacionamento dos outros, causando 
ruídos entre eles. 
 

 
IMPERTINENTE 
 

Despreza totalmente as regras sociais do 
ambiente, como, por exemplo, escrever 
aos amigos mensagens embaraçosas e 
descabidas. 
 

 
JOGADOR 

Constantemente, envia solicitações de 
joguinhos online a amigos, mesmo 
sabendo que eles não gostam. 
 

 
METRALHADOR DE INFORMAÇÃO 

Diz respeito àquele que posta em 
excesso diversas informações tidas 
como desinteressantes, acera de 
diversos assuntos específicos. 
 

 
OBSERVADOR CURIOSO 

Só entra no “face” para ficar lendo sobre 
a vida dos outros, mas geralmente não 
posta nada. 
 

 
PERSEGUIDOR 

Em sigilo, tem por fixação visitar perfis 
de determinados usuários. 

 
 
 

 

Dessa forma, esses ambientes de interação virtual, como o próprio Facebook, 

adquirem cada vez mais relevância, uma vez que admitem a possibilidade do 

relacionamento real ao virtual entre familiares, amores, amigos, conhecidos, 

profissionais entre outros grupos - dependendo do desejo e da intenção dos seus 

usuários.  



 80 

Em determinados casos, esses participantes a fim de impor seus 

posicionamentos tornam-se tão inconvenientes, que seus amigos virtuais os excluem 

do seu rol de amizade ou, até mesmo, os banem de suas páginas, isso se deve 

porque a rede social possui um contrato regido por uma ética própria, no qual 

prescreve regras claras de comportamento.  

Por fim, o gênero GFI são mediados por diversificadas formas de 

comunicação, materializado de acordo com a temática, estilos de linguagem e 

constituições composicionais adequados ao ambiente interacional; e, sobretudo, com 

os propósitos dos atos de comunicação social convencionados, com as 

características sociais, históricas e culturais dos sujeitos que deles fazem parte. 

 

4.2 ASPECTOS DA MODALIZAÇÃO NO GÊNERO GFI 
 

As mensagens postadas no GFI são trocas comunicativas que obedecem a 

regras de organização interna de cada grupo, regras essas que acarretam 

intrinsecamente os atos de linguagem produzidos nos enunciados. 

Ao mesmo tempo que os participantes constituem um discurso mais ou menos 

coerente, eles, nessa interação, constroem, principalmente entre si, um certo tipo de 

relação, em consonância com a intencionalidade do enunciador - de hierarquia ou de 

igualdade; de conflito ou de consonância; de distância ou de proximidade; de 

obrigatoriedade ou de necessidade; de suposição ou de certeza - que não para de 

crescer ao longo da troca comunicativa. Por meio dessa produção de texto, é 

possível perceber se o enunciador crê no que escreve/diz, se atenua ou impõe algo.  

A modalização é o alicerce da enunciação na medida em que ela permite 

explicitar as posições do sujeito falante em relação ao seu interlocutor, a ele mesmo 

e a seu propósito, conforme Charaudeau e Maingueneau (1996, p.181), ou seja, 

trata-se da marca que o sujeito evidencia no seu discurso. 

De acordo com Castilho e Castilho (1993, p.17), a modalização é uma 

especificidade da linguagem que visa evidenciar um julgamento do falante sobre o 

conteúdo proposicional. Koch (2002, p.72) explica que “o locutor manifesta suas 

intenções e atitudes perante o enunciado através de diferentes atos ilocucionários de 

modalização”. 
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Ainda, segundo Koch (op. cit., p.86), modalizar um discurso é um artifício 

argumentativo que possibilita ao falante assumir diversos posicionamentos sobre o 

enunciado, determinando seu grau de comprometimento com relação ao dito, assim 

como “determinar o grau de tensão que se estabelece entre os interlocutores”, além 

de deixar pistas das intenções do locutor para o seu interlocutor. 

A modalização, para Azeredo (2012, p. 91), é a manifestação das intenções e 

do ponto de vista do enunciador, inserindo seus julgamentos e opiniões no 

enunciado, acerca do conteúdo que está relatando, proporcionando meios ao 

interlocutor de reconhecer os efeitos de sentido que almeja produzir. Dessa forma, 

determina o nível de comprometimento do enunciador em relação ao conteúdo 

proposicional expresso.  

Para Charaudeau (2009, p. 81), a modalização trata de uma “categoria de 

língua que reúne o conjunto dos procedimentos estritamente linguísticos, os quais 

permitem tornar explícito o ponto de vista do locutor”. Ainda, de acordo com o autor, 

embora o modo de organização do discurso com base enunciativa refira-se à 

categoria do discurso enquanto que a modalização trata da categoria da língua, 

ainda assim, estão intimamente ligados, portanto não devem ser analisados de forma 

isolada. 

Do ponto de vista da análise do discurso, que é a nossa linha teórica, a 

organização do discurso com base enunciativa, segundo Charaudeau (op. cit., p. 82), 

visa estruturar e organizar as categorias da língua de modo que designe a posição 

que o “sujeito falante” ocupa em relação ao interlocutor, no que se refere “ao que ele 

diz” e em relação ao “que o outro diz”.   

De acordo com essa perspectiva, que servirá como base para a nossa 

investigação sobre os aspectos da modalização no gênero GFI, é possível 

diferenciar as três funções de comportamento do locutor/interlocutor no modo 

enunciativo com base linguística, a saber, 

 

- ALOCUTIVO: estabelece uma relação de influência entre locutor e 
interlocutor; 

 
 
- ELOCUTIVO: revela o ponto de vista do locutor;  

 

- DELOCUTIVO: retoma a fala de um terceiro. 
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Contudo, verificamos, em nossas análises, que as modalidades ELOCUTIVAS 

e DELOCUTIVAS não se sobressaíram, pois aquelas referem-se a um 

comportamento que não compromete o locutor naquilo que é dito, ou seja, somente 

o que o locutor produz é o que tem efeito e essas são “desvinculadas do locutor e do 

interlocutor”. Enquanto que, pudemos constatar, que a modalidade ALOCUTIVA 

imperou nas postagens analisadas, uma vez que possibilita a relação de influência 

do locutor sobre o interlocutor, consigo mesmo, ou, ainda, com um terceiro. 

Ao analisar o corpus da pesquisa, averiguamos, em consonância com a teoria 

de organização do discurso com base enunciativa de Charaudeau (2009, p.83), 

segundo “as categorias de língua”35 averiguadas, isto é, demonstrando-as de forma 

que explicite “a posição que o sujeito falante ocupa em relação ao interlocutor”, o 

comportamento enunciativo ALOCUTIVO, nas categorias modais de “Interpelação, 

“Injunção”, “Julgamento” e “Sugestão”, que mantém uma relação de força, ou seja, o 

locutor se posiciona com superioridade frente ao interlocutor, e as categorias de 

“Interrogação” e de “Petição”, que mantém uma relação de pedido, isto é, caso em 

que o locutor se posiciona com inferioridade frente ao interlocutor. Para melhor 

compreensão, elencamos, a seguir, exemplos dos casos encontrados, os quais se 

encontram destacados em negrito, nos tópicos corporificados. 
 

I- Interpelação - Papel do Locutor - Anexo 5 
xxxxxxxx 
Administradores......Quem é XXXX??? Esse cara esta fazendo comentarios ridiculos 
nos posts...vc ja viram??? 
Curtir · · 29 de junho de 2013 às 19:11 
      Carol Biar  e outras 2 pessoas curtiram isso.    
 

 

II- Interpelação - Papel do Interlocutor - Anexo 5 

 
xxxxxxxx Ola XXXX. O Membro em questao, XXXX nao faz parte do Grupo mais, 
acabei de o excluir. Algumas pessoas reclamaram dele esta semana e eu estava 
no celular e respondi q c ctz alguem da moderaçao veria e o advertiria. Mas nao 
sei o q houve, se o advertirar e ele nao se importou. De qlq forma, foi excluido, e se 

                                                
35 Para Charaudeau (2009, p.82), a modalização deve ser analisada na categoria da língua enquanto 
código, mas sem descartar a organização do discurso, ou seja, conforme o autor, a língua deverá ser 
investigada de forma conjunta.  
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voltar e persistir, sera banido. 29 de junho de 2013 às 19:43 · Curtir · 3       
 

No exemplo I, o fornecedor assume o papel de locutor, na categoria modal de 

interpelação, ao interpelar e esperar que o interlocutor reaja à sua “Interpelação”, 

mesmo que o locutor já saiba a resposta do interlocutor, estimulando-o a se 

reconhecer na identificação como “administradores”.  

No exemplo II, o interlocutor “moderador” vê-se obrigado a significar sua 

presença, ou seja, reconhecer-se como alvo do apelo que o identifica por ser 

moderador do grupo. 
 

III- Injunção - Papel do Locutor - Anexo 7 

 
xxxxxxxx ATENÇÃO TÓPICO ENCERRADO 
 NÃO COMENTEM MAIS NADA. 9 de agosto de 2013 às 13:21 · Curtir · 4 
 

A categoria modal de injunção é mais utilizada na enunciação dos 

moderadores do grupo enquanto locutores, configurada de maneira explícita pelos 

procedimentos linguísticos. No caso específico, conforme podemos verificar no 

exemplo III do anexo 7, o locutor impõe uma ação, “não comentem mais nada”, 

atribuindo a si um estatuto de poder, na qual os interlocutores não tem alternativa 

senão aceitar, afinal qualquer recusa de execução poderia incorrer num risco de 

sanção, como o apagamento das postagens, a exclusão ou mesmo o banimento do 

grupo. 

IV- Julgamento - Papel do Locutor - Anexo 3 

 
xxxxxxxx Infelizmente nas redes sociais tem um monte de golpistas, eu não 
confio em indicações e quando compro pela net peço uma prova do produto no 
qual eu pago e vou no estabelecimento ou então compro de pessoas que meus 
amigos já compraram e o máximo que pago é 50% de sinal (pode ser até casa de 
festas). Alguns serviços só pago na hora. E sempre dou print em tudo que se 
envolve do fornecedor. 19 de setembro de 2013 às 21:10 · Curtir · 4       
 

V- Julgamento - Papel do Interlocutor - Anexo 3 
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xxxxxxxx Agora somos denunciadas ate por falar a vdd, pessoas de mal carater 
19 de setembro de 2013 às 19:47 · Curtir · 2       
 

Verificamos no caso IV acima, que o locutor “mamãe” por meio de um 

julgamento negativo acerca dos “fornecedores”, admite “não confiar em indicações”, 

declarando dessa forma sua desaprovação quanto às indicações dos interlocutores 

participantes do grupo, desqualificando assim um dos objetivos da rede de 

relacionamento. Enquanto que, no exemplo V, o interlocutor se considera qualificado 

pelo julgamento do locutor, quando afirma: “somos denunciadas”, dessa forma 

assumi o papel imputado a ele. 

 

VI- Sugestão - Papel do Locutor - Anexo 8 

 
xxxxxxxx Olha XXXX, muitas aqui sao mamaes festeiras de primeira viagem e tem 
duvidas q ao seu ver podem ser "idiotas" mas penso que vc como fornecedora 
deveria ser mais paciente ou entao nao se pronunciar, uma mae foi massacrada 
aqui sendo que em nenhum momento ela citou nome de fornecedor. Carisma, 
simpatia e BOM ATENDIMENTO sao a alma do negocio, se o fornecedor faz uma 
grosseria com uma mamae q nao teve nem problema com ele, imagina se tivesse... 
Rs... 9 de agosto de 2013 às 06:37 · Curtir · 8       
 
VII- Sugestão - Papel do Interlocutor - Anexo 8 

 
xxxxxxxx é isso msm XXXX...bom esclarecimento! comigo funciona a ferro e fogo! 
meus contratos são tds legais e registrados em cartório! tanto, se eu descumprir 
c/ qualquer coisa, eu tomo fumo! e se clientes metidos a espertos infrigirem, vai 
p/ a delegacia! gastei um dinheirinho p/ agilizar, mas serve p/ mim e p/ clientes q 
fecho p/ resguardo! hj em dia escolho a dedo clientes q me procuram. temos o 
nosso direito de escolhermos, até o prq não trabalhamos p/ empresa, e sim p/ nós 
mesmos! 8 de agosto de 2013 às 15:51 · Curtir · 1       

 

Nos tópicos VI e VII acima, conforme anexo 8, podemos constatar que o 

locutor ”mamãe” se pronunciou na tentativa de dar uma sugestão/conselho ao 

interlocutor “fornecedores”, como se tivesse no lugar dele. Assim, de maneira 

explícita expõe o que pensa. Entretanto o interlocutor não aceitou essa proposta, 

demonstrando ter liberdade de expressão e refutando aquilo que lhe foi sugerido.  

VIII- Interrogação - Papel do Interlocutor - Anexo 8 
xxxxxxxx 
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Gostaria de saber antes de postar se nesse grupo pq não podemos nos 
expressar da forma que queremos? Tive uma amiga que eu indiquei pra vir pra cá, 
que esta muito aborrecida com uma das moderadoras porque ela simplesmente 
disse...OS INCOMODADOS QUE SAIA DO GRUPO PQ ALI TEM REGRAS... Que isso, isso 
daki é um grupo de mães ou uma prisão cheia de regras? Vcs moderadores 
ganham dinheiro com isso dak,i que precise seguir as regras a ponto de explulsar 
um membro por não estar de acordo com suas ideias e pensamentos? Gente parei 
viu, depois desse novo grupo, não posto mais nada aki, pq nao sei o que se pode 
fazer. Não entendo pq a pessoa não pode se autoindicar, ate hj ainda não entendi o 
pq de muita coisa daki.  
No item 7 das regras do grupo esta escrito: Respeite a opinião de outras pessoas, 
por mais diferente que ela seja da sua; Divergências de opiniões são toleradas, mas 
grosserias não. Convidar um membro a se retirar do grupo é divergência de opinião 
ou grosseria? Isso cabe a todas vcs mães do grupo decidirem. 
Bom se acharem que meu comentário tb não esta de acordo com o GRUPO, isso é 
sinal de que minha opinião de que realmente não podemos ter ideias próprias esta 
valendo, então podem me deletar e excluir meu comentário. Obrigada 
Curtir · · 16 de fevereiro de 2013 às 17:27   15 pessoas curtiram isso.    
 

Verificamos, na postagem VIII acima, que o locutor “mamãe” estabelece com 

seu enunciado várias informações que deseja adquirir, por meio de várias perguntas 

interrogativas diretas impõe ao interlocutor “moderador” um papel de “interrogado”, 

uma vez que atribui a si o direito de questionar por não concordar com as regras 

impostas pelo grupo. No entanto, em muitos momentos revela uma determinada 

ignorância acerca do que deseja saber. 

 

IV- Petição - Papel do Locutor - Anexo 7 
xxxxxxxx 
Bom dia, qual procedimento a tomar, quando um fornecedor faz uma promoção 
aqui, mas não cumpre ou simplesmente deixa de responder suas msgs? 
Curtir · · 8 de agosto de 2013 às 10:51 
 

V- Petição - Papel do Interlocutor - Anexo 7 

 
xxxxxxxx gente, assim como criaram um grupo, de quem as mamães não indicam 
''profissionais'' 171, . Eu vou criar uma página, de: Clientes q não indico! seria 
justo conhecermos p/ quem prestaremos os nossos serviços né? quem quiser 
me add. e participem lá... já estou construindo!!!!! 8 de agosto de 2013 às 15:32 · 
Curtir · 4       
 

 

Por fim, observamos, nos enunciados IV e V acima selecionados, que o 

locutor “mamãe” solicita uma informação por se encontrar impotente frente ao seu 
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problema, que, no caso, foi criado dentro do próprio grupo por um fornecedor 

específico que não cumpriu o que havia prometido. Assim, solicita ajuda por se sentir 

numa situação desfavorável. Entretanto, por razões diversas, o seu interlocutor 

“fornecedor” demonstra não estar disposto a ajudá-la, pelo contrário a atinge 

ocasionando um conflito entre mamães e fornecedores dentro do tópico inicial.  

Sendo assim, conforme constatamos, a modalização é evidenciada pelos 

locutores/interlocutores quando esses manifestam sua adesão ao texto, deixando 

suas marcas linguísticas, ou seja, pistas que explicitam as intenções, as atitudes e 

os sentimentos do enunciador com relação ao seu enunciado.  

Por fim, foi por intermédio da modalização que percebemos o comportamento 

do sujeito na defesa do que intencionava nos textos. De modo que foi possível 

observar se ele manteve uma relação de força ou uma relação de pedido, com a qual 

poderia amenizar ou consolidar aquilo que escreve/diz. 

No capítulo a seguir, apresentamos as considerações finais com o intuito de 

evidenciarmos os conhecimentos que obtivemos com os resultados da análise do 

corpus. Consequentemente, buscamos contribuir com os estudos semiolinguísticos 

da Análise do Discurso e admitirmos, sob a ótica do discurso, o GFI, um gênero 

emergente, que na multiplicidade de discursos e de recursos hipermodais auxilia 

desde a polidez e a preservação da face à (im)polidez, evidenciadas, 

especificamente, nesse ambiente de interação virtual. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Todo texto apresenta um intuito comunicativo que, para se realizar de modo 

acertado, necessita manter-se de acordo com a situação geral em que se vai ocorrer, 

ou seja, quem são os interlocutores, qual a relação social entre eles, qual o local da 

interação. Sobrepondo-se a esses elementos situacionais uma estratégia textual que 

alcancem de forma mais apropriada possível, o escopo do texto.  

Em nossas análises, verificamos que as interações realizadas no GFI, pela 

rede social Facebook, são demonstrações de como as relações interpessoais nos 

meios digitais ainda estão se corporificando, já que nem os próprios sujeitos estão 

certos do que é lícito ou não nesse ambiente virtual. 

Dessa forma, é possível que pelo fato do gênero GFI exprimir um discurso 

mais informal, em que os interlocutores não conversam face a face, ou seja, o 

discurso se constrói em um ambiente virtual, por meio de exposição pública e de 

reiteração de imagem social, o uso da (im)polidez linguística prevalece. 

Constatamos ainda, nas postagens analisadas, que a modalidade do 

comportamento ALOCUTIVA sobressaiu as demais, uma vez que possibilitou a 

relação de influência do locutor sobre o interlocutor, consigo mesmo, ou, ainda, com 

um terceiro, típica da relação construída nesses ambientes de interação virtual, como 

é o caso do GFI. 

No processo de troca comunicativa, verificamos que a (im)polidez linguística, 

geralmente, se sucedeu, nesse ambiente de interação virtual, que é o GFI, uma vez 

que a imagem dos sujeitos internos do discurso, o Tu-interpretante ”mamães” e o Eu-

comunicante “fornecedores”, não coincidiram com as expectativas e as 

especificidades projetadas por eles mesmos na interação, o que propiciou, em 

muitos casos, o conflito de opinião, pois os sujeitos do discurso não prezaram pelos 

valores sociais, na tentativa de manter uma relação interpessoal dentro desse 

ambiente.   

Em suma, ao analisar os efeitos de sentido obtidos pela (im)polidez que 

predominam nas postagens do GFI, grupo veiculado à rede social Facebook, 

verificamos que, na maioria das vezes, os sujeitos fizeram o uso da ironia, do 

sarcasmo, do insulto, do xingamento e até do conflito declarado, gerando, assim, 

uma falta de polidez quase que constante, sobretudo quando as pessoas internas do 

discurso trataram de assuntos polêmicos, na ânsia de defender seus pontos de vista 
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a fim de impressionar, criando imagens de poder e apresentando uma outra face 

como forma de persuasão.  

Em alguns poucos casos, entretanto, foi observado o uso da polidez negativa 

como forma de mitigação, a fim de atenuar o conflito declarado, isto é, para não 

gerarem embates mais agressivos, de acordo com o assunto levantado nos tópicos 

do grupo. 

Sendo assim, a análise não propiciou observarmos a gama de estratégias de 

polidez linguística existentes, por não terem sido empregadas, convencionalmente, 

no ambiente social em questão. Mesmo que saibamos que a polidez linguística é de 

fato um construção social e cultural que se dá na interação e de forma dinâmica. 

Concluímos, assim, que a hipótese levantada na proposta da pesquisa se 

confirma, de que há a (im)polidez linguística, quase que constante, no grupo social 

de interação virtual investigado. 

Ao analisar a gramática da língua escrita nos textos produzidos pelos 

internautas, a partir do corpus desse trabalho, constatamos que o maior desafio 

relacionado ao internetês e ao uso da linguagem não padronizada está na 

mentalidade das pessoas, no sistema educacional brasileiro em geral, no 

preconceito que reina sobre o desconhecido ou mesmo por meio do mito criado, de 

que a língua está em crise.   

No entanto, como visto nesta pesquisa, o português nunca foi tão falado e tão 

escrito como ultimamente, por intermédio dos vários meios de comunicação. Assim, 

é normal que apareçam diversas formas de linguagem, um grande número de 

estratégias e possibilidades, assim como, a economia da escrita. Afinal, o que 

importa realmente é a comunicação e o entendimento entre os falantes da língua, 

para uma melhor compreensão de texto.  

Por fim, por intermédio dos resultados obtidos, espero poder contribuir, em 

estudos posteriores, para a construção desse gênero emergente, GFI, e, 

principalmente, da polidez linguística por meio de estratégias de preservação da 

face, a partir da ótica do discurso, contribuindo para pesquisas que utilizem, 

sobretudo, da Teoria Semiolinguística.  
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ANEXO 1 
GFI 

TÓPICO 1  
xxxxxxxx 
Gente o que aconteceu com aquele velho bordão: "O cliente tem sempre razão."? 
Tenho visto fornecedores tão agressivos,discutindo com clientes.  
É LAMENTÁVEL!! 
Curtir · · 9 de agosto de 2013 às 04:26 XXXXX, XXXXX, XXXX e outras 60 pessoas 
curtiram isso. 

 
xxxxxxxx Eu acredito que nos dias de hoje as pessoas de um modo geral estão 
muito intolerantes, estressadas com o dia a dia, o sentimento de impunidade roda 
solto, pra falar a verdade falta amor, amor de ambas as partes. Tem fornecedor 
(nem todos) se acha e tem cliente que por sua vez perde a linha. Falo sempre, a 
relação do cliente x fornecedor é de parceria. Vejo a compra como um processo 
seletivo para um trabalho temporário: As pessoas pesquisam os fornecedores, 
entrevistam e verificam a possibilidade de aquisição dos produtos, se gostou fechou 
e o fornecedor tem que dar o seu melhor até a finalização do serviço prestado, para 
sempre ter carta de "referência". Mas atualmente a vaidade tem falado mais alto em 
ambas as partes. 9 de agosto de 2013 às 09:56 · Curtir · 9       

 
xxxxxxxx XXXX, gostaria de saber aonde citei seu nome? Pessoal, me ajudem 
alguem imaginou que fossse ela? Que a justica seja feita. Mas aproveitando que 
quer expor o print coloca a parte que deu ok. Pra mim palavra vale mais que 
qualquer contrato. Bota a mao na consciencia! E se achar justo abra um album NAO 
INDICO CLIENTES... 9 de agosto de 2013 às 14:29 · Curtir · 2       

 
xxxxxxxx Nao preciso q outras pessoas tenham bola de cristal p saberem q 
estavamos conversando e q vc me citou ! Eu sei q vc falou de mim, oras ! Ou é mt 
coincidencia eu deixar msg e ver q vc so a visualizou hj, q conversamos sobre 
valores , play e etc . P mim importante nao é q adivinhem o importante é eu saber. 
Eu nao posso autorizar o q vc esta pedindo isso de nao Índico clientes, envie em 
forma de post q a moderaçao autorizara, ou nao . Nao decidp sozinha . 
E qto a clausula se nao citar p meu nome eu nao sei, pois nao tive acesso ao 
contrato. 
Nao gosto de ne sentir pressionada e nao gosteo de sua postura de falar de mim s 
citar neu nome . 9 de agosto de 2013 às 14:51 · Editado · Curtir       

 
xxxxxxxx Grupo horrosoooo.. cheio de regras! fala serio! 9 de agosto de 2013 às 
15:24 · Curtir · 2 
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xxxxxxxx ta quebrada mesmo...nao tem jeito! 9 de agosto de 2013 às 15:25 · 
Curtir       
 

 
xxxxxxxxEu to quebrada ? O q isso quer dizer ? De onde bc me conhece ? Modere 
suas palavras. 
  Nem de favor eu gosto, pago p nao me aborrecer. 9 de agosto de 2013 às 
15:27 · Curtir · 1       

 
xxxxxxxx O grupo foi criado para troca de informações entre clientes... E aos 
poucos foi aberto para os fornecedores, mas estes sao sempre os que iniciam os 
bafafás. Gente, é tão simples... Se está incomodado com as regras, se acha o grupo 
isso ou aquilo, procure outro. Nao é grosseria nao, mas essa é a realidade. O grupo 
tem dono e gostando nao, tem regras tb. Acho que só deveria ficar quem gosta, 
quem curte, quem aceita e respeita as regras.  9 de agosto de 2013 às 16:32 · 
Curtir · 1       

 
xxxxxxxx So acho desnecessário a agressividade e a rispidez de alguns 
comentários. Tem fornecedor que está totalmente despreparado p lidar com o 
público em geral. Fornecedores que se fossem procurar emprego em uma loja 
fisica,jamais seria selecionado. O que alguns fornecedores não entendem,que 
agindo desta forma,ninguém mais será prejudicado além dele. Não estou defedendo 
ninguém,apenas dando um toque. 9 de agosto de 2013 às 16:33 · Curtir · 4 
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ANEXO 2 
GFI 

TÓPICO 2  

xxxxxxxx 
MENINAS COPIEI ISSO QUI DE UM OUTRO GRUPO QUE FAÇO PARTE!!!! 
VAMOS FICAR EM ALERTA MAXIMO!!!! AFINAL SÓ SABEMOS QUE O SERVIÇO NÃO 
PRETA SE COLOCARMOS A BOCA NO TRAMBONE!!!!!! 
XXXX 
NÃO INDICO Buffet XXXX.; XXXX , XXXX 
Fiz pedido no dia 14/08 de centro de mesa e brindes para festa de 2 anos da minha 
filha (doc do sinal nos feito no dia 15/08 e 27/08 respectivamente, totalizando R$ 
460,00). 
Dia 27/08 enviei a mesma 39 fotos para realização das artes dos itens e do convite 
(que a mesma me daria como presente pelo pedido). 
Do dia 13/09, data em que a mesma afirmou já estar com a arte do convite pronto, 
ate 25/09, quase todos os dias tive que enviar e-mails pedindo que a arte fosse 
enviada, chegando a “suplicar” que a mesma enviasse pois meu marido iria viajar 
para exterior por 15 dias e ele gostaria de ver/opinar antes do embarque. 
Ele foi e voltou e nenhuma arte havia sido enviada... após 1 envio dia 25/09, esta 
arte não foi aprovada (a mesma mandou outra arte 3/10 com algumas variações dos 
2 convites, bordas, posicionamento etc); após isto ELA sugeriu cancelar o pedido e 
me devolver o sinal. 
Este e-mail com cancelamento foi dia 3/10, a mesma se prontificou a devolver o 
valor dia 5/10 (no dia 12/10 após muitas msg minhas no face do buffet, ela 
escreveu que o doc havia sido estornado para conta dela). 
Dia 17/10 a mesma enviou outro email falando que havia refeito o doc. Doc este 
que nunca entrou na minha conta, que ela nunca mandou um comprovante que 
havia sido feito apesar de inúmeros e-mails, contatos telefônicos (a mesma não 
atende, até meu pai já ligou e meu marido mandou msg no facebook do buffet sem 
respostas). 
No dia 5/11 eu estava na minha advogada com tudo pronto e assinado e a XXXX me 
pediu para esperar ate dia 20/11 que me depositaria... como a mãe dela XXXX, tb 
havia falado que assunto estava resolvido..dei mais um voto de confiança.. mas 
infelizmente as pessoas nao mudam mesmo e não aprendem que não podem 
brincar com os outros.. claro que NÃO fez doc e nem nada.. dia 20 passou, dia 21 
falou q pai fez, depois dia 22 falou q esqueceu e que foi pessoalmente e q me 
mandaria o comprovante do doc...estou ate agora esperando este comprovante q tal 
como os 2 primeiros, nunca me foram mandando.. 
Hoje dia 26/11, exatos 54 dias do cancelamento do meu pedido pela fornecedora, a 
mesma ainda nao devolveu o meu sinal... 
XXXX 
Curtir · · Seguir publicação · há 2 horas 
6 pessoas curtiram isto. 
XXXX O_O 
há 2 horas · Curtir 
XXXX Absurdo! Essa XXXX esta sendo detonada em todos os grupos, esse buffet é 
uma farsa não? 
há 2 horas via celular · Curtir · 1 



 95 

XXXX Picaretaaaa!!!!! 
há 2 horas · Curti 
 
 
 
XXXX Já li uma funcionária detonando ela. Uma pena, pq acreditamos nos 
profissionais que ofereçem seus serviços. 
há ± 1 hora via celular · Curtir 
 
XXXX após 2 reclamações seguidas só no dia de hj, acho que acabou para essa 
pessoa, não? 
há 16 minutos · Curtir · 2 
 
XXXX Pior que não acabou... 
há 13 minutos · Curtir 
 
XXXX, ela vai mudando de grupo e nome... no XXX tinham outras reclamacoes de ate 
funcioários... ela saiu e a mae dela ficou p defender..ai depois qeu a XXXX Postou la 
esta reclamaçao, descobrimos que estava se divulgando aqui... Enfim como ela vai 
bloqueando quem ela tem problemas, nós sequerer conseguimos ver aonde ela 
publica e o que... as vezes amigos que nos avisam e assim nos defendemos e 
tentamos ajduar ao próximo... 
há 11 minutos · Curtir · 1 
 
XXXX isso é doença! 
há 5 minutos · Curtir · 1 
 
XXXX, desde ontem tem um monte de reclamações dessa mulher/buffet...em vários 
grupos 
há 4 minutos · Curtir · 2 
 
XXXX Bizarro isso! Fico pensando no desespero das clientes e na decep 
há 2 minutos · Curtir 
 
Opções 
XXXX 
Mães, Cuidado com o Buffet XXXX, não fechem nada com ela, muitas pessoas se 
dando mal, não cumpre com o prometido, deixa pessoas na mão e não devolve 
dinheiro!!! Também conhecida como XXXX, ela muda os nomes... 
Aprontou também comigo e com minha irmã. Não quer devolver dinheiro. 
Curtir · · Seguir publicação · há 13 minutos próximo a Rio de Janeiro 
2 pessoas curtiram isto. 
XXXX Esta Pimentinha arde mesmo rsrsrsrsrs... É bom ficar de olho!!!! 
há 2 minutos · Curtir 
Opções 
XXXX 
Bom, peço licença as moderadoras porém estou aqui pra fazer um alerta. 
Em setembro, fechei com o BUFFET XXXX para a festa de 1 ano da minha filha que 
'aconteceu' ontem. 
Enfim, em outubro faltando 1 mes p festas vejo confusões e mais confusões com o 
buffet XXXX envolvido, mas não queria aceitar na minha cabeça que algo poderia dar 
errado (mesmo sendo desconfiada). 
A XXXX (QUE SE DIZ DONA DO BUFFET, POREM FUNCIONARIOS DA FESTA DISSERAM 
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QUE NAO ERA, ELA APENAS TERCEIRIZA O SERVIÇO DE TAL DE XXXX, A DONA) veio 
falar comigo, e depois de muito tempo sem me dar os convites, eu perguntei a ela, 
que tipo de briga era essa em grupos, ela se revoltou e disse: QUERO  
 
 
DESFAZER O NEGOCIO! Eu, com muito medo de não encontrar ninguem, pois faltava 
1 mes pra festa, me redimi por ter perguntado algo que a ofendeu, e fiquei sob as 
maos dela. 
Ela fez um convite LINDO que mexeu mto comigo, a elogiei, e continuamos os 
preparativos. 
... 
 
Continuar lendo 
Curtir · · Seguir publicação · há 4 horas próximo a Andaraí 
8 pessoas curtiram isto. 
 
XXXX XXXX, neste grupo ela ta se divulgando como XXXX... já nos bloqueou para que 
não possamos postar nada cobrando ela.... 
há 4 horas · Curtir · 1 
 
XXXX Que picareta! 
há 4 horas via celular · Curtir · 2 
 
XXXX XXXX, que tristeza! Imagino sua tensão! Mas me explica uma coisa: que horas 
chegou o pessoal para arrumar a decoração? 
há 4 horas · Curtir · 1 
 
XXXX Que coisa lamentável!!! 
há 3 horas · Curtir · 2 
 
XXXX CHEGARAM AS 17:50, a festa começava as 18 
há 3 horas · Curtir 
 
XXXX Meu Deus!!! Eu infartava!!! Acho isso uma sacanagem!!! 
há 3 horas · Curtir · 1 
XXXX Que absurdo!! Tremenda falta de consideração e principalmente de 
responsabilidade 
há 3 horas via celular · Curtir · 2 
 
XXXX, ela esta com pagina no Face. Acabei de ver. 
há 3 horas · Curtir 
 
XXXX olha o que ela escreveu na pagina do face dela: 
há 2 horas · Curtir 
XXXX XXXX 
há 53 minutos 
Nota de esclarecimento! 
Não vou ficar batendo boca em facebook pois tenho mais o que fazer na minha 
vida... 
Quando alguém contrata o Buffet XXXX, está contratando uma Equipe de 
profissionais responsáveis e competent...Veja mais 
há 2 horas · Curtir 
XXXX, isso é mto sério e merece processo. Se vc tiver tudo isso como prova entra 
logo na Justiça. Pessoas assim que agem de má fé e brincam com os sonhos e ainda 
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envolvendo menores não podem ficar impunes. A grande verdade é que as festas 
vir...Veja mais 
há 2 horas · Curtir · 3 
 
XXXX Nossa, to chocada, já li uma profissional dela detonando e  
agora vcs. Eu entraria com um processo fácil e fica a dica, não contrata-lá. 
há ± 1 hora via celular · Curtir · 1 
XXXX Estou me informando com advogado.. Brigada 
há ± 1 hora · Curtir 
 
XXXX Eu vi várias festas de outros sites copiadas no fb dela, daí já começa a 
picaretagem, depois mil queixas, essas clientes satisfeitas existem?? Picareta!! 
há ± 1 hora · Curtir 
 
XXXXa Faz isso mesmo, XXXX. É preciso ter respeito principalmente com as crianças. 
Uma vez eu fui numa festa que a decoradora começou a desmontar a mesa da festa 
alegando que não podia esperar mais. Os até pais concordaram, mas a filha caiu aos 
pra...Veja mais 
há ± 1 hora · Curtir · 1 
 
XXXX Um absurdo !. Isso cabe, tb, processo de violência psicológica 
há 56 minutos · Curtir 
 
XXXX Desculpem me meter: gravíssimo isso tudo. XXXX , algo que você possa fazer ? 
Essa empresa anuncia aqui no grupo, certo? Então não seria o caso de retirá-la 
urgente?? Imagino o sufoco dessa família. Quem fez festas para os filhos sabe 
o...Veja mais 
há 56 minutos · Curtir · 5 
 
XXXX Não existe milagre né XXXX, XXXX, XXXX, XXXX ? Essas eu confio!!! 
há 37 minutos · Curtir · 1 
 
XXXX Kkkkk!!!!! Obrigada XXXX !!! Quer ver um item que não tem milagre mesmo ???? 
Além dos citados por você ?? Comida . Buffets . Cuidado !!!! E cuidado com empresas 
que "fazem tudo" . Será que conseguem ?? Tudo bem feito ? Aprovo seus 
fornecedores XXXX e me sinto feliz em estar nesse grupo!! Bjsss 
há 20 minutos via celular · Curtir · 1 
XXXX Buffet: XXXX, Batata quente, trenzinho come come, e tem mais um muito bom 
que a Milhões de Ideias indica e usa nas festas, me esqueci o nome! 
há 16 minutos · Curtir · 1 
 
XXXX O pior é que sempre que alguém posta alguma coisa pedindo indicação de 
animação, decoração, buffet, essa XXXX comenta, se auto promovendo. To chocada 
com essa história e com a de outras meninas que publicaram coisas nesses últimos 
dias! Esses fornecedores fazem uma super propaganda de si mesmos, que fazem 
parecer que o serviço é bom 
Curtir · · 26 de novembro de 2012 às 14:40 próximo a Rio de Janeiro 
   6 pessoas curtiram isso.               50 de 157 Visualizar comentários anteriores 

 
xxxxxxxx Teve uma publicação que apaguei porque envolvia a dona das mesas que 
publiquei aqui. Que ela havia ido na casa da XXXX com a polícia, pq ela não queria 
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mais se expor. Respeitei. Mas por mim eu arrastava o nome dela na medina para ela 
não enganar mais ninguém... 5 de fevereiro de 2013 às 11:53 · Curtir · 1       

 
xxxxxxxx Tô passada, afff............ a tal da XXXX é vigarista profissa!!!! 5 de fevereiro 
de 2013 às 13:20 · Curtir · 2    
    

 
xxxxxxx XXXX, quando você foi à casa da trambiqueira? Vc tem o contrato? Foi 
nesse endereço que você foi? 5 de fevereiro de 2013 às 14:11 · Curtir · 1       

 
xxxxxxxx Tava analisando lá no Reclame Aqui, tem tanta gente lesada por essa 
vigarista e apenas duas reclamações lá no site.. 5 de fevereiro de 2013 às 14:19 · 
Curtir · 1       

 
xxxxxxxx Todos os meus amigos sabem que o Buffet XXXX e essa XXXX não tem 
caráter. Me deve R$ 1000,00 reais que ela embolsou de um sinal que cancelei 20 
dias depois com 6 meses de antecedência. Ela disse que em 15 dias me devolveria o 
dinheiro, a mãe dela também, nunca devolveu. 5 de fevereiro de 2013 às 16:27 · 
Curtir       

 
xxxxxxxx XXXX por favor me deixa em paz estou coma minha cabeça cheia disso 
estou fazendo de tudo pra XXXX paga o dinheiro da XXXX 6 de fevereiro de 2013 às 
13:01 · Curtir       

 
xxxxxxxx XXXX, a  XXXX  n esta te cobrando, ela apenas esta usando todas as armas 
pra poder se comunicar com a XXXX 6 de fevereiro de 2013 às 13:03 · Curtir 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ANEXO 3 
GFI 

TÓPICO 3  
xxxxxxxx 
ALERTA! Gostaria de alertar a todas as mães e prestadoras de serviços para 
tomarem muito cuidado ao nao recomendar alguém aqui! Pois estas pessoas que já 
são péssimas prestadoras de serviços também com certeza possuem um péssimo 
caráter! Hoje tive a infeliz noticia que por ter denunciado um serviço horroroso 
aqui, a pessoa fez uma queixa contra mim de difamaçao! Acordei com o Inspetor 
da policia me ligando pedindo p eu comparecer na delegacia e prestar 
esclarecimento! Entao alem de ser lesada ainda vou ter que sofrer um processo 
criminal!!!!Isso e um absurdo! Estou passada e estarrecida com tal acusação! Ainda 
bem que tenho tudo documentado, assim como fotos, e irei me defender , isso nao 
vai ficar assim! 
Curtir · · 19 de setembro de 2013 às 18:13 
   44 pessoas curtiram isso.    

 
xxxxxxxx Agora somos denunciadas ate por falar a vdd, pessoas de mal carater 19 
de setembro de 2013 às 19:47 · Curtir · 2       

 
xxxxxxxx Infelizmente nas redes sociais tem um monte de golpistas, eu não confio 
em indicações e quando compro pela net peço uma prova do produto no qual eu 
pago e vou no estabelecimento ou então compro de pessoas que meus amigos já 
compraram e o máximo que pago é 50% de sinal (pode ser até casa de festas). 
Alguns serviços só pago na hora. E sempre dou print em tudo que se envolve do 
fornecedor. 19 de setembro de 2013 às 21:10 · Curtir · 4       

 
xxxxxxxx XXXX e  XXXX  eu nao iria mais comemtar sobre o assunto preferi so 
alertar. Mas vide que vcs estao discutindo o MEU caso gostaria de esclarecer que a 
minha queixa foi contra uma pessoa juridica em primeiro lugar, depois nao falei 
sobre a...Ver mais 20 de setembro de 2013 às 01:21 · Curtir · 1       

 
xxxxxxxx XXXX, apesar de estar no seu post nao estamos falando do seu caso ate 
pq nao sei qual foi o seu caso mas, generalizadamente, para que outras pessoas 
nao passem pelo mesmo. Se vc fez um nao recomendo de pessoa jurídica nao 
estou entendendo a difamação mas veja isso com o seu advogado e, como ja 
desejei, boa sorte! 20 de setembro de 2013 às 01:51 · Curtir · 1 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xxxxxxxx, chocada!!! Será que ela vai processar todos que vieram em público 
reclamar? Óbvio que está tentando intimidar, tenho certeza que vai conseguir 
provar quem, é o errado nessa história. XXXX olha esse caso... olha quão longe foi 
a fornecedora!! 22 de setembro de 2013 às 12:07 · Curtir · 3 

ANEXO 4 
GFI 

TÓPICO 4  
xxxxxxxx compartilhou sua foto. 
"CASO XXXX"  
Eu XXXX em 2014 completo 25 anos que trabalho com entretenimento. Tanto na 
minha vida pessoal quanto profissional, prezo por lisura e clareza. Acredito ser este 
um dos motivos que me mantem a tanto tempo no mercado profissional. Pelos 
motivos expostos acima uso o XXX para responder o in box recebido da XXXX. 
"Nao lhe conheço e acho que a Sra também nao me conhece .Gostaria de saber por 
que fala de mim com tanta propriedade no grupo de maes da XXXX se nao sabe o 
que se passa realmente?" 
 
Rep. Um dos motivos de estar respondendo é preservar meu nome de disse me 
disse pois acredito que a senhora não deve ter lido para me escrever o que escreveu, 
mas te ajudo. No dia 11/12 foi perguntado: Alguém sabe dizer se os donos tem 
outras casas de festa?  
11 de dezembro às 11:18 via celular infelizmente eu não me preservei e respondi: 
eu ouvi dizer que uma das sócias estava abrindo uma casa perto da praça jauru 
chamada XXXX, é bom investigar, achei bem estranha essa informação, mas quem 
me contou tinha parentes trabanhado lá na XXXX e tb já tinha comentado desta 
situação da falência uns 3 meses antes e eu tb não tinha acreditado. 
12 de dezembro às 09:30 · Curtir · 2  
Então srª XXXX, como a srª bem escreveu não poderia dar uma informação com 
propriedade, uma vez que não sei o que realmente passa, como não dei. 
 
continuando "Procurei seu telephone na internet, uma vez que fui informada que o 
seu trabalho é muito conhecido, mas nao consegui." 
 
resp. quanto ao meu tel. era só vir aqui e perguntar que com certeza alguém daria, 
mas vamos poupar esse trabalho XXXX/XXXX.  
 
finalizando "Venho, nao para lhe dar explicaçoes, mas para saber o motivo de ser 
citada pela Sra. , que repito nem conheço.No que está baseada??? Foi uma das 
pessoas lesadas??? Enfim... nao entendo. Antes de falarmos algo de alguém ou 
contra alguém , emitindo nossa opiniao pessoal, é preciso estar certa do que 
falamos. Me parece que a Sra. nao tomou esse cuidado e de forma leviana me atacou 
, sem que eu tivesse o direito de me defender, por que?? Para que ?? Tomou um 
partido quando nao sabe a verdade ou será que essa verdade foi plantada 
????Sinceramente , nao consigo entender. 
resp. Cara srª XXXX o motivo de eu ter citado o seu nome é pq infelizmente indireta 
que seja a srª esta envolvida em um dos maiores escândalos do mundo do 
entretenimento que tenho conhecimento, e isso faz com que as pessoas comentem. 
Sim, citei o seu nome, mas jamais lhe caluniei, injuriei ou difamei. Citei sim, mas 
citei como mãe, porque se tivesse que falar como fornecedora, iria mencionar que 
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trabalhei os 5 primeiros meses na XXXX, e que a srª XXXX teve uma postura de má fé 
e anti ética comigo. Citei sim, mas apenas citei em perguntas, não fiz nenhuma 
afirmação leviana ou te ataquei sem te dar direito de defesa. Citei sim mas citei 
aberto para os 17.556 membros do XXXX, como a senhora, dona XXXX poderia ter 
vindo neste mesmo canal se "defender". 
 
 

As três mensagem que citei o nome, não a pessoa da srª XXXX foram dentro do  
contesto da conversa do momento e foram em perguntas não afirmações. 
 
dia 20 de dezembro às 10:50 · a XXXX tb é sócia da XXXX? 
dia20 de dezembro às 10:58 · Mas o fato da perda de dinheiro com a XXXX, pode 
comprometer a administração da XXXX? 
dia20 de dezembro às 12:24 não entendo mais nada, pq 2º fiquei sabendo a sócia 
nova era a XXXX e que tinha perdido muito dinheiro com a XXXX. Se são pessoas 
diferentes é menos mau né 
 
Se isso foi ofensivo srª XXXX, me perdoe. Sobre o caso XXXX o que posso falar já 
falei quando fiz um desabafo no dia 15 de outubro de 2012 e hj só venho ratificar. 
XXXX://www.facebook.com/XXXXXX 
Tia XXXX não tem medo das feras!!! Vivendo no mundo do entretenimento à 24 
anos, já deparei com muitas "feras", e uma coisa aprendi. Esse é um mercado muito 
grande, tem espaço pra todos. Os com ética ficam, os sem ética passam. E se pra 
um bom entendedor um pingo é letra... fica a dica. 

 
XXXX não tem medo das feras!!! Vivendo no mundo do entretenimento à 24 anos, já 
deparei com muitas "feras", e uma coisa aprendi. Esse é um mercado muito grande, 
tem espaço pra todos. Os com ética ficam, os sem ética passam. E se pra um bom 
entendedor um pingo é letra... fica a dica. 
Curtir · · 26 de dezembro de 2013 às 22:40 
22 pessoas curtiram isso. 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xxxxxxxx Nao, nao fui roubada . E ja lhe disse q nunca sequer estve na XXX, 
XXX...entao por favor me disassocie .  
  Agora lesados de natureza eu sou !! 27 de dezembro de 2013 às 17:47 · Curtir · 1
       

  
xxxxxxxx Acho tão feio um atacando o outro sem saber o ue realmente está 
acontecendo...melhor apurar os fatos primeiro pra depois se posicionar....Só 
isso...Bom anoo novo para todos e espero ue tudo se resolva da melhor forma!!!! 27 
de dezembro de 2013 às 19:27 · Curtir       

 
xxxxxxxx Nao estou atacando, estou perguntando , pq assim como a sua festa foi 
realizeda, segundo entendi, pelo q vc escreveu, pela XXXX apos a confusao, ha 
outras maes q ficaram sem Festas, se é p resolver, que resolva de todas, e nao 
privilegie apenas uma. Teve uma mae c festa marcada q veio aqui no grupo e disse q 
graças a Deus a XXXX estava normal , pois havia uma festa la.., de repente, era a 
sua, q deu esperança aos outros. 27 de dezembro de 2013 às 19:43 · Editado · 
Curtir · 1       

  
xxxxxxxx Pq, XXXX? Você só fornece informações para as pessoas lesadas? Eu, por 
enquanto, sou apenas uma mãe que participa de um grupo de festas infantis com 
mais de 16 mil membros e que já presenciou que histórias mal contadas podem 
fazer com que cas...Ver mais 27 de dezembro de 2013 às 19:49 · Curtir · 4       

 
xxxxxxxx  XXXX ,  XXXX , XXXX e todos que não entenderam o meu post. Fiz um 
comentário aqui no XXXX e não no XXXX que nem sei o que é sobre o caso XXXX e 
recebi um in box malcriado e com acusações da srª XXXX. Não fui uma das mães 
lesadas, mas como mãe me solidarizo e quero me prevenir pq jamais pude imaginar 
que uma casa do porte da XXXX quebraria. Quanto a srª XXXX leviano é a srª me 
acusar sem ler como a suas próprias palavras. (XXXX Como lhe passei as 
informaçoes que tive foram (XXX) de alguns pais. Nao li, o que foi dito, mas repito 
que mencionar meu nome sem saber do que aconteceu é leviano. ). Como 
fornecedora, em quase 25 anos no mercado jamais tive meu nome envolvido em 
nada negativo e não vou agora servir de escada. Peço desculpas de não ter me 
pronunciado antes, estou em um resort no meio do mato em Barra do Piraí e a 
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conexão é péssima. Ah em tempo a foto foi uma postagem de 2012 foi um desabafo 
sobre o que tinha acontecido comigo na XXXX.. 28 de dezembro de 2013 às 06:21 · 
Curtir · 3  
 
 
 
  
 

ANEXO 5 
GFI 

TÓPICO 5  
xxxxxxxx 
Administradores......Quem é XXXX??? Esse cara esta fazendo comentarios ridiculos 
nos posts...vc ja viram??? 
Curtir · · 29 de junho de 2013 às 19:11 
      Carol Biar  e outras 2 pessoas curtiram isso.    

 
xxxxxxxx Sim...parece...mas eu publiquei um post pedindo quem teria um vestido 
da bela e o cara vem me vender personagem do silvio santos...rs 29 de junho de 
2013 às 19:29 · Curtir       

 
xxxxxxxx o cara só ta oferecendo o trabalho dele...eu não o conheço mais não ta 
fazendo nada demais...fazendo errado mais nada demais..pior uma tal de XXXX que 
poluiu todo o grupo e ninguem fala nada. 29 de junho de 2013 às 19:34 · Curtir · 2 
      

 
xxxxxxxx Bom...ele so pode oferecer o servico dele se eu pedir auto 
indicacao....como vc falou...esta fazendo de forma errada...entao alguem tem que 
notifica-lo...Se ele continuar, é passivel de exclusao...quanto a XXXX...eu nao posso 
falar pq nao vi o caso....reclamei pq foi no post que eu fiz... 29 de junho de 2013 às 
19:37 · Curtir · 2       

 
xxxxxxxx correto mais nesse grupo não existe administradores..bagunça 
generalizada amigo..infelizmente. 29 de junho de 2013 às 19:38 · Curtir · 1       

 
xxxxxxxx Ola  XXXX . O Membro em questao, XXXX nao faz parte do Grupo mais, 
acabei de o excluir. Algumas pessoas reclamaram dele esta semana e eu estava no 
celular e respondi q c ctz alguem da moderaçao veria e o advertiria. Mas nao sei o q 
houve, se o advertirar e ele nao se importou. De qlq forma, foi excluido, e se voltar e 
persistir, sera banido. 29 de junho de 2013 às 19:43 · Curtir · 3 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xxxxxxxx  XXXX  eu nao sou "A tal da XXXX" ja nos conhecemos daquela confusao da 
XXXX, lembra ? vc ofendeu a tds as mamaes participantes e eu entrei e apaziguei a 
situaçao em q vc foi extremamente infeliz e grosseiro. Fui buscar na Lupa, nao me 
trate por "Essa tal" pq nao sou tao estranha assim a vc, tanto q logo me lembrei , 
segue : 
 XXX://www.facebook.com/groups/XXXXX  29 de junho de 2013 às 19:49 · Curtir · 3 	 
	 

 

 
xxxxxxxx XXXX eu nao estou "POLUINDO " o grupo nao , vc foi EXTREMAMENTE 
INFELIZ neste comentario...tivemos nossa 5a FESTA XXXX e os Fornecedores 
parceiros ( muitos novos, que ngm conhecia ) enviaram seus produtos, serviços 
GRATUITAMENTE para a nossa festa a titulo de degustaçao, promoçao, distribuiçao 
entao nada mais JUSTO q darmos este retorno a eles. 
  Vc me jogou um balde de agua fria, pq enquanto eu estou aqui c o maior 
carinho publicando as fotos, buscando as mais bonitas, escrevendo os textos, vc 
posta um comentario altamente desestimulante e me faz repensar se vc esta certo .  
  Sera q eu estou fazendo errado ?  
  Sera q estas pessoas q enviaram gentil e gratuitamnte seus trabalhos, ou 
mesmo foram demonstra-los p as mamaes e familias na Casa de Festas nao 
merecem um agradecimento ? Um retorno ? Uma divulgaçao ? 
Afinal p q serve este grupo ???  #repensando  29 de junho de 2013 às 19:57 Curtir · 7
       

 
xxxxxxxx Vc que eh um infeliz. 29 de junho de 2013 às 20:01 · Curtir · 1       

 
xxxxxxxx bom em nenhum momento eu lhe agredi.....agora vc quem está me 
agredindo....não lhe chamei de nada. mais se vc prefere esse tipo de postura....fica a 
vontade....EU to me excluindo do grupo por sua causa,,,,, 29 de junho de 2013 às 
20:03 · Curtir       

 
xxxxxxxxxx Nao me agrediu ? Ahhh q fofinho , vc ?! Tao doce !! Se vc bradou por 
sua latrina q eu promovo amigos , quis dizer o q ?? Se disse q aqui nao tem 
administradores e eu sou uma Administradora , quis dizer o q ? ?? Ahh ja vai tarde. 
Nem tem clientes aqui, sabe pq ? Pq eh preciso talento p angariar clientes e isso eh 
p poucos. 29 de junho de 2013 às 20:06 · Editado · Curtir · 4       

 
xxxxxxxx Vou ali buscar um caminhão de aplausos e um container de confetes para 
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este ser carente.... Falta de luz própria? Hummmm...... Bateria e fluorescentes. ... 
. #ficaadica  30 de junho de 2013 às 15:30 · Curtir · 9       

 
xxxxxxxx  XXXX , eu além de Pai sou um fornecedor, sou fotógrafo e tenho algumas 
clientes que fazem parte do grupo, eu fiz questão de fazer a pergunta pq esse 
mesmo "membro" ja teria feito comentários que não condiziam com o pedido de 
indicação...te confesso que me arrependi um pouco de ter questionado...rsrs...pq 
olha só a confusão que deu!!!! 30 de junho de 2013 às 18:43 
 
 
 
 
 

ANEXO 6 
GFI 

TÓPICO 6 
xxxxxxxx 
Meninas, quero dar um alerta pra vocês... Pedi aqui em um outro dia indicação de 
fornecedor de rótulos de papinhas, até que a fornecedora do festa na escola que atende 
pelo nome de XXXX não cumpriu com o prometido, combinamos de me entregar 
hoje os rótulos para amanhã e a mesma com a desculpa esfarrapada dizendo que 
não respondi o e-mail a tempo e que me daria a arte de presente. Eu mereço né! E 
olha que ela que veio atrás de mim super atenciosa. 
Curtir · · 10 de maio de 2013 às 15:09 
 

 
xxxxxxxx Esse é o problema de auto indicação . . . A melhor coisa e pedir indicação 
só pra mães que já utilizaram o serviço! 10 de maio de 2013 às 18:43 · Curtir · 3   
    

 
xxxxxxxx Pois é XXXX, a partir de hoje só adiciono quem for indicado, nada mais de 
aceitar quem não conheço. 10 de maio de 2013 às 18:45 · Curtir · 1       

 
xxxxxxxx Não se pode generalizar, pq um fornecedor não cumpre o que promete 
não quer dizer que os outros não cumpram....Claro que indicação é sempre válida 
mais não é credencial de bom serviço..Pode ter feito um ótimo trabalho para um e 
na sua vez da azar...tem que procurar conhecer mesmo quem esta contratando, 
olhando direito , fazendo perguntas e não confiar só em indicação e nem 
generalizar. 10 de maio de 2013 às 18:49 · Curtir · 3 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xxxxxxxx Com certeza XXXX, você está certo, mas a partir de agora vou tomar muito 
cuidado. 10 de maio de 2013 às 18:50 · Curtir · 1       

 
xxxxxxxx Isso ai todo cuidado é pouco. mas lhe garanto que pra dez profissionais 
ruins existem só aqui mesmo no grupo mil excelentes profissionais dedicados e 
competentes que merecem a confiança dos clientes. 10 de maio de 2013 às 18:52 · 
Curtir · 2       

 
xxxxxxxx Claro que podemos e devemos conhecer fornecedores novos!!! Mas como 
ela está alertando, que recebeu uma indicação do grupo e não ficou satisfeita, 
resolvi lembrar que na verdade foi uma auto indicação . . . Não dá pra confiar as 
cegas. Mesmo quando é indicação pode ser q de problema, pq todos somos 
humanos, né?! 10 de maio de 2013 às 18:55 · Curtir · 2       
	 
 

 
xxxxxxxx Não me referi a fornecedores novos e sim a todos os fornecedores, pq a 
maioria merece crédito sim, não é pq alguns não respeitam os seus compromissos e 
seus clientes que todos tem que ser taxados como ruins. 10 de maio de 2013 às 
19:45 · Curtir · 1       

 
xxxxxxxx Novos q eu me refiro e que ainda não utilizei o serviço e q ninguém me 
indicou. Eu vivo fazendo isso e sempre me dou be. 10 de maio de 2013 às 19:58 · 
Curtir · 2 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ANEXO 7 
GFI 

TÓPICO 7 
xxxxxxxx 
Bom dia, qual procedimento a tomar, quando um fornecedor faz uma promoção 
aqui, mas não cumpre ou simplesmente deixa de responder suas msgs? 
Curtir · · 8 de agosto de 2013 às 10:51 

 
xxxxxxxx Queima filme dele..propaganda enganosa crime.Boca boca constroi ou 
destroi..Bjs! 8 de agosto de 2013 às 11:53 · Curtir · 2       

 
xxxxxxxx Desculpa, mas vale o q está escrito...e tenho as msg confimando td o q 
estou postando... naum quero polêmica, quero resolver... senao ja teria postado o 
nome... 8 de agosto de 2013 às 13:50 · Curtir · 2       

 
xxxxxxxx gente, assim como criaram um grupo, de quem as mamães não indicam 
''profissionais'' 171, . Eu vou criar uma página, de: Clientes q não indico! seria justo 
conhecermos p/ quem prestaremos os nossos serviços né? quem quiser me add. e 
participem lá... já estou construindo!!!!! 8 de agosto de 2013 às 15:32 · Curtir · 4 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xxxxxxxx é isso msm XXXX...bom esclarecimento! comigo funciona a ferro e fogo! 
meus contratos são tds legais e registrados em cartório! tanto, se eu descumprir c/ 
qualquer coisa, eu tomo fumo! e se clientes metidos a espertos infrigirem, vai p/ a 
delegacia! gastei um dinheirinho p/ agilizar, mas serve p/ mim e p/ clientes q fecho 
p/ resguardo! hj em dia escolho a dedo clientes q me procuram. temos o nosso 
direito de escolhermos, até o prq não trabalhamos p/ empresa, e sim p/ nós 
mesmos! 8 de agosto de 2013 às 15:51 Curtir 1       

 
xxxxxxxx SÓ UMA COISA A DIZER, MAIS UMA VEZ OS FORNECEDORES 
MASSACRANDO UMA MÃE AQUI NO GRUPO. Está tudo muito claro para mim... XXXX 
contratou um serviço com uma fornecedora, que trabalha do seguinte modo, faz a 
arte, a cliente aprova e paga o sinal para confeccionar. Já vi alguns trabalharem 
desta forma, poucos é claro, eu mesma já contratei uma pessoa que fazia assim. 
Realmente, se eu trabalhasse com artes e personalização, não faria nenhuma arte 
para ninguém sem sinal, por vários motivos óbvios. Quanto a promoção, não 
interessa se a pessoa pagou ou não, a fornecedora tem que cumprir. O fato de a 
mesma fazer arte sem sinal, não a exime de ter que fazer o serviço, a partir do 
momento que fechou com a cliente, se a mesma fecha sem sinal é problema dela 
com a cliente. Se a fornecedora, trabalha fazendo arte sem sinal, ninguém tem nada 
haver com isso. Aqui não estamos falando de um fornecedor que trabalha fazendo 
arte com sinal e faz uma promoção, este sim tem que cumprir somente com as 
pessoas que efetuaram o pagamento do sinal na época da promoção. 
 
Mas uma fez os fornecedores opinando no modo que cada um trabalha. Se eu 
contratasse o serviço desta fornecedora, estaria na minha casa tranquila acreditando 
que a mesma estaria confeccionando minha arte, pois palavra muitas vezes vale 
mais que dinheiro, a minha pelo menos vale. Falta de sinal não é garantia?? Até 
concordo, mas vale o que elas acordaram entre si. Obs.  XXXX , CUIDADO COM SUA 
POSTURA NO GRUPO, está se torrando entre as mães, não considere isso uma crítica, 
até pq quem sou eu para criticar alguém, é só um toque. 8 de agosto de 2013 às 
17:10 · Curtir · 8       

 
xxxxxxxx agora vamos nos mamães marcar as fornecedoras que so visam a parte 
financeira,pq so gosto de contratar pessoas que amam o seu trabalho e tratam seus 
clientes como amigos.pq se olhar no GRUPO DO NAO RECOMENDO esta crescendo 
muito em compras pela net. AS PESSOAS ESTAO PENSANDO QUE NOS MAES 
ESTAMOS ACHANDO DINHEIRO NA ESKINA PARA DA PRA ELAS SEM RECEBER NADA 
EM TROCA.ESTAO SE APROVEITANDO E ACABANDO COM O SONHO QUE TEMOS DE 
FAZER TUDO LINDO E DE MELHOR PARA NOSSOS FILHOS. 8 de agosto de 2013 às 
21:49 · Curtir · 1       

 
xxxxxxxx Antes de falar q eu disse isto, mais akilo... dar mais uma vez uma olhada 
no que eu falei acima XXXX . Leia novamente e depois fala com mais precisão o q vc 
leu. Creio q ñ deve ter lido corretamente, pois se tivesse ñ falaria o q falou acima. 
Caso ñ entendeu me pergunte q eu esclareço, mas ñ fale coisas que eu ñ disse! olha 
bem lá e vê se foi isso msm q eu disse? disse apenas que: ´'' JÁ Q AS MÃES ABRIRAM 
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UM GRUPO DE QUEM NÃO INDICA PROFISSIONAIS, 171. TMBM NÓS FORNECEDORES 
TEMOS QUE ABRIR UM GRUPO DE CLIENTES QUEM Ñ INDICAMOS.'' Foi só isso! Agora 
essa daí , que diz que; quem trabalha por amor tem q trabalhar por esmolas ou de 
graça, tem q se por no lugar dela, e se conscientizar que ninguém é palhaço de 
cliente! Que eu saiba, quem peregrina preço, não somos nós fornecedores, e sim 
pessoas do seu nível financeiro, que quer LUXO sem ter condições de pagar! Eu é 
quem digo a vc, XXXX, Vc acha que compramos os nossos materiais caríssimos p/ 
montar as festinhas de vcs mamães com o dinheiro vindo do Céu? Prq eu achei 
extremamente baixo nível da sua parte pronunciar esquina! Acho que quem quer 
receber sem dar aki, não é bem fornecedores não heim! rsrsrsr.. estar claro o tipo de 
pessoa que vc é! Agora se tem alguém q goste de mim ou não aki, Desculpe, não me 
interessa! entrei no grupo p/ achar fornecedores p/ festa do meu filho! É claro q se 
eu puder ajudar, ajudo! Mas pessoas do seu nível de arrogância ñ merece nem 
produto mal feito, merece um baita calote de certos profissionais fake, q são akeles 
q te cobram 10 centavos por um bolo de 2 andares! Prq Pessoas suvinas, q querem 
desvalorizar o trabalho alheio, querendo pagar migalhas achando q temos q fazer de 
graça, e não cobrarmos o justo, tem mais que ficar chupando dedo quando leva um 
cano! E nem se falando que é bom vc sempre lembrar de uma coisa: Não pague o 
mais caro, nem o mais barato. E sim o justo. E tenha mais respeito! Tem profissional 
SACANA, e...como tem... Mas estes só continuam no mercado fazendo merda, por 
causa de pessoas miseráveis q tem pena de pagar o justo de um profissional 
competente! Este é o resultado de vc tentar enforcar os outros.  
Acaba se enforcando com a sua própria corda, sendo vítima dakeles q vc mesma 
ajudou a criar.. fica a dica!!!!! passar bem! 9 de agosto de 2013 às 03:06 · Curtir 

 
xxxxxxxx XXXX ao colocar seu nome na Lupa tds podem ver suas participaçoes 
agressivaa , sempre c tom de ironia e criticando clientes, generalizando, qdo uma 
mamae posta, ela tem im motivo, ela esta insegura, o post é p ajudarmos c 
sugestoes p q qlq uma consiga resolver seu problema, a maioria aqui neste grupo é 
de manaes q contratam e o grupo é destinado a mamães q contratam e trocam dicas 
e experiencias, criticas , ironias, denoches, palavras agressivas e generalizadas nao 
sao toleradas. Obrigada por sua compreensao !  9 de agosto de 2013 às 03:23 · 
Curtir · 3       

 
xxxxxxxx Olha XXXX, muitas aqui sao mamaes festeiras de primeira viagem e tem 
duvidas q ao seu ver podem ser "idiotas" mas penso que vc como fornecedora 
deveria ser mais paciente ou entao nao se pronunciar, uma mae foi massacrada aqui 
sendo que em nenhum momento ela citou nome de fornecedor. Carisma, simpatia e 
BOM ATENDIMENTO sao a alma do negocio, se o fornecedor faz uma grosseria com 
uma mamae q nao teve nem problema com ele, imagina se tivesse... Rs... 9 de 
agosto de 2013 às 06:37 · Curtir · 8       

 
xxxxxxxx ATENÇÃO TÓPICO ENCERRADO 
  NÃO COMENTEM MAIS NADA. 9 de agosto de 2013 às 13:21 · Curtir · 4 
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ANEXO 8 
GFI 

TÓPICO 8 
xxxxxxxx 
Gostaria de saber antes de postar se nesse grupo pq não podemos nos expressar da 
forma que queremos? Tive uma amiga que eu indiquei pra vir pra cá, que esta muito 
aborrecida com uma das moderadoras porque ela simplesmente disse...OS 
INCOMODADOS QUE SAIA DO GRUPO PQ ALI TEM REGRAS... Que isso, isso daki é um 
grupo de mães ou uma prisão cheia de regras? Vcs moderadores ganham dinheiro 
com isso dak,i que precise seguir as regras a ponto de explulsar um membro por 
não estar de acordo com suas ideias e pensamentos? Gente parei viu, depois desse 
novo grupo, não posto mais nada aki, pq nao sei o que se pode fazer. Não entendo 
pq a pessoa não pode se autoindicar, ate hj ainda não entendi o pq de muita coisa 
daki.  
 
No item 7 das regras do grupo esta escrito: Respeite a opinião de outras pessoas, 
por mais diferente que ela seja da sua; Divergências de opiniões são toleradas, mas 
grosserias não. Convidar um membro a se retirar do grupo é divergência de opinião 
ou grosseria? Isso cabe a todas vcs mães do grupo decidirem. 
 
Bom se acharem que meu comentário tb não esta de acordo com o GRUPO, isso é 
sinal de que minha opinião de que realmente não podemos ter ideias próprias esta 
valendo, então podem me deletar e excluir meu comentário. Obrigada 
Curtir · · 16 de fevereiro de 2013 às 17:27 
   15 pessoas curtiram isso. 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xxxxxxxx Gostaria q me dissesse onde a regra 7 não four cumprida.  
  Há tds as explicações sobre o funcionamento do grupo nas Regras, fico 
imensamente feliz de saber q após um desentendimento os membros procurem ler 
as regras . 
    O tempo td eu fico aqui junto c a moderação tentando fazer c q leiam 
regras, que postem no local certo, q usem a Lupa...não , eu não ganho nada c isso, 
ninguém da moderação ganha, fazemos por amor ao grupo. 
  Sim , eu nunca ganhei nada de dinheiro e nem de produtos, sim , eu contrato , 
sim eu pago. 
  Gosto das coisas as claras e não gosto indiretas , sou franca e direta, isso pode 
parecer grosseria pessoas mais , digamos , sensíveis, para não dizer as q tem 
dificuldades de entendimento de uma leitura. 
  Acho q vc pegou o bonde andando ...  
   16 de fevereiro de 2013 às 17:50 · Curtir       

 
xxxxxxxx Pela regra 7 vc então deveria ser excluida, pois vc e grossa e arrogante 
com aqueles que expressam uma opinião esse grupo sem vc era muito melhor pois 
vc não ajuda em nada se a minha opinião não te agrada pode ir então deixa outra 
moderadora no seu lugar ser melhor que vc e assim que vc faz com as pessoas né 
pra mim ja deu vc estragou um grupo bonito que ao poucos vc vai afundar pra mim 
chega e pode fica cacarejando ai ..... e o problema não e obdecer as regras mas sim 
como são imposta ignorante !!! 16 de fevereiro de 2013 às 17:58 · Curtir · 1 

 
xxxxxxxx Me chamou de Grossa, Arrogante, e disse q eu fico cacarejando. Já está 
printado, copiado. Não me recordo de ter ofendido ninguém. Poste aí minhas 
ofensas e xingamentos a alguém neste grupo. 16 de fevereiro de 2013 às 18:15 · 
Curtir       

 
xxxxxxxx  As pessoas abrem tópicos ofendendo, difamado, acusa e tentando 
cotocando umas contras as outras, inventando...aí vem suas amigas e curtem o q 
elas escreveram, uma outra amiga entra e agride verbalmente, xinga, ofende, 
difama, depois ninguém prova nada, e saem de fininho....sinceramente tem gente q 
não merece um pingo de respeito. Fornecedores não se queimem, aproveitem o 
espaço p trabalhar e fazer amizades. Há acusações graves aqui como ganhar 
dinheiro c o grupo, sobre um moderador (eu !) cacarejar, ofensas gravíssimas. 16 de 
fevereiro de 2013 às 18:49 · Curtir · 3       

 
xxxxxxxx Acompanho o grupo desde o tempo do orkut, e sinto saudade quando o 
grupo era destinado a mães festeiras, havia fornecedores, mas não como aqui. O 
grupo virou página de classificados gratuita. Talvez o erro esteja aí. Talvez se 
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priorizássemos o verdadeiro intuito do grupo, que seria a troca de informações 
entre as mães as coisas não chegariam a esse ponto. 16 de fevereiro de 2013 às 
21:12 · Curtir · 10       

 
xxxxxxxx N estou acreditando nas coisas que li ! Triste e lamentável chegar a esse 
nivel! Meninas bola p frente !!!! 17 de fevereiro de 2013 às 00:22 · Curtir · 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


