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RESUMO 

 
 

A presente pesquisa tem por objetivo analisar a elaboração das estratégias 

de pedidos do português brasileiro e do alemão, formulados em contexto acadêmico. 

Busca-se aqui examinar os aspectos linguísticos e discursivos que compõem os atos 

de fala de pedidos a partir de sua descrição e análise, procurando verificar em que 

medida o contexto interfere na escolha das estratégias de polidez. Propõe-se, deste 

modo, a realizar um estudo de fenômenos pragmáticos a partir de uma perspectiva 

intercultural, centrado, sobretudo, nos postulados da pragmática contrastiva (Warga, 

2004), no conceito de ato de fala de Austin (1990) e Searle (1981, 2002), no conceito 

de face de Goffman (1980) e nos estudos de Brown e Levinson (1987) sobre a polidez. 

O corpus da pesquisa foi recolhido por meio de um questionário segundo o modelo 

Discourse Completion Test (DCT) aplicado a estudantes universitários, falantes 

nativos das duas línguas em análise. Conclui-se, por conseguinte, que o estudo dos 

atos de fala de pedidos em toda a sua complexidade – ou seja, não apenas do ato 

principal em si, como também dos elementos discursivos que o introduzem, o 

encerram e que servem como atenuadores da força do ato ilocucionário no sentido de 

torná-lo mais polido –, é de suma importância para a efetiva compreensão de relações 

sócio-culturais que expressam e são mediatizadas pela linguagem.   

 

Palavras-chave: atos de fala de pedidos; estratégias de polidez; português para 

estrangeiros; DaF 
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ZUSAMMENFASSUNG 
 

 

Anliegen der vorliegenden Arbeit besteht darin, die Erarbeitung von 

Formulierungsstrategien bei Sprechakten der Bitte auf Portugiesisch und Deutsch zu 

analisieren. Man beabsichtigt hier, die linguistischen und diskursiven Aspekte zu 

untersuchen, die die Sprechakte der Bitte ausmachen, ausgehend von der 

Beschreibung und Analyse solcher Sprechakte. Dabei versucht man festzustellen, in 

welchem Maße der Kontext die Strategiewahl der Höflichkeit beeinträchtigt. Vor dem 

Hintergrund einer interkulturellen Perspektive geht es also um eine Studie 

pragmatischer Phänomene. Folglich behandelt man die Ausgangspunkte der 

vergleichenden Pragmatik, das Sprechaktkonzept von Austin (1990) und Searle (1981, 

2002), das Gesichtskonzept von Goffman (1980) und die Studien zu Höflichkeit von 

Braun und Levinson (1987). Der Datenkorpus der Umfrage wurde mittels einer 

Befragung nach dem Discourse-Completion-Task-Modell (DCT) bei 

Universitätsstudenten erfasst, Muttersprachler beider Sprachen waren in der Analyse 

vertreten. Daraufhin kommt man zum Schluss, die Studie der Sprechakte der Bitte in 

ihren ganzen Komplexität – d.h. nicht nur durch den Hauptaktes in sich, sondern auch 

durch die diskursiven Bausteine, die den einführen, schliessen und die als Elemente 

zum Abschwächen von der Kaft des ilokutionären Aktes gelten, um ihn höfflicher zu 

werden –, sei von extremer Wichtigkeit für das Verstehen der gesellschaftlich-

kulturellen Verhältnisse, die die Sprache ausdrücken und von ihr vermittelt werden.      

 

Schlüsselwörter: Sprechakte der Bitte; Höflichkeitsstrategien; Portugiesisch für 

Ausländer; DaF 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

A Língua Mãe: 
 
Não sinto o mesmo gosto nas palavras: 
Oiseau e pássaro. 
Embora elas tenham o mesmo sentido. 
Será pelo gosto que vem de mãe? de língua mãe? 
Seria porque eu não tenha amor pela língua 
de Flaubert? 
Mas eu tenho. 
(Faço este registro porque tenho a estupefação 
de não sentir com a mesma riqueza  
as palavras oiseau e pássaro) 
Penso que seja porque a palavra pássaro em 
mim repercute a infância. 
E oiseau não repercute. 
Penso que a palavra pássaro carrega até hoje 
nela o menino que ia de tarde pra 
debaixo das árvores a ouvir os pássaros. 
Nas folhas daquelas árvores não tinham oiseaux 
Só tinha pássaros. 
É o que me ocorre sobre língua mãe. 

 
 [De O Fazedor de Amanhecer, 2001] 

Manoel de Barros 

 

Pensar o ensino/aprendizagem de uma língua estrangeira implica refletir 

sobre as teorias da linguagem e seus respectivos arcabouços metodológicos, os quais 

são apropriados de distintas maneiras, servindo de base ao mesmo tempo a diferentes 

projetos curriculares, à produção de livros didáticos, e, sobretudo, a práticas 

pedagógicas adotadas em sala de aula. 

De uma forma geral, os objetivos dos cursos para o ensino de línguas são 

quase sempre definidos com base nas quatro “habilidades da linguagem”, quais 

sejam, a compreensão oral, a fala, a escrita e a leitura na língua alvo (Widdowson, 

1991). As maneiras de motivar os estudantes a desenvolverem tais habilidades podem 

ser propostas a partir, por exemplo, do estudo de gramática cujo foco recai sobre o 

conhecimento do sistema linguístico. No entanto, a depender dos propósitos dos 

alunos que almejam o domínio de uma língua estrangeira, a aprendizagem baseada 

nos pressupostos de cunho estruturalista pode não ser a mais indicada para que estes 

aprendizes atinjam seus objetivos. Caso desejem se comunicar na língua alvo de 

forma adequada nas variáveis situações do dia a dia, precisarão dominar outros 

conhecimentos além dos estruturais, como o componente pragmático. 
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O ensino/aprendizagem de uma língua estrangeira que se dá somente sob o 

viés estruturalista, cuja atenção é voltada exclusivamente para a forma linguística, 

parte do pressuposto de que uma segunda língua pode ser aprendida da mesma 

maneira que a primeira foi adquirida.  Ao fazê-lo, não se leva em consideração que no 

processo de aquisição da primeira língua, muito antes de articular o primeiro som em 

língua materna, a criança já se encontrava há muito imersa em um universo de 

palavras dotadas de significação, em que o sistema linguístico se fazia paulatinamente 

constituído de sentido vinculado ao sistema de valores. (Revuz, 1998). Barros (2001) 

retrata a ligação do sentido que as palavras carregam em conformidade com a sua 

carga afetiva, que tem raízes da infância, tal como ressaltado na epígrafe deste 

capítulo. 

Acreditamos, portanto, que o ensino de uma língua estrangeira, objeto de uma 

aprendizagem raciocinada, deve abranger também o estudo destas significações, que 

naturalmente variam de cultura para cultura. Ao conhecer uma nova maneira de 

significar, a partir do comportamento linguístico dos nativos da língua que se propõe 

a aprender, o aprendiz se depara com o fato de que a língua estrangeira não recorta 

o real como o faz a materna assimilando, por conseguinte, uma nova visão de mundo. 

Logo, “Aprender uma língua é sempre, um pouco, tornar-se um outro” (Revuz, 1998, 

p.227). Por essa perspectiva, a necessidade da compreensão da cultura estrangeira 

é vista como requisito para comunicação de forma eficiente na língua alvo, uma vez 

que o indivíduo aprende a falar com referência no código social.  

O exposto acima desvela que aprender uma língua engloba o aprender a 

significar em situações concretas de uso (Kumaravadivelu, 2006). Esta constatação 

se fez clara na minha prática como professora nos primeiros dias dos cursos 

ministrados para iniciantes no português brasileiro.  Antes mesmo de estarem aptos a 

manter uma conversação sobre qualquer tema, sentiam a necessidade de me 

perguntar como dizer “Can you help me?” no intuito de, a partir da enunciação desta 

pergunta, receberem orientações sobre como se localizar quando perdidos. A 

tradução literal da pergunta para o nosso idioma seria “Você pode me ajudar? ”, o que 

no contexto carioca poderia soar como a forma com que pedintes clamam por 

esmolas. Embora estruturalmente correta, esta talvez não seja a opção mais 

condizente com a maneira que um brasileiro, consciente das questões sociais de seu 

país, abordaria um desconhecido na rua para solicitar-lhe uma informação.  
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A constatação da importância da adequação comunicativa quando se 

necessita fazer um pedido - que, dentre os atos linguísticos, é um dos mais produzidos 

no dia a dia (Marcuschi, 2003) – levou-me a eleger este ato de fala em especial como 

objeto de estudo. Apesar do reconhecimento da relevância da abordagem de aspectos 

da fala característicos do português do Brasil no processo de ensino/aprendizagem, 

após análise de dez manuais de ensino de português para estrangeiros, Marcuschi 

(2003) verificou que embora em seus prefácios conste a informação de que o 

conteúdo do material privilegia o desempenho oral do público estrangeiro, na prática 

constata-se que a orientação nitidamente gramatical é predominante. Da mesma 

forma, ao investigar como os atos de fala de opinião são abordados nos materiais 

didáticos publicados no Brasil, Almeida (2007) concluiu que a coerência entre a 

proposta apresentada pelos autores dos materiais e aquilo que de fato é oferecido ao 

longo da obra certamente deveria ser objeto de estudo mais aprofundado. Após traçar 

um histórico dos materiais publicados no Brasil para o ensino de português como 

segunda língua para estrangeiros, a autora verificou a existência de um grande 

número de obras cuja ênfase recai sobre a forma e que mesmo dentre os que 

privilegiam a ênfase no uso há uma lacuna a ser preenchida a respeito de como 

brasileiros formulam atos de fala. Segundo Meyer (2002), o português como segunda 

língua para estrangeiros é uma área acadêmica em que muito pouco tem sido 

produzido sob um enfoque do cruzamento de culturas e faz-se, portanto, necessária 

a produção de textos que tratem das questões pragmático-discursivas, culturais e 

interculturais do português do Brasil. 

Partindo do pressuposto de que o contato com a língua do outro revela um 

recorte do real diferente daquele da língua materna e entendendo que é na alteridade 

que captamos nossa singularidade, buscaremos contrastar as estratégias de 

elaboração de pedidos construídas por brasileiros e alemães. Conforme proposto por 

Julia Kristeva em “Estrangeiros para nós mesmos”, quando lançamos o olhar 

estrangeiro sobre nós, desnudamos nossa essência: 

 
 
O estrangeiro fortifica-se com esse intervalo que o separa dos outros 
e de si mesmo, dando-lhe um sentimento altivo, não por estar de posse 
da verdade, mas por relativizar a si próprio e aos demais quando estes 
encontram-se nas garras da rotina da monovalência (Kristeva, 1994, 
p. 14). 
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Considerando o tema apresentado, objetivamos com a presente pesquisa 

investigar aspectos linguísticos e discursivos que compõem os pedidos das línguas 

em análise. A esse objetivo geral, somam-se os seguintes objetivos específicos:  

 

 Descrever e analisar os atos de pedidos em nível macro, constituída de três 

partes: (1) elementos de abertura; (2) ato principal e (3) atos de apoio;2 

 Descrever e analisar os atos de pedidos em nível micro, o qual engloba as 

modificações internas, que alteram o ato principal por meio de elementos 

sintáticos, morfológicos e/ou lexicais;  

 Identificar as estratégias de polidez empregadas no ato de elaboração dos 

pedidos; 

 Verificar em que medida o contexto interfere na escolha das estratégias de 

polidez; 

 Contrastar os modos de produção de sentido das duas línguas em análise 

que possam ser relevantes para o ensino de PLE. 

  

Acreditamos, portanto, que o estudo contrastivo das estratégias de 

elaboração dos atos de pedidos do português e do alemão gerados em nosso corpus 

contribuirá para a descrição da maneira com que os nossos informantes recortam a 

realidade.  

Por eleger a questão da referência e da significação sob a perspectiva do uso 

linguístico e do usuário da língua como problema central, tomaremos os pressupostos 

da Pragmática como fundamento para este trabalho. Este campo do saber leva em 

conta a relação entre linguagem e realidade, bem como o modo através do qual nos 

fazemos compreender por meio de palavras pensadas no âmbito da fala como prática 

humana. É nesse contexto que a questão da relação entre significar e referir passa a 

ser considerada um ato de fala que, ao ser elaborado, demanda que o falante adote 

um tipo de comportamento adequado ao uso e à situação. Uma vez que nos propomos 

a realizar o estudo de fenômenos pragmáticos a partir de uma perspectiva 

intercultural, nos deteremos em especial nos postulados da pragmática contrastiva ou 

intercultural (Warga, 2004). Levaremos em consideração, ainda, o conceito de ato de 

                                            
2 Nos basearemos no modelo de análise proposto por Warga (2004), o qual contempla a investigação 
dos atos de fala em sua complexidade, de forma que não só o ato principal é analisado, como também 
os elementos de abertura e fechamento dos pedidos (cf. Subcapítulo 3.6). 
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fala de Austin (1990) e de Searle (1981, 2002), o conceito de face de Goffman (1980) 

e os estudos de Brown e Levinson (1987) sobre a polidez. Esta linha teórica, cujos 

estudos propõem o exame da língua na interação social, nos ajudará a analisar as 

razões pelas quais os informantes brasileiros e alemães escolheram determinadas 

estratégias ao formular um pedido.  

O corpus da pesquisa foi recolhido por meio de um questionário segundo o 

modelo Discourse Completion Test (DCT), instrumento metodológico comum entre os 

que estudam os atos de fala. Os 40 participantes, dentre eles 20 universitários 

brasileiros e 20 alemães, responderam oralmente, em suas respectivas línguas 

maternas, o mesmo questionário, composto de quatro situações, nas quais tiveram 

que esboçar como formulariam um pedido diante dos diferentes contextos expostos. 

Os pedidos foram recolhidos no campus da Universidade Federal Fluminense (Niterói, 

Brasil) e da Universidade de Leipzig (Alemanha).  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

... falar uma língua é executar atos de fala, atos 
como: fazer afirmações, dar ordens, fazer perguntas, 
fazer promessas, etc., [...]  (Searle, 1981, p. 26). 

 

Reconhecida a necessidade de compreensão das estratégias de que os 

falantes do português do Brasil e do alemão lançam mão ao elaborar um ato de fala 

de pedido, com vistas a um tratamento mais adequado da questão no que tange ao 

ensino/aprendizagem dessas línguas, devemos empreender, primeiramente, a 

análise dos pressupostos da Pragmática e dos princípios da Teoria dos Atos de Fala 

que lhes dão fundamento. Em seguida, voltaremos nossas atenções para a Teoria da 

Polidez, a partir da qual buscarmos interpretar os atos de fala de pedidos. 

Dissertaremos, ainda, sobre as definições de pedido e o que entendemos por polidez. 

Por fim, teceremos considerações a respeito de aspectos que caracterizam as 

especificidades do pedido e da ordem e dos usos do imperativo pelos falantes do 

português do Brasil. 

 

 

2.1. Pragmática 
 

 

Pensar sobre o campo de estudo da Pragmática é como caminhar por uma 

estrada cheia de encruzilhadas. Os estudos linguísticos desse ramo da Linguística 

nos levam a indagações como as levantadas por Armengaud (2006, p. 16-17) ao 

refletir se se deve dizer “a ou as pragmáticas” -  uma disciplina ou uma confluência de 

disciplinas diversas. As inúmeras respostas para essas questões revelam que não há 

consenso entre os pesquisadores quanto à delimitação desse campo (inter)disciplinar 

constituído por linguistas, lógicos, semioticistas, filósofos, psicólogos e sociólogos.   

A despeito de haver diversas correntes no campo da Pragmática, alguns 

pressupostos são comuns aos autores desse domínio como, por exemplo, o uso 

concreto da linguagem por parte de seus usuários na prática linguística, bem como as 

condições que governam essa prática.  

Outra ideia compartilhada entre os estudiosos da área é a concepção de que 

os fenômenos linguísticos não são puramente convencionais, mas compostos 
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também por elementos criativos, inovadores, que se alteram e interagem durante o 

processo de uso da linguagem (Pinto, 2012, p. 55). Nesse contexto, a análise 

linguística é feita de modo a considerar como parte integrante do corpus da pesquisa 

aquilo que outrora era desprezado ou reconhecido como possível erro do uso do 

sistema ou como exceção.  

Por entender a Pragmática como um fenômeno interativo, em que as escolhas 

linguísticas do falante são consideradas, a definição de Crystal (1998, p. 206) sobre 

esse campo do conhecimento representa a concepção da corrente que elegemos, 

dentre tantas, uma vez que acreditamos ser a que melhor nos permitirá compreender 

as estratégias empregadas na elaboração de pedidos por falantes do português e do 

alemão: 

 

Na linguística moderna, veio a ser aplicada ao estudo da LÍNGUA do 
ponto de vista dos usuários, em especial as escolhas feitas, as 
restrições encontradas ao usar a língua em interação social e o efeito 
de seu uso sobre outros participantes em um ato de comunicação.  

 
 

A investigação de fenômenos pragmáticos a partir de uma perspectiva 

intercultural é objeto da Pragmática contrastiva ou intercultural (Warga 2004, p. 4). Por 

nos propormos a examinar atos de fala de duas culturas distintas, também nos 

fundamentaremos nos pressupostos dessa corrente teórico-metodológica, cujos 

estudos levam em conta a comparação entre as especificidades das estratégias de 

polidez de uma dada sociedade. 

 

 
2.2.  Teoria dos Atos de Fala –                                                                               
        “Como as palavras se relacionam com o mundo?”3 
 

 

A Teoria dos Atos de Fala tem sua origem na Filosofia da Linguagem. Uma 

de suas fontes encontra-se em Wittgenstein cuja concepção de linguagem sem tarefa 

representativa exercerá enorme influência no campo dos estudos linguísticos. Para o 

filósofo austríaco, a linguagem não serviria mais para nomear coisas e descrever seus 

estados, de modo que a função da linguagem “não é falar acerca do mundo, mas agir 

                                            
3 Com este questionamento Searle abre sua obra Speech Acts. 
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com a fala no mundo, pois ela é um tipo de ação, uma atividade, um comportamento, 

uma forma de vida” (Araújo, 2004, p. 100). 

Wittgenstein não foi o primeiro a afirmar que dizer também é fazer. Muito 

antes, diversas correntes de pensamento já haviam formulado essa ideia, como a 

corrente retórica de Aristóteles. Com o advento da linguística moderna, contudo, 

estruturalistas e gerativistas passam a descrever a língua de forma abstrata, fora do 

contexto de uso. A ideia da linguagem enquanto atividade só volta, então, a florescer 

mais tarde, quando os linguistas retomam os estudos com base na relação entre a 

língua e seus usuários, contribuindo, dessa forma, para o nascimento da Pragmática.   

Pensando especificamente na teoria dos atos de fala, considera-se a obra 

póstuma de J. L. Austin, de 1962, How to do things with words, como a verdadeira 

certidão de nascimento dos speech acts. Foi Austin o fundador da escola que 

disseminou a concepção do “falar é fazer”. Ao esboçar a teoria, o autor propõe a 

sistematização de fenômenos pragmáticos por meio da tentativa de classificação dos 

diversos tipos de usos dos atos de linguagem. Estes constituintes mínimos da 

linguagem natural são aqui analisados a partir de um método que leva em 

consideração o uso e o contexto; ou seja, ao examinar um ato de fala, o autor relaciona 

as palavras à situação em que foram proferidas, entendendo linguagem e mundo 

como uma realidade indissociável.  

A virada pragmática proposta por Austin põe em questão a perspectiva de 

linguagem defendida pelas teorias do significado da tradição semântica,4 a qual 

colocava as condições de verdade como centrais: a menos que pudesse ser testada 

quanto à sua verdade ou falsidade, a sentença seria taxada de sem significado. 

Consequentemente, só eram consideradas inteligíveis as frases que representavam 

fatos ou estados de coisas, por serem as que possibilitariam estabelecer tais 

condições de verdade. A contribuição original de Austin consiste na percepção de que 

o uso da linguagem não se resumiria à descrição do mundo, engloba também o 

comunicar. Neste sentido, a linguagem não é uma mera representação da realidade, 

mas uma forma de ação em que o ato de fala é proferido a partir de um contexto 

                                            
4 “A divisão do estudo da linguagem, em uma perspectiva filosófica, em sintaxe, semântica e pragmática 
tem sua origem no texto Fundamentos de uma Teoria dos Signos (1938), do filósofo norte-americano 
Charles William Morris (1901-1979), da Universidade de Chicago. O texto serve de introdução à 
Enciclopédia Internacional de Ciência Unificada, da qual Morris foi um dos organizadores, junto com os 
membros do Círculo de Viena, Otto Neurath e Rudolf Carnap.” (MARCONDES, 2005, p. 7) 
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governado por regras de emprego, com uma finalidade determinada, e que, uma vez 

emitido, provoca reações no meio onde foi enunciado.  

Baseado no pressuposto exposto acima, Austin diferencia os constativos dos 

performativos, ou seja, distingue as sentenças usadas para relatar e descrever, 

daquelas empregadas para realizar algo. Marcondes (2005, p. 17) ilustra esta 

distinção por meio dos exemplos: (1) “João está brincando no quintal” e, (2) “Prometo 

que lhe pagarei amanhã”, em que (1) ilustra um constativo, e (2) um performativo. A 

sentença (1) está submetida à conjuntura verdadeiro ou falso, pois só pode ser 

determinada como realidade, caso João esteja realmente brincando em um quintal no 

momento em que a afirmação é proferida. Já a (2) não está submetida às mesmas 

condições, pois não é, de fato, verdadeira ou falsa, posto que não descreve um fato. 

Está, porém, sujeita a ser bem ou malsucedida, a depender das circunstâncias e 

consequências da realização deste ato de prometer.  

 Austin percebeu, no entanto, que essa dicotomia é inadequada, porque o 

constativo apresenta também uma dimensão performativa, uma vez que descrever é 

também um ato passível de poder ser bem ou malsucedido; e os performativos têm 

uma dimensão constativa, já que mantêm uma relação com um fato. Ao comentar a 

contribuição de Austin, Marcondes (2005) afirma que o autor propõe que 

 

... sua concepção performativa de linguagem, isto é, do uso das 
palavras como uma forma de agir, seja estendida para toda a 
linguagem. O ato de fala passa a ser considerado como a unidade 
básica de significação, constituída por três dimensões integradas ou 
articuladas: respectivamente os atos locucionário, ilocucionário e 
perlocucionário. (Marcondes, 2005, p. 18) 

 
 

Ainda segundo Marcondes (2005), seria possível classificar os atos de fala de 

Austin da seguinte forma:  

 

 Ato locucionário: constitui-se da dimensão linguística estritamente 

considerada, isto é, das palavras e sentenças de uma língua específica, 

empregadas de acordo com as regras gramaticais aplicáveis e dotadas de 

sentido e referência.  

 Ato ilocucionário: pode ser considerado o núcleo do ato de fala e tem como 

aspecto fundamental a força ilocucionária. Essa força consiste no 

performativo propriamente dito, constituindo o tipo de ato realizado. Quando 
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digo “Prometo que lhe pagarei amanhã”, meu proferimento do verbo 

“prometer” constitui o próprio ato de prometer, não se trata de uma descrição 

de minhas intenções ou de meu estado mental. Ao proferir a sentença eu 

realizo a promessa. A força do meu ato é a da promessa. Portanto, 

“prometer” é um verbo performativo, e os verbos performativos geralmente 

descrevem as forças ilocucionárias dos atos realizados. De acordo com sua 

força ilocucionária, os proferimentos podem ser classificadas em cinco tipos 

gerais: 1) veredictivos, “caracterizam-se por dar um veredito”, tais como 

“absolvo”, “condeno”, “considero”, “avalio”; 2) exercitivos, “consistem no 

exercício de poderes, direitos ou influências”, por exemplo “nomeio”, 

“demito”, “ordeno”; 3) compromissivos ou comissivos, “caracterizam-se por 

prometer ou de alguma forma assumir algo, comprometem a pessoa a fazer 

algo, incluem “prometo”, “juro”, “aposto”; 4) comportamentais, “constituem 

um grupo muito heterogêneo, e têm a ver com atitudes e comportamento  

social”, tais como “agradeço”, saúdo”, “felicito”; e 5) expositivos, “são difíceis 

de definir... esclarecem o modo como nossos proferimentos se encaixam no 

curso de uma argumentação ou de uma conversa, por exemplo, “afirmo”, 

“declaro”, “informo”, “contesto”. 

 Ato perlocucionário: foi definido por Austin como se caracterizando pelas 

“consequências do ato em relação aos sentimentos, pensamentos e ações 

da audiência, ou do falante, ou de outras pessoas, e pode ter sido realizado 

com o objetivo, intenção ou propósito de gerar essas consequências”.  

 

A realização dos atos de fala só se dá quando submetida à “combinação de 

intenções do falante e convenções sociais com diferentes graus de formalidade”. As 

convenções são de natureza social e podem ser mais ou menos formais, mas em 

ambos os casos estão presentes e os falantes “... estão seguindo regras, normas, 

procedimentos habituais, com variados graus de formalidade, porém constitutivos de 

suas formas de conduta” (Marcondes, 2005, p. 20). 

Dentre os seguidores de Austin, destaca-se Searle (1981), que também 

discute questões5 relativas aos meios pelos quais se exerce a função de ação inerente 

                                            
5 Tanto Austin quanto Searle partem do princípio de que diferentes ações podem ser realizadas a partir 
da produção de enunciados, os quais possuem intrinsecamente um valor de ato. É importante ressaltar, 
no entanto que há diferenças cruciais na teorias dos dois. A taxinomia dos atos ilocucionários é um 
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à linguagem. O autor parte da hipótese de que “...falar uma língua é executar atos de 

fala, atos como fazer afirmações, dar ordens, fazer perguntas, fazer promessas, etc. 

(...) estes atos são, em geral, possíveis graças a certas regras para o uso de 

elementos linguísticos e é em conformidade com elas que eles se realizam. Dessa 

forma, ao proferir um ato de fala, o falante está “... dizendo alguma coisa e não apenas 

alinhando palavras”. (Searle, 1981, p. 34). Com o intuito de ilustrar essa ideia, Searle 

(1981) propõe que imaginemos um falante e um ouvinte e suponhamos que o falante, 

nas circunstâncias apropriadas, enuncie uma das seguintes frases:  

  

1- João fuma muito. 

2- João fuma muito? 

3- Fuma muito, João! 

4- Oxalá João fumasse muito.  

 

Segundo Searle, ao proferir “1”, o falante faz o que os filósofos chamam de 

uma asserção; em “2”, faz uma pergunta; em “3”, dá uma ordem; e em “4”, exprime 

um desejo. Ao executar os diferentes atos, o falante refere-se a um certo objeto João 

e predica a propósito do objeto a expressão “fuma muito”. O que Searle (1981) 

pretende aqui destacar é o fato das quatro enunciações representarem quatro 

diferentes atos de fala, embora todas possuam a mesma referência e a mesma 

predicação. Essas diferentes ações, as quais o falante pode realizar ao proferir os 

atos de fala mencionados acima, Austin denominou de atos ilocucionais. Ao 

enunciar qualquer uma dessas quatro frases acima o falante estaria a executar 

concomitantemente, pelo menos, três tipos de atos de fala distintos: 

 

a) atos de enunciação – consistem em enunciar uma sequência de palavras  

b) atos proposicionais – consistem em referir e predicar; 

c) atos ilocucionais – são embutidos da força do ato de fala e de seu 

propósito comunicativo6 

                                            
ponto de divergência entre os autores. Em Speech Acts, Searle pressupõe a familiaridade com o padrão 
geral de análise dos atos ilocucionários presente em trabalhos como How to do things with words de 
Austin, e, a partir dos princípios austianos, propõe uma nova categoria de atos ilocucuinários.  
6 “O propósito ilocucionário é parte da força ilocucionária, mas não é o mesmo que ela. Assim, por 
exemplo, o propósito ilocucionário dos pedidos é o mesmo que o dos comandos: são tentativas de levar 
o ouvinte a fazer algo. Mas as forças ilocucionárias são claramente diferentes. De modo geral, pode-
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As consequências ou efeitos que os atos ilocucionais podem vir a causar 

sobre as ações, pensamentos ou crenças dos ouvintes levou Austin a desenvolver em 

sua teoria o conceito dos atos perlocucionais e este valor perlocucional do ato só é 

atingido sob certas condições de sucesso7. Searle (1981, p. 74), estabelece, portanto, 

quais seriam estas condições necessárias e suficientes para que um ato de fala seja 

bem-sucedido e perfeitamente executado na enunciação de uma dada frase. Assim, 

segundo o autor, fariam parte das condições gerais: 

 

 A satisfação das condições normais de input (recepção) e output (emissão) 

da fala. Os interlocutores devem encontrar-se em um contexto tal que o 

falante e o ouvinte saibam falar a língua; ambos têm consciência do que 

estão fazendo e nenhum deles sofre de limitações físicas que impeçam a 

comunicação como a surdez, a afasia, etc.  

 O princípio segundo o qual não seja óbvio para o ouvinte que o falante 

proferirá o ato de fala em questão no decurso normal dos acontecimentos. 

Quando um pedido é feito a alguém, presume-se que este alguém não esteja 

a realizar o solicitado.  

 A intenção do falante de produzir um certo efeito ilocucional, fazendo com 

que o ouvinte perceba a sua intenção de produzir esse efeito.  

 A condição de sinceridade. Ao proferir um ato de fala de pedido, o falante 

realmente deseja que a solicitação seja atendida. 

 O pressuposto de que o ato é proferido em uma condição de sucesso, ou 

seja, as condições que devem estar reunidas para que seu valor 

ilocucionário tenha alguma chance de se realizar perlocutoriamente. O 

falante, por exemplo, só terá chance de que uma ordem sua seja acatada 

pelo ouvinte, se estiver ocupando uma posição de autoridade, caso contrário 

a ordem poderá fracassar.  

 

 

                                            
se dizer que a noção de força ilocucionária é a resultante de vários elementos, dos quais o propósito é 
apenas um – embora, creio eu, o mais importante.” (SEARLE, 2002, p. 4) 
7 Se até este ponto fizemos uma releitura do trabalho de Austin, a partir de então nos debruçaremos 
sobre aspectos que Searle introduziu na Teoria dos Atos de Fala. 
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2.2.1. A Proposta de uma nova Taxionomia dos atos ilocucionários de Austin 

 

 

Dez anos após ter escrito Speech Acts, Searle publica Expressão e 

Significado, em 1979. É, sobretudo, nesta obra que o autor se propõe a apresentar 

uma nova lista classificatória do que considera ser as categorias básicas dos atos 

ilocucionários: (Cf. Searle, 2002, p. 19-22) 

 

 Assertivos – O propósito dos membros da classe assertiva é o de 

comprometer o falante com a verdade da proposição expressa. Assim, todos 

os membros da classe assertiva são analisáveis na dimensão de avaliação 

que inclui o verdadeiro e o falso.  

 Compromissivos – São os atos ilocucionários cujo propósito é comprometer 

o falante com alguma linha futura de ação. É interessante ressaltar que estes 

atos se diferem dos de pedidos, foco do nosso estudo, pois o propósito de 

uma promessa é o de comprometer o falante a fazer algo e não o de tentar 

levar o ouvinte a fazer algo.  

 Expressivos – O propósito ilocucionário dessa classe é o de expressar um 

estado psicológico, especificado na condição de sinceridade, a respeito de 

um estado de coisas, especificado no conteúdo proposicional.  

 Declarações – as declarações produzem uma alteração no estatuto ou 

condição do referido. Para que a declaração seja realizada com sucesso é 

necessária a existência de uma instituição extralinguística e tanto o falante 

como o ouvinte devem ocupar lugares especiais no interior dessa instituição. 

É apenas por haver instituições como a igreja, o direito, o estado privado, 

entre outras, que se pode excomungar, designar, declarar guerra, etc.  

 Diretivos – O propósito ilocucionário do falante consiste em tentar (em graus 

variáveis) levar o ouvinte a fazer algo. Podem ser tentativas muito tímidas, 

como quando o convido a fazer algo ou sugiro que faça algo, ou podem ser 

tentativas muito veementes, como quando insisto que faça algo. Verbos que 

denotam os membros dessa classe são: convidar, ordenar, suplicar, permitir, 

aconselhar,... e pedir, com o qual nos ocupamos neste estudo. 
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2.2.1.1 Os atos de fala indiretos 
 

 

O segundo capítulo da obra Expressão e Significado é dedicado aos atos de 

fala indiretos. Searle (2002) reflete sobre o que leva a nos comunicarmos de forma 

indireta e como é possível que nos entendamos, apesar do fato de que 

“Frequentemente o que dizemos significa mais do que realmente dizemos”. (Searle, 

1981, p. 30) Por que proferimos pedidos como “Você pode alcançar o sal?”. Neste 

caso a elocução não é meramente uma pergunta; sabemos, sentados ao lado da 

pessoa a qual nos referimos, que ela é capaz de alcançar o sal; a elocução é, portanto, 

um pedido. E o ouvinte, sem hesitar, nos passa o sal. Chama, portanto, a atenção do 

autor, a questão de algumas sentenças, como a do exemplo acima, serem “usadas 

como pedidos indiretos de uma maneira quase convencional”. (Searle, 2002, p. 49) 

O filósofo tenta, então, explicar “como é possível para o falante dizer uma 

coisa, querer significá-la, mas também querer significar algo mais”; também procura 

avaliar como o ouvinte consegue assimilar o conteúdo implícito da elocução. Para tal, 

formula exemplos de diferentes estratégias de atos de pedido, alguns dos quais 

mencionados abaixo: 

 

“Você pararia de pisar no meu pé?”; “Você não vai comer seus 
cereais?”; “Você estaria disposto a escrever uma carta de 
recomendação para mim?”; “Por que não parar aqui?”; “Não faria mal 
se você saísse agora”; “Não conseguirei ver a tela enquanto você 
estiver com esse chapéu”; “Eu devo ter lhe dito uma dúzia de vezes 
para não comer com a boca aberta”; “Poderia pedir-lhe que tire o seu 
chapéu?” (Searle, 2002, p. 57-64) 

 
 

O autor também reconhece que as proposições não são, no sentido ordinário, 

idiomatismos8. A evidência que confirma essa ideia pode ficar clara quando a tradução 

palavra por palavra dos pedidos for feita para uma outra língua. Neste caso, com 

possíveis exceções9, as versões em outros idiomas terão os mesmos potenciais 

ilocucionários indiretos dos exemplos em português. Porém, o fato de não se tratar de 

                                            
8 Searle dá o exemplo de um idiomatismo: “Jones kicked the bucket”, que literalmente significa que 
Jones “chutou o balde” e idiomaticamente equivale a “morreu”, “bateu as botas”, “esticou as canelas”. 
9 Vale ressaltar que, como postula Kerbrat-Orecchioni (2006), uma mesma estrutura pode, em duas 
línguas sob análise, funcionar como uma interpelação indireta, mas sem receber exatamente o mesmo 
valor social. A autora exemplifica que no inlgês autraliano o equivalente da fórmula “Você poderia digitar 
este texto para mim, por favor?” não seja “Could you please...”, por ser considerada rude. Um professor, 
ao fazer tal pedido a secretária, optaria pela forma “Would you...” 
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um idiomatismo, não significa que as sentenças não sejam idiomáticas. Se não fosse 

assim, não teriam potencial ilocucionário indireto. Um exemplo que ilustra tal ideia é 

dado por Searle (2002) ao comparar um pedido diretivo indireto e um direto, 

respectivamente. O autor contrapõe: “Você quer me passar o martelo que está ali 

sobre a mesa? ” e “É fato que você agora deseja me passar o martelo que está ali 

sobre a mesa” (2002, p. 68).  

Ainda acerca das reflexões sobre os atos de fala indiretos, Searle (2002, p. 

82-83) postula que além das máximas de Grice, parece haver uma outra máxima de 

conversação, que poderia ser expressa assim: “Fale idiomaticamente, a menos que 

haja uma boa razão para não fazê-lo”. Por que o falante abriria mão desse recurso 

como forma de polidez?  

A respeito da polidez, o autor percebe que há diferentes graus de potencial 

ilocucionário indireto, e, conclui também que 

 

(...) certas formas tenderão a vir a ser convencionalmente 
estabelecidas como as formas idiomáticas padrão para atos de fala 
indiretos. ... assim, adquirirão usos convencionais como, por 
exemplo, formas polidas para pedidos. (Searle, 2002, p. 81) Grifo 
meu. 

 

A polidez, segundo Searle, é a mais proeminente das motivações para a 

formulação de pedidos de forma indireta e entende, portanto, que certas formas 

tendem naturalmente a tornar-se meios polidos convencionais de feitura de pedidos 

indiretos – justificando, assim, a opção por essa estratégia ao se proferir um pedido.  

Por fim, é também relevante mencionar um outro fator que Searle (2002) 

considera quando justifica o entendimento entre falante e ouvinte no que concerne a 

enunciação dos atos de fala indiretos: a habilidade do ouvinte em fazer inferências – 

e a existência de informações factuais prévias compartilhadas pelo falante e pelo 

ouvinte10. Sobre este último fator, Marcondes chama a atenção para o fato de Searle 

ter acatado uma acepção pragmática do método de análise ao levar em conta 

elementos que vão além do estritamente linguístico e considerar, assim, o contexto 

de uso como indispensável à análise do significado. É essa perspectiva característica 

da Pragmática que justifica a escolha da Teoria dos Atos de Fala como 

                                            
10 “Intenções e elementos subjetivos só podem ser identificados, por sua vez, com base no que é 
proferido explicitamente e no que é indicado por meio do contexto” (Marcondes, 2005, p. 26) 
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fundamentação da presente pesquisa. Posto que as diferentes estratégias de 

elaboração de pedidos variarão de cultura para cultura, é o contexto em que tais atos 

são proferidos que nos permitem esclarecer a opção por determinada maneira de se 

fazer uma solicitação.  

 

 
2.3. Teoria da Polidez  
 

 

Uma das principais obras de referência acerca da Teoria da Polidez é o estudo 

realizado por Penelope Brown e Stephen Levinson em Politeness, Some universals in 

language usage, publicada pela primeira vez em 1978. Desde então é “aceita como 

uma teoria clássica no que diz respeito à polidez em comunicação”, como afirma 

Gumperz ao prefaciar livro. Segundo o autor,  

 

Uma das principais razões para este interesse é que a polidez, como 
os autores definem, é fundamental para a produção da ordem social, 
e uma pré-condição para a cooperação humana, de modo que 
qualquer teoria que fornece uma compreensão deste fenômeno, leva, 
ao mesmo tempo, aos fundamentos da vida social humana. (Tradução 
nossa).  

 

Em Politeness, Brown e Levinson procuraram estudar as regularidades 

(estruturais e sociais) dos padrões universais de cortesia no uso da linguagem com o 

intuito de verificar quais seriam as estratégias de polidez usadas pelos falantes 

durante a interação. A teoria postulada pelos autores torna compreensível esses 

mecanismos praticados na interação quotidiana ao descrever os princípios da polidez 

nas trocas comunicativas. Essa concepção de “polidez”, introduzida pelos autores e 

que compreende todos os aspectos do discurso, traduz a preocupação do indivíduo 

em preservar o caráter harmonioso da relação interpessoal. Uma vez que na vida 

cotidiana muitos dos atos de fala são potencialmente ameaçadores, os interlocutores 

usam de determinadas “estratégias” no intuito de preservar a “face” do outro. O 

conceito de face, desenvolvido por E. Goffman (1980), consiste em dois tipos 

específicos de pretensão (anseio) que os interlocutores se atribuem: o desejo de não 

sofrer nenhum tipo de impedimento ao agir - face negativa - e o desejo de se sentir 

aceito - face positiva.  
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Segundo Brown e Levinson (1987), esta noção de face é universal, observável 

em qualquer grupo social, pois em toda comunidade linguística há o desejo mútuo dos 

interlocutores de preservação à face (face want) diante dos atos ameaçadores 

inerentes à interação verbal. Este exercício da polidez, tido como fundamental para 

que a comunicação ocorra de forma adequada, R. Barthes (apud Kerbrat-Orecchioni, 

2006, p. 101) definiu como “Um estado de equilíbrio muito sutil e muito fino para se 

proteger sem ferir o outro”. 

Destarte, por ser elaborada a partir de constructos culturais, a noção de face 

é ao mesmo tempo universal e subjetiva, quando analisada em diferentes sociedades. 

Um ato ser ou não representativo de ameaça à face dependerá de preceitos 

específicos de cada sociedade. Tais atos ameaçadores foram denominados por 

Brown e Levinson (1987) de FTA (Face Threatening Act). A escolha da estratégia de 

polidez empregada para que se evite ou atenue os efeitos de um FTA depende das 

seguintes variáveis sociológicas: 

 

 A distância social (D) entre os interlocutores na interação, ou seja, o grau 

de intimidade entre os interlocutores, que pode ser de maior ou menor 

proximidade. Segundo Kebrat-Orecchoni (2006, p. 63-68) essa dimensão da 

relação interpessoal, denominada relação horizontal, é determinada por 

fatores contextuais como a natureza do laço socioafetivo que os une e a 

natureza da situação comunicativa (forma/informal). A distância que o falante 

deseja estabelecer com o parceiro pode ser identificada por meio de 

aspectos verbais, como as formas de tratamento empregadas, os temas 

abordados e o registro linguístico, que se percebe pelo uso de uma 

linguagem monitorada (ou não). 

 A relação de poder (P) ou relação vertical, estabelecida entre os falantes, 

a qual, segundo Kebrat-Orecchoni (2006, p. 69-72), é essencialmente 

dissimétrica. A desigualdade característica da interação (entre professor e 

aluno, médico e paciente falante nativo e não nativo) é marcada por fatores 

como idade, sexo e até mesmo sobre qualidades mais pessoais como o 

domínio da língua, a competência, o prestígio, o carisma e a força física. Os 

marcadores verbais que denotam esse tipo de relação são perceptíveis 

pelas escolhas dos pronomes de tratamento; a organização dos turnos de 

fala (em que aquele que fala por mais tempo é tido como o que “domina a 
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conversação”); a organização estrutural da interação (o que ocupa a posição 

mais alta abre e fecha as unidades conversacionais) e os atos de fala 

produzidos durante a interação (o que profere atos que ameaçam à face 

estão em posição superior, em oposição aos que são ameaçados ou 

produzem atos que ameacem a própria face). 

 O grau de ameaça à face (R) que um FTA pode representar para os 

interlocutores nos diferentes contextos de uma determinada cultura. Os 

autores representam o “peso” de ameaça à face que um FTA pode 

evidenciar pela fórmula: 

 

Wx = D(S,H) + P(H,S) + Rx 

 

em que Wx (weightiness) seria o valor numérico que corresponde ao grau 

de ameaça de um FTA; D (social distance) a distância social entre S 

(Speaker) o falante e H (hearer) o ouvinte; P (Power) o poder do ouvinte 

sobre o falante e Rx o grau de imposição com que o FTA é classificado pelos 

indivíduos de uma cultura. 

 

Segundo Brown e Levinson (1987), quanto maior for o grau dos fatores 

mencionados acima, maior será o número de estratégias de polidez empregadas 

pelos interlocutores na elaboração do ato de fala. Com o intuito de melhor explicar os 

aspectos sistemáticos da linguagem no que diz respeito à escolha deste conjunto de 

procedimentos que visam o equilíbrio da relação interpessoal na comunicação, os 

autores estruturaram um modelo de referência para descrição das especificidades da 

interação verbal cujos pressupostos são: 

 

 Ambos os interlocutores possuem uma face positiva e uma face negativa e 

são agentes racionais, isto é, interagem de modo que consigam atingir 

seus objetivos.  

 Tanto os falantes quanto os ouvintes têm interesse em proteger sua própria 

face e a do outro ao interagir.  

 Alguns atos são intrinsecamente ameaçadores de faces, os FTAs. 
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Brown e Levinson (1987) distinguem as características dos atos que 

representam ameaça à face negativa dos que ameaçam a face positiva. Os Atos que 

ameaçam a face negativa podem vir a impedir a liberdade de ação do ouvinte e 

pressupõem: 

 

 uma ação futura do ouvinte de forma que põem pressão para que o ouvinte 

faça ou deixe de fazer algo que seja do interesse do falante. Entre eles estão 

as sugestões, avisos, ameaças, ordens e pedidos;  

 que o falante beneficiará o ouvinte de modo a pressioná-lo a aceitar o ganho,  

deixando-o, assim, na condição de estar em dívida com o primeiro. São eles 

as ofertas e as promessas, em que o falante se compromete com algo que 

virá a favorecer o ouvinte; 

 que o falante quer algum bem do ouvinte, de modo que este tenha que se 

portar de forma a realizar esse desejo, como ocorre, por exemplo, quando 

“algo” em posse do ouvinte é elogiado e esse oferece, então, o “objeto” em 

questão ao falante.  

 

Os atos que ameaçam a face positiva são aqueles em que o falante demonstra 

não levar em consideração os sentimentos do ouvinte, seja desaprovando-o ou não 

lhe dedicando a devida atenção, quer sejam essas ações tomadas intencionalmente 

ou acidentalmente. Ao serem proferidos, revelam que o falante: 

 

 mostra uma avaliação negativa de algum aspecto da face positiva do ouvinte, 

como desaprovação, critica, acusação; 

  não se importa em depreciar o ouvinte, de forma que este se sente 

ameaçado ou envergonhado; 

 põe em pauta temas irreverentes, tabus, demonstrando, dessa forma, que 

não leva em conta as noções de valor do ouvinte 

 revela informações sobre o ouvinte que podem denegrir a sua imagem 

 discute política, religião e temáticas como as que debatem o racismo, 

emancipação feminina, criando uma atmosfera hostil e possivelmente vindo 

a ameaçar a face dos interlocutores presentes; 

 não respeita os turnos e interrompe o interlocutor, ou, ignora-o. 
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Visto que a maioria dos atos de fala são potencialmente ameaçadores de 

faces, as estratégias de polidez são empregadas com o intuito de amenizar esse 

efeito. Segundo Brown e Levinson (1987), há quatro formas de o falante atenuar um 

FTA, como ilustrado na figura abaixo: 

 

Figura 2.1:  Estimativa do Risco de à Face 

 
 

 

Ao optar pela estratégia on record, direta, o falante adota uma postura clara 

ao se expressar. O locutor enunciará o ato de fala de maneira direta, sem a 

preocupação de proteção à face do interlocutor, caso o profira without redressive 

action, ou seja, sem ação reparadora. Essa é uma escolha comum, por exemplo, 

quando ambos os interlocutores acordaram tacitamente que a ameaça à face é um 

fator irrelevante, como diante de uma condição de emergência. Um ato de fala on 

record também se justifica quando o pedido pelo falante emitido no imperativo (como 

ao dizer “Entre”) condiz com a intenção do ouvinte. A vantagem de ser feito de forma 

explícita consiste no fato de que não há possibilidade de o ato de fala não ser 

interpretado pelo ouvinte como um pedido, levando este a sentir-se pressionado a 

atender ao falante. Além de afastar a chance de não se fazer entendido, ao ser direto, 

o falante mostra-se sincero e livra-se de ser tido como um manipulador.  Ao contrário, 

caso se preocupe em preservar a face do ouvinte, poderá lançar mão de estratégias 

with redressive action, com ação reparadora, fazendo uso da polidez positiva, ou 

negativa.  

Quando o falante elege a polidez positiva como estratégia de elaboração de 

atos de fala, está levando em consideração a face positiva do interlocutor. O falante 

pode demonstrar tal respeito ao expressar que deseja o mesmo que o ouvinte, 

mostrando-se cúmplice e recíproco.  Ao formular um pedido, pode proferi-lo como se 
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já houvesse um pseudo acordo de que o ouvinte atenderia aos desejos do falante, 

como em “Que tal um picolé?”. Uma outra estratégia de amenizar o FTA seria incluir 

o “nós” no pedido, como em “Vamos arrumar este quarto hoje? ”. 

Na hipótese de empregar estratégias de polidez negativa, o falante levará a 

face negativa do interlocutor (parcialmente) em conta ao demonstrar que se esforça 

para impedir o mínimo possível a liberdade de ação do ouvinte. No que diz respeito 

aos atos de pedido, a ameaça à face é compensada, por exemplo, com pedidos de 

desculpas pelo incômodo ou intromissão. O uso da passiva é um outro recurso que 

pode-se adotar na tentativa de atenuar um FTA ao pedir, como em “Pessoal, o 

exercício já foi feito?”. Dessa forma, o falante cria um efeito de afastamento entre ele 

e o ouvinte, que ganha mais abertura para negar atender à solicitação, uma vez que 

esta não foi feita diretamente a ele. 

Diferentemente das estratégias expostas acima, por meio da off record, o 

falante se remete ao seu interlocutor de forma indireta, podendo parecer ambíguo, de 

modo que o significado dos atos de fala que profere são, em certo grau, “negociáveis” 

e o ouvinte encontra-se na confortável posição de ter liberdade de reagir da maneira 

que melhor lhe convier. Por esta razão, quando o ouvinte atende a um ato de pedido 

do falante, demonstra boa vontade e apreço pela figura do solicitante, o qual correu o 

risco de não ter o desejo realizado ao ter priorizado não coagir o interlocutor. Neste 

contexto, os atos de pedidos podem ser elaborados de forma metafórica, irônica, em 

que as perguntas retóricas e a mitigação estão inclusas no pacote de opções desse 

falante que se preocupa em não ameaçar a face negativa do outro.  

Diante do exposto, podemos concluir que a teria de Brown e Levinson terá 

relevância para a presente pesquisa na medida em que permitirá definirmos as 

estratégias de polidez que os falantes do português do Brasil e do alemão empregam 

ao elaborar um pedido. Dessa forma, o trabalho poderá vir a contribuir não somente 

com a sistematização dos aspectos formais deste ato de fala, como também com a 

apresentação das regras sociais concernentes à interação verbal cujo domínio é de 

extrema importância a um falante não nativo. A este, é necessário tanto o 

conhecimento gramatical, quanto o linguístico-cultural para que, ao dominar a língua 

alvo em toda a sua complexidade, possa se expressar de maneira natural, eficiente e 

adequada.  
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2.4 A polidez e a (in)diretividade 
 

 

Uma vez que discorremos sobre os atos de fala indiretos e a Teoria da 

Polidez, podemos, então, refletir sobre o conceito de polidez.  

Conforme vimos anteriormente (cf. 2.2.1.1), Searle entende que a formulação 

de pedidos de forma indireta justifica-se pela intenção do falante em interagir de forma 

polida. Brown e Levinson (1987) também estabelecem uma relação entre polidez e 

indiretividade ao discorrerem sobre as quatro formas possíveis de se evitar um FTA, 

sendo as estratégias with redressive action as que preservam a face do ouvinte. 

Segundo Dias (2010, p. 47), embora Brown e Levinson pressuponham que 

algumas formas indiretas não possam ser consideradas polidas em determinados 

contextos, como quando dirigidas a um amigo íntimo, eles conservam a ideia de que 

a percepção da polidez de um enunciado é proporcional ao grau de diretividade do 

mesmo. Segundo a autora, esse posicionamento tem gerado ressalvas como as de 

Wierzbicka (1985)11, a qual relaciona o uso de formas imperativas e condicionais no 

polonês a normas e suposições culturais. Ela comenta, por exemplo, que o uso da 

forma imperativa no polonês não implica necessariamente impolidez. 

Assim como Dias (2010), embora nos apoiemos na proposta 

brownlevinsoniana de que há uma conexão estreita entre a noção de face e a de 

polidez, não consideramos atos de fala ou estratégias particulares como 

inerentemente polidas ou impolidas. Conforme menciona (Rohrbacher, 2010), entre 

amigos, em especial do sexo masculino, a interação permeada por xingamentos pode 

sinalizar camaradagem e expressar pertencimento a um determinado grupo.

 Mediante tal impasse, Warga (2004, p. 33) elabora sua definição de polidez, a 

qual acataremos. De acordo com a autora, a polidez é entendida como uma estratégia 

social, que permite que o ouvinte se sinta livre para decidir-se pela realização (ou não) 

do pedido. Nesse contexto, a aparente “generosidade” do solicitante aumenta a 

probabilidade de que seu pedido venha a ser satisfeito. Segundo Warga, a polidez é 

expressa não somente pelo ato principal que compõe o pedido, mas é manifestada 

por meio do enunciado como um todo – através de seu conteúdo, estrutura e forma. 

Partindo de tal pressuposto, compartilhamos com a autora da hipótese de que a 

                                            
11 WIERZBICKA, A. Different cultures, different languages, different speech acts. Journal of Pragmatics, 
9, p. 145-163, 1985. 
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polidez é explicitada, em primeiro lugar, por meio das modalizações externas (como 

os elementos de abertura e atos de apoio), que acompanham e dão suporte ao ato 

principal. Tal pressuposição será verificada no decorrer do estudo empírico.  

 

 

2.5 O pedido e a ordem 
 

 

Kerbrat-Orecchioni (2005, p. 99) inicia a discussão sobre a definição de 

pedido e ordem pelo viés estrutural, por meio da citação de Benveniste: 

 

Reconhece-se amplamente que há proposições assertivas, 
proposições interrogativas, proposições imperativas, diferenciadas por 
traços específicos de sintaxe e de gramática [...]. Ora, essas três 
modalidades são apenas o reflexo dos três comportamentos 
fundamentais do homem que fala e age através do discurso sobre seu 
interlocutor: ele quer lhe transmitir um elemento de conhecimento, ou 
obter dele uma informação, ou dar-lhe uma ordem. 
 

 
Enquanto sob a ótica de Benveniste a ordem e a pergunta são atos distintos, 

para Searle (1995), tanto em “Saia”, quanto em “Que horas são?”, estamos diante de 

dois membros da mesma família, a dos diretivos, cujo propósito ilocucionário, como 

exposto anteriormente na fundamentação teórica, consiste em “tentativas [...] do 

falante de levar o ouvinte a fazer algo” (Searle, 1995, p. 21). Segundo o filósofo, as 

perguntas seriam uma subclasse dos diretivos, pois são tentativas, por parte do 

falante, de levar o ouvinte a responder, isto é, a realizar um ato de fala.  

Segundo Kerbrat-Orecchioni (2005), a ordem seria, na concepção de Searle, 

o pedido de um “fazer”, e a pergunta, o pedido de um “fazer” específico, o “dizer”. 

Assim, exemplifica, que da mesma forma que perguntamos “Que horas são”, 

poderíamos pedir “Diga-me que horas são”. O ponto de vista de Searle, sustentado 

pelo pressuposto pragmático de que dizer é fazer e de que, portanto, toda pergunta é 

uma forma de ordem, choca-se quando comparamos os atos “Feche a porta” e “Diga-

me as horas” com “Que horas são?”. A partir dos exemplos, Kerbrat-Orecchioni propõe 

que conciliemos o ponto de vista linguístico de Benveniste com pragmático de Searle, 

e propõe o seguinte esquema:  
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      Figura 2.2: Esquema de Kerbrat-Orecchioni 

 

   Fonte: Kerbrat-Orecchioni, 2005, p.100. 

 
 

 

Segundo Kerbrat-Orecchioni (2005), convém opor o pedido de um dizer, a 

pergunta, ao pedido de um fazer, à solicitação; a ordem seria, como ilustrado no 

esquema acima, um tipo particular de solicitação. Antes de esmiuçar as 

particularidades desses dois tipos de pedidos, a autora ressalta que a fronteira entre 

eles é, em certos casos incerta: “Quando o pedido se refere ao conjunto de uma tarefa 

de linguagem e não a uma informação particular, tende-se a falar mais de ‘solicitação’ 

do que de ‘pergunta’” (2005, p. 100). Em seguida, exemplifica que “Você pode 

soletrar?” representaria, portanto, uma solicitação, donde conclui que a caracterização 

de um enunciado como pertencente a um determinado ato de linguagem depende não 

só da forma, mas também do valor ilocutório do mesmo.  

No que diz respeito à pergunta, isto é, ao ato por meio do qual se solicita uma 

informação, destacaremos os seguintes aspectos pontuados por Kerbrat-Orecchioni 

(2005): a pergunta é expressa diretamente quando o enunciado possui marcadores 

inerentes à estrutura interrogativa. Estes podem ser de natureza lexical, os quais se 

dão através do emprego de um verbo performativo, como em “Eu lhe pergunto se você 

vai partir”; morfossintática, fixados por morfemas interrogativos, como “será que”; 

sintática, quando há inversão do pronome pessoal reto e prosódica. O valor da 

pergunta também pode aparecer expresso indiretamente, nesse caso é acrescentado 

a um outro ato de linguagem. A asserção “Não sei se você vai partir”, pode, por 
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exemplo, funcionar como uma pergunta implícita. O ato, acompanhado de um 

modalizador de incerteza sobre uma situação supostamente conhecida do 

destinatário, consiste, na verdade, em um pedido de confirmação. A autora também 

admite a existência de perguntas desprovidas de marcas explícitas, como em “Você 

está com fome”, que pode ser interpretada como uma indagação mesmo quando 

proferida sem entonação nitidamente ascendente. Portanto, alguns indicadores do 

valor de pergunta que acabam de ser mencionados são claros (como o “será que”) 

enquanto outros são mais imprecisos como os prosódicos ou os indícios contextuais, 

o que nos leva a concluir que devemos admitir a existência de semiperguntas e de 

semi-asserções; ou seja, de enunciados pragmaticamente híbridos. 

Sobre o pedido-de-um-fazer, a solicitação, Kerbrat-Orecchioni (2005) 

enumera a gama variada de formulações possíveis das quais o locutor dispõe, dentre 

elas as suavizadas por meio do emprego do futuro do pretérito e imperfeito (“Eu 

gostaria”/”Eu queria”); da adulação (“Meu querido, feche a porta”); do prefácio (“Posso 

lhe pedir uma coisa?”); da minimização (“Me dá uma mãozinha?”), entre outros, como 

o uso do “por favor”, que possui não só o valor de suavizador, visto que em alguns 

casos o morfema confirma uma solicitação. Pode-se também, segundo a autora, 

solicitar por meio de uma sugestão (“E se você arrumasse a sua cama?”); afirmação 

de um desejo (“Eu queria que você fechasse a porta); afirmação de uma obrigação 

(Você tem que fechar a porta); constatação sobre um estado de coisas (O jantar está 

servido), ou até mesmo de um elogio (Linda a sua bicicleta). 

Ainda no que tange às considerações sobre a solicitação, Kerbrat-Orecchioni 

(2005) levanta uma discussão em torno da distinção da ordem em meio aos outros 

tipos de pedidos. Na tentativa de determinar o estatuto pragmático desse ato de fala, 

a autora põe em questão sua estrutura formal e seu valor ilocutório. 

Segundo a autora, a realização da ordem pode se dar por meio da solicitação 

direta cujo critério formal corresponde ao uso de uma fórmula explicitamente 

performativa (“Ordeno que você feche a porta”) ou pelo emprego do modo imperativo 

(“Feche a porta!”). Ressalta, porém, que nem sempre se pode estabelecer uma 

relação entre o caráter direto de uma formulação e sua “brutalidade”, pois constata 

que algumas construções indiretas também podem apresentar caráter autoritário, 

como, por exemplo, as asserções iniciadas em “Eu quero” e as que contêm 

modalizador com valor de obrigação, conforme “Você deve se calar”.   
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Se a ordem não pode ser definida a partir do critério formal, segundo a 

linguista, o critério contextual também não permite resolver o problema. A autora 

argumenta que poderia ser dito, que para ser taxada com tal, a ordem deve ser 

proferida em um contexto específico, em que o emissor que ordena deve estar 

institucionalmente em posição de autoridade. O que, em seguida, conclui ser 

questionável, pois não seria necessário ocupar a posição, por exemplo, de chefe, para 

poder dizer “Feche a porta”. Logo, mesmo que não estejam reunidas as condições de 

sucesso, o locutor pode pronunciar “Ordeno que você feche a janela”, enunciado com 

valor ilocutório (intrínseco) de ordem. Caso a janela esteja fechada, o efeito 

perlocutório será nulo, mas de qualquer forma o ato foi realizado. 

Acreditamos que os conceitos da Teoria da Polidez desenvolvida por Brown 

e Levinson (1987), sobre a qual discorremos anteriormente, podem contribuir para a 

resolução deste impasse da caracterização da ordem apontado por Kerbrat-

Orecchioni (2005). De acordo com a Teoria da Polidez, a preocupação dos 

interlocutores com a preservação da face é uma constante na interação. Tal premissa 

explica o fato de uma ordem ser proferida sem que o uso do imperativo ou de qualquer 

outro critério formal de caráter autoritário seja empregado. Caso o solicitante ocupe a 

posição de chefe, a relação de poder será a determinante para que o pedido seja 

considerado uma ordem, mesmo que a estrutura eleita pelo falante para emitir tal 

solicitação seja, por exemplo, o futuro do pretérito acompanhado de suavizadores. 

Entretanto, a situação em que um locutor em posição inferior ao seu ouvinte faz uma 

solicitação por meio de uma ordem, também pode acontecer. Nada impede que um 

soldado diga “Ordeno que esta sala seja limpa imediatamente” ao general. O fato do 

interlocutor não acatar ao comando, não significa que o ato de fala, cujo conteúdo 

proposicional de ordem é inquestionável, não tenha sido proferido. O que se pode 

presumir, em função das condições de felicidade em que o ato se deu, é que o seu 

efeito perlocutório será nulo. Podemos concluir, portanto, que tanto o critério estrutural 

quanto o contextual podem funcionar como determinantes do tipo de ato de fala por 

meio do qual a ação se realiza.  
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Considerações adicionais sobre o modo imperativo no português do Brasil 

 

Ainda no que diz respeito à constituição estrutural de pedidos e ordens, é 

importante pensarmos especificamente em algumas questões no que se refere ao 

modo imperativo. Conforme afirma Bagno (2011), a Tradição Gramatical do Português 

(TGP) e os materiais didáticos insistem em se apoiar na ideia de que o imperativo é a 

forma por meio da qual o falante emite uma ordem. Além disso, segundo o autor, a 

TGP se apega a uma descrição exaustiva dos usos de tu, que no português brasileiro 

seriam marcas de variação regional, e de vós, um índice de pessoa que não seria 

atualmente usado nos locais onde se fala alguma língua derivada do português 

clássico. Com o intuito de resumir o que muitas pesquisas vêm revelando sobre o 

assunto, Bagno (2011) traça uma síntese do emprego do imperativo no português do 

Brasil contemporâneo, a partir da qual salientaremos alguns pontos.  

O primeiro questionamento do autor é voltado para a regra tradicional do 

imperativo afirmativo: se tomarmos como exemplo o verbo “falar”, teríamos a forma 

“fala” (tu) como conjugação referente a 2ª pessoa do singular; caso o falante trate o 

seu interlocutor por você, empregaria a forma “fale” (você). Segundo Bagno (2011), 

essas duas regras não correspondem aos usos autênticos do português brasileiro, ao 

contrário, observa-se um fenômeno interessante de inversão quase completa do que 

está previsto nas gramáticas normativas: “Em muitas das áreas onde se emprega o 

tu, encontramos o imperativo usado com as formas do subjuntivo, venha, faça, diga, 

traga, deixe, etc.” (2011, p. 567). Por outro lado, afirma o linguista, nas regiões onde 

o você é amplamente usado, a forma do imperativo mais empregada é a que, 

supostamente, deveria corresponder ao uso de tu, como vem, faz, diz, pega; e 

complementa: “Não bastasse tudo isso, ainda tem mais: nós empregamos, às vezes 

num mesmo enunciado, formas derivadas do indicativo e do subjuntivo, com a maior 

tranquilidade” (2011, p. 568). O autor cita, em seguida, exemplos tirados de 

publicidades recentes divulgadas pelo Brasil inteiro que ilustram o fato: “Saia da 

Sibéria e vem para a Net” e “Reinvente. Vem com a gente”.  

O uso das formas derivadas do indicativo e do subjuntivo mencionadas acima 

é distribuído de maneira diferente quando se trata de língua escrita e de língua falada. 

Segundo Scherre (2005 apud Bagno 2011, p. 568), no texto escrito, em gêneros mais 

monitorados, as formas de subjuntivo soam mais claramente imperativas do que as 

formas do indicativo, que podem provocar ambiguidades de leitura. O autor 



40 

 

exemplifica que no rótulo de uma bebida alcoólica, por exemplo, encontramos “Beba 

com moderação”, e nunca “Bebe com moderação”. A segunda forma permite que 

interpretemos se tratar de uma declaração sobre alguém: “[Ele] bebe com 

moderação”. 

Bagno menciona também que um outro aspecto ligado ao modo imperativo 

brasileiro em que o uso difere da norma pode ser observado a partir da análise do 

emprego da próclise. Não usamos em uma linguagem menos monitorada diz-me, 

prepare-se, cuida-te. Para o autor essas seriam “(...) formas totalmente artificiais ou 

pedantes. Em bom brasileiro o que dizemos mesmo é: me diz, me abraça, te cuida, 

etc.” (2011, p. 569). 

Em resumo, Bagno (2011), conclui que o emprego das formas derivadas do 

indicativo (fala) e do subjuntivo (fale) está relacionado com fatores complexos, como, 

por exemplo, o uso falado ou escrito da língua, a busca de uma fala mais monitorada 

e a origem regional do falante; e, a partir de tais constatações, afirma, portanto, que a 

flutuação do uso dessas duas formas não se deve somente aos índices de pessoa tu 

e você, como as regras tradicionais tentam mostrar.  

Sobre esse último aspecto, o autor destaca que o tu, no Brasil, é um elemento 

que pode, entre outros elementos, vir a permitir a identificação da terra natal do 

falante, uma vez que é intensamente usado em algumas localidades do Brasil, como 

Pará, Maranhão, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, entre outras. Certas camadas 

mais jovens do Distrito Federal e algumas comunidades linguísticas do Rio de Janeiro 

também foram citadas por Bagno como exemplos de locais onde o tu é empregado. 

Já o você tem distribuição muito mais ampla por todo o território e é reconhecido por 

qualquer brasileiro como forma “neutra”, a maneira mais geral de tratar o interlocutor 

com quem se tem (ou se quer ter) intimidade, com quem se fala de modo menos 

monitorado, menos formal. O autor assevera, por fim, que o predomínio do você 

também se revela na publicidade, nos meios de comunicação, na imprensa escrita e 

falada, no rádio, etc.  

 As formas previstas pela tradição normativa para o imperativo com o índice 

de pessoa nós, segundo Bagno, não ocorrem espontaneamente na língua falada no 

Brasil; normalmente não dizemos “Saiamos da varanda e passemos à sala de jantar” 

e sim, vamos sair, empregamos o verbo vamos seguido de infinitivo. Segundo o autor, 

as formas clássicas do imperativo de nós aparecem com mais frequência em textos 
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escritos, monitorados, de gêneros textuais específicos como artigos científicos, letras 

de hinos, pareceres jurídicos, literatura religiosa, etc.   

Ainda sobre o que diz respeito ao imperativo, negativo, Bagno assegura que 

as formas referentes a tu não ocorrem em nenhuma variedade do português brasileiro, 

nem mesmo nas regiões onde encontra-se o tu seguido da conjugação clássica. 

Portanto, o autor declara que “Ninguém no Brasil diz não venhas, não faças, não 

digas, etc” (2011, p. 571), mas não vem, não faz, não diz, ou então não venha, não 

faça, não diga. Para Bagno, aqui, mais uma vez, os fatores que entram em jogo não 

são os índices de pessoa, mas a origem geográfica do falante, o uso escrito ou falado 

etc. Ele lembra ainda que o que vale para o imperativo negativo o que já foi 

mencionado sobre o afirmativo para o nós, vós e vocês.   

Por fim, Bagno lembra que a riqueza da expressão do imperativo no português 

brasileiro deve ser reconhecida no ensino, que não deve se limitar ao quadro 

postulado a partir das regras normativas, extremamente pobre se comparado à 

realidade dos usos.  
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3. METODOLOGIA  

 

 

Neste capítulo objetiva-se (1) apresentar o perfil dos participantes; (2) 

discorrer sobre a geração dos dados e (3) versar sobre os procedimentos 

metodológicos usados para a geração do corpus e (4) tratar dos critérios empregados 

na análise dos dados.  

 

 

3.1 Perfil dos Informantes 
 

 

Neste trabalho foram estudados atos de fala de pedidos de dois conjuntos de 

informantes, ambos constituídos por estudantes de graduação e pós-graduação de 

diferentes cursos. O primeiro, composto por 20 universitários falantes nativos do 

português do Brasil e o segundo, por 20 universitários falantes nativos do alemão, 

correspondendo a 50% a participação de homens e mulheres em cada um dos grupos.  

 

 

3.2 Geração de dados 
 

 

Os dados foram gerados em duas etapas. Primeiramente foram entrevistados 

estudantes brasileiros, em sua maioria, no campus da Universidade Federal 

Fluminense (em Niterói, Rio de Janeiro, Brasil), entre janeiro e fevereiro de 2014. A 

segunda etapa da elaboração do corpus foi realizada nas dependências da 

Universidade de Leipzig (em Lípsia, Saxônia, Alemanha). Os estudantes alemães 

responderam ao questionário entre abril e dezembro de 2014. 

Os participantes foram entrevistados individualmente. Inicialmente lhes era 

pedido que lessem um texto12 curto cujas informações versavam sobre o objeto da 

pesquisa, que “seria sobre o comportamento de brasileiros/ alemães”. Em seguida, 

constava a informação de que a participação dos informantes era extrema importância 

para a pesquisa, sem a qual o estudo não poderia ser realizado. A pesquisadora 

                                            
12 Este (cf. Anexo 1) foi elaborado com base no texto de Almeida (2007).  
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solicitava, então, que reagissem oralmente, da forma mais espontânea possível, às 

situações que lhes seriam descritas, como se as vivessem em situação real, e, por 

fim, um “Obrigada/ Vielen Dank” fechava o texto. Logo após a leitura das instruções, 

era feito um teste em que se simulava como proceder durante a produção de dados, 

a fim de que a pesquisadora pudesse checar se o informante usaria o discurso direto. 

Após as orientações a gravação das entrevistas era iniciada.  

 

. 

3.3 Procedimentos metodológicos de geração de dados 
 

 

Partindo do pressuposto de que a aprendizagem de uma língua estrangeira 

deve considerar o desenvolvimento das competências comunicativas, de modo que 

os aprendizes se tornem aptos a realizar atividades linguísticas nas diferentes 

situações do dia a dia inscritas no domínio público, privado, educativo e profissional,13 

a proposta inicial deste trabalho era a de analisar os atos de fala de pedidos emitidos 

no âmbito do domínio público, especificamente os proferidos quando da prestação de 

serviços. 

Com tal propósito, o corpus da pesquisa começou a ser elaborado por meio 

da captura de atos de fala produzidos de forma autêntica. Os responsáveis pelo 

gerenciamento dos estabelecimentos brasileiros onde se buscou autorização para a 

geração dos pedidos optaram por não colar a papeleta com a informação de que o 

ambiente estava sendo gravado fonograficamente. O fato de o informante não ter 

conhecimento de que sua fala estava sendo monitorada afastava a possibilidade de 

mudança do seu comportamento linguístico, problema frequentemente enfrentado 

pelos pesquisadores que optam pelo recolhimento do corpus em situações reais de 

fala. Em contrapartida, a impossibilidade de abordar os informantes para que fizessem 

uso do microfone de lapela ao proferirem os pedidos prejudicou a captura do áudio; a 

gravação feita por meio do gravador apoiado em cima do balcão de atendimento 

resultou na reprodução do som do ambiente como um todo e as falas ecoavam 

sobrepostas, difíceis de serem transcritas. 

                                            
13 Cf. CONSELHO DA EUROPA. Quadro europeu comum de referência para as línguas: Aprendizagem, 
ensino, avaliação. Tradução de: ROSÁRIO, M. J. P. do; SOARES, N. V. 2 ed. Lisboa: Edições ASA, 
2002.  
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Diante do exposto acima, optamos por gerar o corpus por meio de um 

questionário, como será detalhado mais adiante. A dificuldade encontrada na tentativa 

de gerar um corpus autêntico, no entanto, não foi o único fator que provocou a decisão 

pela adoção de um outro método de coleta de dados. Uma leitura mais atenta das 

concepções que fundamentam a teoria da polidez permitiu vislumbrar que as 

estratégias de elaboração dos pedidos variariam de acordo com a distância social/ 

relação de poder estabelecida entre os falantes nas diferentes situações de interação 

e com o grau de ameaça à face que um ato de fala de pedido poderia vir a representar 

para os interlocutores. Posto isto, a formulação de um questionário, composto de 

diferentes situações por meio das quais a influência destas variáveis pudesse ser 

analisada, tornou-se uma escolha metodológica de geração de dados eficaz diante 

dos objetivos almejados nesta pesquisa; tal opção proporcionaria a construção de um 

quadro amplo das estratégias usadas pelos informantes ao formularem um pedido.  

Segundo Warga (2004, p.12), no que diz respeito à forma com que o corpus 

pode ser gerado, o dilema consiste no fato de que nenhum método abarca, ao mesmo 

tempo, a possibilidade de obtenção de dados autênticos e as muitas variáveis que 

podem ser simuladas por meio de “contextos controlados”, como ocorre a partir da 

elaboração de questionários. A autora (apud. Bardovi-Harlig 1999ª: 273)14 afirma que 

“ (...) the ‘best’ research method in interlanguage pragmatics research is the method 

that best fits the research question”.  

 

 

3.4 Discourse Completion Test 
 

 

Julgamos, em vista das questões anteriormente apontadas, que o 

questionário elaborado segundo o modelo Discourse Completion Test (DCT) - método 

amplamente empregado (Warga, 2004, p. 13) em estudos cuja finalidade é investigar 

atos de fala - seria o instrumento apropriado para o recolhimento dos pedidos a serem 

estudados no presente trabalho. O DCT consiste em um questionário por meio do qual 

                                            
14 Bardovi-Harlig, Kathleen (1999), “Researching method”, in: Pragmatics and Language Learning. 
Monograph series volume 9, Lawrence F. Bouton (ed), Urbana-Champaign, University of Illinois at 
Urbana-Champaign: 237-264. 
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situações são apresentadas ao participante, a partir das quais ele deve esboçar 

alguma reação por escrito.  

Pelo fato de alguns estudiosos criticarem atos de fala serem elaborados 

através da modalidade escrita, acatamos a proposta da geração do corpus por meio 

da gravação em áudio, que posteriormente é transcrita. Desta forma, ao serem 

entrevistados oralmente, capturamos a reação espontânea dos informantes e 

afastamos a possibilidade de eles terem tempo de reformular sua resposta. Almeida 

(2007, p. 99) menciona que: 

 

essa metodologia para coleta de dados vem sendo empregada com 
sucesso pelos pesquisadores do Cross Cultural Speech Act 
Realization Project (CCSARP)15 que, segundo Rose (1992), 
representa o que há de mais desenvolvido em termos de pesquisa a 
respeito de atos de fala. O DCT tem sido apontado como um 
instrumento que nos dá a possibilidade de obter uma grande 
quantidade de dados em um curto espaço de tempo e em contextos 
em que a observação pode ser difícil (Lorenzo-Dus 2001; Rose, 1992; 
Márquez Reiter, 2000). Além disso, Billmyer e Varghese (2000) 
consideram-no de fácil manuseio tanto por parte do pesquisador 
quanto por parte do participante. Ademais, as situações fornecem um 
contexto controlado para a realização dos atos de fala e sua coleta.    
 

 

3.4.1 Características contextuais presentes no DCT 

 

Diante do aumento da visibilidade do Brasil no cenário internacional, na virada 

do século XX para o XXI, observa-se uma demanda crescente de falantes de outras 

línguas pelo aprendizado de nossa língua e cultura (Júdice, 2013, p.139). Parte 

significativa destes estrangeiros interessados em aprender o português do Brasil é 

constituída por universitários, que por meio de convênios acadêmicos chegam até as 

nossas instituições atraídos não somente pela cultura brasileira, mas também por 

nossa economia em expansão. Por essa razão, optou-se aqui por elaborar um DCT 

cujas quatro situações refletissem cenários do contexto universitário. Com o propósito 

de que os 40 estudantes informantes conseguissem se imaginar nas situações reais 

de fala propostas, o DCT foi elaborado de forma que, em todos os contextos, os 

                                            
15 No âmbito do CCSARP foram estudados atos de fala de pedidos e desculpas por Blum-Kulka de oito 
línguas: inglês (australiano, americano, britânico e canadense), francês canadense, dinamarquês, 
alemão e hebraico (Rohrbacher, 2010). 
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entrevistados ocupassem a própria posição de estudante universitário que já 

desempenham nas diversas situações do cotidiano acadêmico. 

Além do local onde ocorrem, outras particularidades referentes ao contexto 

também foram estabelecidas em cada situação do questionário durante a entrevista, 

de forma que os informantes pudessem fazer as escolhas linguísticas adequadas para 

composição dos atos de fala a serem proferidos. Portanto, a natureza dos papéis 

sociais exercidos pelos interlocutores, assim como o propósito enunciativo foram 

estabelecidos em diferentes conjunturas, o que possibilitou que os participantes 

universitários elaborassem diferentes estratégias ao emitirem os pedidos ao final da 

descrição destas cenas. 

Abaixo, o quadro com a distribuição desses fatores entre as quatro situações 

pensadas para a geração do corpus:  

 

Quadro 3.1: Composição do DCT 

Relação de poder: O solicitante (aluno) tem menos poder que o interlocutor 
(professor); interage com alguém que está em situação hierárquica superior. 
Distância social: Social (profissional) 
 
- Situação 1: Maior grau de ameaça à face 
Você é estudante universitário16 e está cursando uma disciplina na qual terá que 
apresentar um seminário como forma de avaliação final. Na aula anterior a da 
apresentação você ainda não conseguiu começar a pesquisa. No intervalo da aula 
você decide conversar com a professora na tentativa de adiar a data da 
apresentação do seu seminário. Então você dirige-se a ela e diz: 
 
- Situação 2: Menor grau de ameaça à face 
Durante uma aula, você, aluno, não entende muito bem uma determinada colocação 
do professor sobre um assunto pelo qual tem muito interesse. Você levanta a mão 
para sinalizar que gostaria de falar e diz: 

Relação de poder: O solicitante (monitor) tem mais poder que o interlocutor (aluno); 
interage com alguém que está em situação hierárquica inferior. 
Distância social: Social (Entre colegas de trabalho) 
 
- Situação 3: Maior grau de ameaça à face 
Você é monitor de uma disciplina e está desenvolvendo atividades pedagógicas de 
reforço com um grupo de alunos, mas alguns insistem em conversar 
simultaneamente à sua fala. A conversa paralela lhe tira a concentração e você quer 
dar um basta na situação, então você diz: 
 
- Situação 4: Menor grau de ameaça à face 

                                            
16 Durante a entrevista o gênero das palavras sublinhadas variaram de acordo com o sexo do 
informante.  
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É da responsabilidade do monitor a organização da minibiblioteca onde desenvolve 
atividades pedagógicas com os alunos. Ao fim do encontro, você deseja que eles 
deixem os livros usados em cima das mesas, pois você mesmo os colocará nas 
devidas prateleiras. Então você diz: 
 

 

 

3.5 Procedimentos empregados da análise dos dados 
 

 

O exame do corpus desta pesquisa será empreendido com o emprego do 

paradigma quantitativo e qualitativo. Faremos primeiramente uma análise quantitativa 

dos dados. Posteriormente descreveremos e analisaremos o comportamento dos dois 

grupos linguístico-culturais a partir do emprego de um paradigma qualitativo. 

O ato de fala será estudado em quatro categorias principais de análise, 

conforme descreveremos abaixo. 

 

 

3.6 Categorias de análise de pedidos 
 

 

Nesta seção objetiva-se apresentar os itens de cada categoria usados para a 

análise do corpus. Com o intuito de estudar o comportamento linguístico de brasileiros 

e alemães quando da elaboração de atos de fala de pedidos, as categorias de análise 

adotadas por nós seguirão as do modelo proposto por Warga (2004, p. 264-269), cujo 

esquema, grosso modo, também foi empregado no The Cross-Cultural Speech Act 

Realization Project (CCSARP)17, projeto “(...) de fundamental importância para a 

consolidação da pragmática intercultural enquanto campo de estudo” (Dias, 2010, p. 

58).  

 

                                            
17 Movido pelo propósito de comparar os modos de realização de “pedidos” e “desculpas”, O CCSARP 
foi concebido a partir dos anos 80, quando ocorreram avanços nos estudos teóricos dos atos de fala. 
As categorias de análise propostas pelos pesquisadores do projeto possibilitaram que atos de fala de 
diversas línguas fossem comparados, o que contribuiu para o surgimento da pragmática contrastiva ou 
intercultural. (Dias, 2010). O projeto acarcou o estudo pragmático de sete línguas: inglês australiano, 
inglês americano, inglês britânico, francês canadense, dinamarquês, alemão e hebraico. 
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No decorrer de seu trabalho, Warga (2004) demonstra que muito do que se 

tem estudado sobre atos de fala de pedidos ocorre no âmbito da elaboração desses 

atos de fala em língua inglesa e constata, assim, uma lacuna no que diz respeito à 

pesquisa desse fenômeno linguístico em língua romana. A autora se propôs a 

investigar, então, o desenvolvimento da competência pragmática de estudantes 

austríacos aprendizes de francês como língua estrangeira, a partir da formulação de 

atos de fala de pedidos. 

Para tanto, a autora entrevistou 149 alunos do ensino médio, os quais dividiu 

em 5 grupos: 3 grupos formados por austríacos aprendizes de francês (de três 

diferentes níveis de proficiência), um grupo de falantes nativos de francês e um grupo 

de austríacos que serviu de referência para análise de possíveis transferências 

produtivas pelos falantes austríacos. Os austríacos aprendizes de francês e os 

franceses responderam os questionários em francês e os austríacos, que serviram de 

base para observação de possíveis transferências do alemão para o francês, deram 

as respostas em alemão.  

Ainda considerando a metodologia adotada pela autora, é interessante 

destacar que Warga (2004) analisou se a elaboração dos pedidos orais difere 

substancialmente dos formulados por escrito. Embora o objetivo da pesquisa esteja 

ligado ao estudo do comportamento linguístico típico da fala no momento da elicitação 

dos pedidos, a autora considerou importante observar se haveria distinção na 

composição dos atos de fala nessas duas modalidades, por pressupor que desta 

forma ela estaria o mais próxima possível da geração de um corpus autêntico.  

 Considerando a teoria da polidez, Warga (2004) levou em conta, na 

elaboração do questionário, as variáveis “grau de imposição do pedido”, “distância 

social” e “relação de poder”, mantendo as duas primeiras em uma constante, sendo o 

grau de ameaça à face sempre alto e sujeitando à variação apenas a última das três, 

que diz respeito à relação de poder entre os interlocutores.   

Como resultado do seu estudo, Warga (2004) observou que os pedidos, em 

geral, ambos os formulados em língua materna e língua estrangeira, apresentavam 

uma composição -  que ela subdividiu em três estágios -  a qual comporta uma etapa 

que contempla a abertura do ato de fala, o núcleo do pedido em si e um fechamento.  

A autora constatou, não só a partir dos resultados da análise de seu corpus, como 

também com base no estudo de outras pesquisas sobre elaboração de estratégia de 

pedidos, que a existência desses três momentos na composição de tais atos de fala 
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parece ser um fenômeno universal, observável não só em alemão, francês e inglês, 

como também em línguas asiáticas, como o japonês.  

Uma vez que os pedidos podem ser constituídos por uma sequência de 

enunciados e não só por um ato central, a proposta de análise de Warga, a partir do 

esquema acima, permite uma descrição pragmática desses atos diretivos em sua 

complexidade. Para tanto, a autora propõe que o pedido seja analisado levando-se 

em conta seus três estágios: (1) elementos de abertura; (2) ato principal e (3) atos de 

apoio.  

Abaixo, as três categorias principais de análise do qual o esquema 

classificatório proposto por Warga (2004) é composto: 

 

  Elementos de abertura (alerters) 

  Ato principal (request strategy) 

         - Modificações internas ao ato principal18 

 Atos de apoio (supportive acts) 

 

Vejamos o exemplo a seguir, retirado do corpus gerado a partir das entrevistas 

com os informantes de língua portuguesa:  

 

Professora, por favor, // teria como a data do meu seminário ser modificada? // Porque 

eu tô tendo problemas na preparação do meu seminário. 

 

A partir do modelo sugerido por Warga, identificamos dois Elementos de 

abertura. O primeiro, o título “Professora”, é categorizado pela autora por “Forma de 

tratamento e o segundo elemento, “por favor”, como marcador de polidez19, 

subcategoria de “Alertas” cujos termos funcionam como chamadores de atenção ao 

introduzirem o pedido. O ato principal, “teria como a data do meu seminário ser 

                                            
18 As modificações internas alteram a força ilocutória do ato principal por meio de elementos sintáticos, 
morfológicos ou lexicais. 
19 A opção pela enunciação do “por favor” na abertura dos pedidos ocorreu com frequência no corpus 
de língua portuguesa e somente duas vezes no do alemão. Por essa razão foi incluída a classificação 
“Marcador de polidez” à categoria dos Alertas. Modificamos, portanto, a partir da recorrência desse 
comportamento linguístico apresentado pelos informantes brasileiros, o modelo classificatório proposto 
por Warga. 
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modificada”, é classificado segundo o grau de diretividade20 como convencionalmente 

indireto21 e “Porque eu tô tendo problemas na preparação do meu seminário” seria o 

ato de apoio que justifica a razão pela qual o pedido foi proferido. O verbo ter 

conjugado no futuro do pretérito atenua o pedido (downgrader)22, tornando-o mais 

polido.  

 

Quadro 3.2: Modelo de análise 

Professora, por favor, teria como a data do meu seminário ser modificada? Porque 
eu tô tendo problemas na preparação do meu seminário. 

ELEMENTOS DE ABERTURA 
Professora, por favor 

1 - Forma de tratamento Professora 

2 - Alertas 

        Marcador de polidez  Por favor 

Elementos morfológicos e sintáticos 

Futuro do pretérito Teria  

Tempo  Teria  

ATOS DE APOIO 

Posterior ao ato principal 

Justificativa Porque eu tô tendo problemas na 
preparação do meu seminário 

 

 

Todos os pedidos do corpus do presente trabalho, que somam 15923, foram 

analisados conforme exposto acima. Abaixo o quadro que ilustra o esquema 

classificatório composto por todas as possíveis categorias de análise. (cf. Apêndice 

2).  

 

                                            
20 “A realização de um pedido ou uma ordem envolve sempre a escolha pelo falante do nível de 
diretividade do ato impositivo que está em questão. O termo diretividade refere-se ao grau de 
transparência da intenção ilocucionária do falante a partir da locução”. (Dias, 2010, p. 62)  
21 O grau de diretividade representa categorias disjuntas, ou seja, ou um enunciado é considerado 
direto, ou convencionalmente indireto, ou indireto. Já as modificações externas e internas são, ao 
contrário, categorias não-disjuntas, pois há pedidos que não apresentam modificações e pedidos que 
apresentam uma ou mais modificações externas/ internas.  
22O esquema de análise do presente trabalho só contempla o estudo dos modificadores internos que 
atenuam o ato principal, downgraders. Os agravadores, upgraders, não serão aqui examinados, uma 
vez que esses não são relevantes para o estudo das estratégias de polidez. 
23 Um informante optou por não fazer um pedido (opting out). 

ATO PRINCIPAL 
teria como a data do meu seminário ser modificada? 

Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory – pergunta pela possibilidade 
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Quadro 3.3: Categorias de análise de pedidos 

I - ELEMENTOS DE ABERTURA 

Estratégia 

1 - Formas de tratamento 

Vocativos, enunciadores de títulos, nomes, apelidos 

 
 
 

(a) Título; nome; 
sobrenome; 
pronome, etc. 
 

 
           Exemplos PB: Professor (a)/ rapaziada/ 

pessoal/ gente/ galera/24   
 
           Exemplos A: Caro senhor fulano25; Lieber 

Herr so und so/ Minhas senhoras e senhores; meine 
Damen und Herren/ / Jovens; Jungs/; Caros estudantes / 
liebe Studenten, Gente / Leute; Minhas caras senhoras e 
senhores; Meine lieben Damen und Herren/ Senhor 
professor / Herr Professor 

 

2 – Alertas 
 
Têm a função de chamar a atenção do interlocutor. 

(a) Cumprimento            Exemplos PB: Boa tarde/ oi/ olá 
 
           Exemplos A: Oi/ Hallo/ Bom dia/ Guten               

Tag 

(b) Reparação 
antecipada 

           Exemplos PB: desculpa/ com licença 
 
           Exemplos A: Desculpe/ Entschuldigung;                

Sinto muito/ es tut mir leid 

(c) Sinal relacional             

-Pergunta 
pela condição 

     

           Exemplos PB: Tudo bem? 
 
           Exemplo A: não houve ocorrência26  
 

- Interjeições 
imperativas 

     

           Exemplos PB: olha só 
 
           Exemplo A: não houve ocorrência 
           

     (d) Marcador de 
polidez27 

           Exemplos PB: por favor 
 

                                            
24 Todos os exemplos apresentados foram retirados do corpus. 
25 Todas as traduções dos atos de pedidos em alemão foram realizadas por nós para o português. 
26 O “como vai” e o Tudo bem” são formas de saudação no português, mas não no alemão.  
 
27 Embora tenhamos nos baseado em tal modelo analítico, diante de nosso corpus, observamos a 

necessidade de fazermos determinadas mudanças/inclusões classificatórias. A opção pela enunciação 
do “por favor” na abertura dos pedidos ocorreu com frequência no corpus de língua portuguesa e 
somente duas vezes no do alemão e por isso foi incluída a classificação “Marcador de polidez” à 
categoria dos Alertas. Modificamos parcialmente, portanto, a partir da recorrência desse 
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                Exemplo A: por favor / Bitte 

II- ATO PRINCIPAL (head act) 
 
Unidade mínima por meio da qual o pedido se realiza. Segundo o esquema 

de categorização de Warga (2004) são sete as estratégias de realização do ato 
principal, que são ordenadas a partir do seu grau de diretividade e 
convencionalidade – da mais direta (menos dependente do contexto) para a menos 
direta (mais dependente do contexto). Tais estratégias agrupam-se em três 
categorias principais: pedidos diretos, convencionalmente indiretos e indiretos. 

 
 

 Pedidos diretos 

(1) 28Derivável de modo   

 
Exemplo PB: Por gentileza, ao terminarem, deixem os livros em cima da 

mesa29. (9.4) 30 
 
Exemplo A: Depois da monitoria deixem, por favor, os livros em cima da 

mesa, eu os arrumo. Nach dem Tutorium lasst ihr bitte die Bücher auf dem Tisch 
liegen. Ich räume die dann auf. (20.4)   

(2) Performativo explícito 

- A intenção ilocucionária é claramente expressa pelo falante por meio do 
emprego de um verbo performativo. 

 
Exemplo PB: Ô pessoal, algumas pessoas gostam de ajudar colocando os 

livros na prateleira, mas eu pediria que vocês deixassem os livros na mesa, porque 
fica mais fácil de organizá-los depois. Obrigado. (11.4) 

 
Exemplo A: não houve ocorrência. 
 

(3) Performativo atenuado 

- O verbo performativo é acompanhado por um verbo modal ou um verbo 
com função modalizadora. 

 
Exemplo PB: Oi, Professor, éh, eu queria saber se tinha como você adiar 

um pouco o prazo do seminário, porque a temática é muito complicAda, eu tenho 
dificuldade. Gostaria de ter um pouco mais te tempo pra trabalhar e ficar melhor. 
Será que seria possível? (7.1) 

                                            
comportamento linguístico apresentado pelos informantes brasileiros, o modelo classificatório proposto 
por Warga. 
 
28 Acatou-se aqui a terminologia “Derivável de modo” proposta por Dias (2010) no lugar de “Imperativo”, 
usada por Warga (2004). Dias (2010, p. 63) justifica a troca terminológica: “Embora o imperativo seja a 
forma prototípica dessa estratégia direta (“Limpa a cozinha”.), há equivalentes funcionais, como as 
formas infinitivas (“Faz favor de arrumar a baderna”.) e as estruturas elípticas (“O menu, por favor”.) 
que expressam o mesmo nível de diretividade”. 
29 O sublinhado destaca o ato principal. 
30 O primeiro número refere-se à ordem com que as entrevistas dos informantes estão organizadas (cf. 
Apêndice 2); o segundo número representa uma das quatro situações do DCT (cf. Apêndice 1). 
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Exemplo A: Eu tenho um problema, que é o seguinte, eu queria perguntar, 

se eu por acaso poderia adiar em uma semana o seminário que eu tenho que 
apresentar, porque até agora eu não tive tempo de levantar a bibliografia. Ich habe 
ein Problem und zwar – wollte ich fragen, ob ich vielleicht das Referat, das ich halten 
muss um eine Woche verschieben könnte, weil ich bist jetzt noch keine Zeit hatte 
passende Literatur zu finden. (3.1) 

 

(4) Locução derivativa 

- A forca ilocucionária deriva diretamente do significado semântico da 
locução. 

 
Exemplo PB: Olha, gente, não precisa arrumar o livro não que depois eu 

organizo tudo. Pode deixar só em cima da mesa. (7.4) 
 
Exemplo A: Com licença, eu precisaria rapidinho da atenção de vocês. 

Entschuldigung, ich bräuchte mal schnell eure Aufmerksamkeit.(19.3) 

(5) Declaração de vontade (Want statement) 

- Enunciados, nos quais o falante expressa vontade que a situação 
denotada na proposição seja realizada. 

 
Exemplo PB: Por favor, eu gostaria que vocês deixassem os livros em cima 

da mesa que eu mesma vou recolher. Obrigada. (6.4) 
 
Exemplo A: não houve ocorrência. 
 
 
 

Pedidos convencionalmente indiretos 
 
Os pedidos convencionalmente indiretos são caracterizados por um tipo 

particular de ambiguidade que permite que o enunciado seja interpretado pelo 
ouvinte meramente como uma pergunta ou como um pedido. 

       (6) Query preparatory 

 
- pergunta elaborada com o uso do verbo “poder” 
 

Exemplo PB.: Com licença, professor...éh, em relação a esse ponto da 
matéria, não ficou muito claro pra mim. Poderia me explicar novamente? (1.2) 

 
             Exemplo A: Senhor professor, a data da apresentação do meu seminário 
poderia      ser adiada? Herr Professor, Könntet der Termin für meinen Referat 
verschoben werden? (4.1) 
 

- pergunta pela possibilidade  
 

Exemplo PB: Éh, professora, eu queria conversar sobre o seminário. Seria 
possível adiar a minha apresentação? (10.1) 
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Exemplo A: O senhor me desculpe, mas eu tive problemas na elaboração 
(da apresentação). É possível adiar a data? Entschuldigen Sie, aber ich hatte 
Probleme bei der Vorbereitung. Ist es möglich den Termin zu verschieben? (12.1) 

 
- pergunta pela “vontade” 
 

Exemplo PB: Gente, por favor, vamos focar aqui no que interessa? Vamos 
deixar as conversas paralelas pra depois, depois a gente conversa, a gente pode 
conversar sobre o que vocês quiserem, mas vamos deixar para depois? (6.3) 

 
Exemplo A: Desculpe, infelizmente eu não entendi muito bem. Porventura o 

senhor repetiria mais uma vez detalhadamente? Entschuldigung, das habe ich es 
leider nicht ganz verstanden. Würden Sie das vielleicht noch mal eingehender 
wiederholen? (5.2) 
 

- pergunta pela disponibilidade 
 

Exemplo PB: Será que tem como a gente sentar uma hora, aí e ver, você 
me explicar direitinho? 

 
Exemplo A: não houve ocorrência. 

 
- pergunta pela permissão  

 
 

Exemplo PB: Vocês já acabaram de usar os livros? Posso guardar? (14.4) 
 

 
Exemplo A: Desculpe, eu devo apresentar seminário na próxima semana, 

mas eu não consegui prepará-lo a tempo. Será que eu posso adiá-lo mais um 
pouquinho? Ja, Entschuldigung (h) ich soll ja eigentlich die nächste Woche das 
Referat halten, aber ich habe zeitlich einfach nicht geschafft das fertig zu machen. 
Kann ich das vielleicht noch ein bisschen aufschieben? (8.1) 

 
 

 Pedidos indiretos 
 

Enunciados, cuja intenção deduz-se a partir do contexto e não da forma.  

        (7) Sugestão (hint) 

 
Exemplo PB: Gente, desculpa, mas eu estou até me perdendo com as 

conversas de vocês. (3.3) 
 
Exemplo A: Gente, ninguém tem que de estar aqui. Se vocês quiserem 

podem conversar lá fora, senão as pessoas que estão aqui... as pessoas que estão 
aqui gostariam de entender. Leute, keiner muss hier sein. Wenn ihr möchtet, könnt 
ihr euch gerne draußen unterhalten, ansonsten werden die Leute, die hier sonst 
sitzen -- würden die Leute das hier gern verstehen wollen. (10.3) 
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III MODIFICAÇÃO INTERNA AO ATO PRINCIPAL (internal 
modifications) 

Elementos morfológicos e sintáticos 

(1) Interrogativa 

 
Exemplo PB: Gente, eu vou guardar o livro. Mais alguém quer usar? (8.4) 

 

(2) Declarativa 

 
Exemplo PB: Éh, boa tarde, pessoal, ó, eu preciso que vocês deixem o 

material utilizado, sobre a mesa, por favor, que eu prefiro guardar com mais 
cuidado. (4.4) 

(3) Negação: 

 
 Exemplo PB: Olha, gente, não precisa arrumar o livro não que depois eu 

organizo tudo. Pode deixar só em cima da mesa. (7.4) 
 

Exemplo A: Eu gostaria de pedir ao senhor, porque eu infelizmente tive 
alguns problemas com minha apresentação, meu seminário, se porventura nós não 
poderíamos adiar a data do seminário em uma ou duas semanas./ Ich würde Sie 
bitten, da ich leider noch einige Probleme mit meiner – mit meinem Vortrag meinem 
Referat hatte, ob wir nicht vielleicht das Referatsdatum verschieben könnten für ne 
Woche oder zwei.(5.1) 

 

(4) Futuro do pretérito31 

 
Exemplo PB: Éh, professora, seria possível...éh... adiantar, adiar... éh... 

essa data da apresentação do seminário? (2.1) 
 

Exemplo A: Eu gostaria de pedir ao senhor, porque eu infelizmente tive 
alguns problemas com minha apresentação, meu seminário, se porventura nós não 
poderíamos adiar a data do seminário em uma ou duas semanas./ Ich würde Sie 
bitten, da ich leider noch einige Probleme mit meiner – mit meinem Vortrag meinem 
Referat hatte, ob wir nicht vielleicht das Referatsdatum verschieben könnten für ne 
Woche oder zwei.(5.1) 

 
 

(5) Tempo 

 
Exemplo PB: Éh, professora, seria possível...éh... adiantar, adiar... éh... 

essa data da apresentação do seminário? (2.1) 
 
Exemplo A: Eu queria saber se existe a possibilidade de conseguir uma 

outra data, ou, talvez, adiar o prazo. Ich wollte wissen: ob es die Möglichkeit gibt, 
einen anderen Termin zu haben, oder, ja, vielleicht den Termin zu verschieben. (1.1) 

                                            
31 Segundo a categoria de classificação dos elementos mórficos e sintáticos elaborada por Warga 
(2004), o tempo verbal referente ao item 4 é o “Konjunktiv” cujo uso corresponde ao futuro do pretérito 
em português.    
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(6) Condicional 

 
Exemplo PB: Professora, éh, eu tô com alguns probleminhas e gostaria de 

saber se a senhora poderia adiar a data da minha apresentação. É possível? 
(5.1) 

 
Exemplo A: Eu queria saber se existe a possibilidade de conseguir uma 

outra data, ou, talvez, adiar o prazo. Ich wollte wissen: ob es die Möglichkeit gibt, 
einen anderen Termin zu haben, oder, ja, vielleicht den Termin zu verschieben. 
(1.1) 
 

Elementos lexicais 

(1) Marcador de polidez 

 
Exemplo PB: Pessoal, somente como instrução geral, todo mundo depois 

de consultar os livros, pode deixar em cima da mesa, por favor, e eu mesmo vou 
guardar. Obrigado. (1.4) 

 
Exemplo A: Nós podemos, por favor, acabar com a conversa? Können wir 

das Reden bitte unterlassen?(3.1) 
 

(2) Estruturas mitigadoras 

 
      Exemplo PB: Professor, será que você talvez poderia repetir essa última parte 
pra mim? É que eu não entendi muito bem. (16.2) 
 
      Exemplo A: Eu queria saber se existe a possibilidade de conseguir uma outra 
data, ou, talvez, adiar o prazo. Ich wollte wissen: ob es die Möglichkeit gibt, einen 
anderen Termin zu haben, oder, ja, vielleicht den Termin zu verschieben. (1.1) 
 

(3) Hedge 

- Atribui um efeito vago ao elemento que se refere 
       
     Exemplo PB: Oi, professor, éh, eu queria saber se tinha como você adiar um 
pouco o prazo do seminário, porque a temática é muito complicada, eu tenho 
dificuldade. Gostaria de ter um pouco mais te tempo pra trabalhar e ficar melhor. 
Será que seria possível? (7.1) 
 
     Exemplo A: Porventura o senhor poderia formular outra vez, de uma maneira 
diferente?/ Könnten Sie das vielleicht  noch mal irgendwie anders formulieren? (7.2) 
 

(4) Subjetivação 

- tentativa 
 

Exemplo PB: Oi, Professor, éh, eu queria saber se tinha como você adiar um 
pouco o prazo do seminário, porque a temática é muito complicada, eu tenho 
dificuldade. Gostaria de ter um pouco mais te tempo pra trabalhar e ficar melhor. 
Será que seria possível? (7.1) 
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       Exemplo A: Eu queria saber se existe a possibilidade de conseguir uma outra 
data, ou, talvez, adiar o prazo. Ich wollte wissen: ob es die Möglichkeit gibt, einen 
anderen Termin zu haben, oder, ja, vielleicht den Termin zu verschieben. (1.1) 

 
 

(5) Minimizadores lexicais 

 
Exemplo PB: Ah, professor, será que você pode explicar de novo, que eu 

não entendo direito, essa matéria? (7.2) 
 

             Exemplo A: Desculpe, eu devo apresentar seminário na próxima semana, 
mas eu não consegui prepará-lo a tempo. Será que eu posso adiá-lo mais um 
pouquinho? Ja, Entschuldigung, ich soll ja eigentlich die nächste Woche das 
Referat halten, aber ich habe zeitlich einfach nicht geschafft das fertig zu machen. 
Kann ich das vielleicht noch ein bisschen aufschieben? (8.1) 

 

(6) Fórmulas de assentimento (appealer, interpersonal marker) 

 
Exemplo PB: Gente, pode deixar os livros nas mesas, que eu mesma vou 

organizar direitinho, tá? (5.4) 
 
Exemplo A: Gente, é extremamente cansativo quando vocês conversam o 

tempo todo. Eu não consigo me concentrar e é difícil ouvir as outras pessoas aqui. 
Então, por favor, deixem isso lá pra fora, sim? Leute, es ist echt anstrengend, 
wenn ihr da die ganze Zeit redet. Ich kann mich nicht konzentrieren und es ist 
schwierig die anderen Leute hier zu hören. Also bitte ver verlegt das auf draußen, 
já? 

 

IV ATOS DE APOIO (Supportive moves) 

(1) Preparação para o pedido (preparator) 

 - O falante prepara o ouvinte para o pedido de forma explícita ou indireta. 
 

Exemplo PB: Éh, professora, eu queria conversar sobre o seminário. 
Seria possível adiar a minha apresentação? (10.1)  

 
Exemplo A: Desculpe, eu teria uma pergunta. Eu não consegui, até agora, 

ter tempo de preparar o seminário e eu gostaria de perguntar se seria possível adiar 
um pouco a data. Entschuldigung, ich hätte eine Frage, ich hab es zeitlich nicht 
geschafft  mich schon um das Referat zu kümmern und ich würd gern fragen, ob es 
möglich wäre, den Termin etwas zu verschieben. (13.1) 
 

(2) Comprometimento prévio (getting a precommitment) 

- Antes do pedido, o falante verifica a probabilidade de recusa. 
 
Exemplo PB: Com licença, professor, boa tarde. Você poderia conversar 

comigo um segundo? É: ocorreram algumas situações que me impedem, no 
momento, de apresentar o seminário de amanhã, eu tô sendo bastante sincero e 
falando sem rodeios, direto. Éh, eu queria saber se eu poderia contar com a 
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possibilidade de apresentar em uma nova data, ou se amanhã mesmo, com outras 
condições, porque eu tive algumas dificuldades, não consegui de repente ler todos 
os textos éh, e não consigo elaborar uma apresentação de hoje pra amanhã, no 
caso. Então eu queria contar, aí, com a sua ajuda, ou, enfim, com alguma 
orientação, indicação sobre o que fazer. (4.1) 

 
Exemplo A: não houve ocorrência 

 

(3) Justificativa (grounder) 
- O falante verbaliza a razão que o levou a fazer o pedido. 
 
 Exemplo: Professora, olha, esse assunto é muito interessante pra mim, 

mas eu não entendi o que a senhora falou naquele momento. Pode repetir, por 
gentileza? (5.2) 

 
Exemplo A: Eu gostaria de pedir ao senhor, porque eu infelizmente tive 

alguns problemas com minha apresentação, meu seminário, se porventura nós 
não poderíamos adiar a data do seminário em uma ou duas semanas./ Ich würde 
Sie bitten, da ich leider noch einige Probleme mit meiner – mit meinem Vortrag 
meinem Referat hatte, ob wir nicht vielleicht das Referatsdatum verschieben 
könnten für ne Woche oder zwei.(5.1) 

 
 

(4) Desarmador (disarmer): o falante apresenta razões que poderiam levar à 
recusa do pedido. 
 
Exemplo PB: Boa tarde, professora. Como vai, tudo bem? Éh... eu gostaria 

de saber, se a gente pode alterar a data de apresentação do seminário. Acontece 
que eu fiquei enrolado com muitas coisas e gostaria de saber... se seria possível 
por parte da senhora, se não for muito incômodo... alterar uma data para que 
todos possam... enfim... éh... elaborar melhor... éh: os projetos que serão 
apresentados. Teria como? (1.1) 

 
Exemplo A: Não houve ocorrência. 

 

(5) Imposição minimizada (imposition minimizer) 
- O falante tenta minimizar o grau de imposição do pedido. 
 
Exemplo PB: Rapaziada, olha só, pra gente conseguir se comunicar bem 

em grupo, eu preciso que vocês me escutem. Então se vocês quiserem falar, 
vocês levantem a mão, e eu vou atender. Mas, por favor, quando eu tiver falando, 
presta atenção em mim. Obrigado. (1.3) 

 
Exemplo A: Não houve ocorrência.  

 

(6) Oferta de retirada (offer of retreat) 
- O falante possibilita que o ouvinte recuse atender ao pedido a ao afirmar 
que a recusa não trará consequências negativas. 
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Exemplo PB:  Ninguém tá aqui obrigado. Se vocês quiserem conversar, 
vocês podem me dar licença para eu continuar o meu trabalho. (13.3) 

 
Exemplo A: Vocês podem, por favor, parar de conversar? Isso atrapalha os 

outros e eu gostaria de dar minha aula sossegado aqui. E quando vocês quiserem 
conversar, podem sem problemas lá fora, ir para fora. Könnt ihr bitte aufhören 
zu reden? Das stört die Anderen und ich möchte hier in Ruhe meinen Unterricht 
halten und wenn ihr reden wollt, könnt ihr gerne draußen, nach draußen gehen. 
(9.3) 

 

(7) Agradecimento antecipado (anticipatory compliment) 
 O falante agradece ao ouvinte ao fazer o pedido. 
 
Exemplo PB: Pessoal, somente como instrução geral, todo mundo depois 

de consultar os livros, pode deixar em cima da mesa, por favor, e eu mesmo vou 
guardar. Obrigado. (10.4) 

 
Exemplo A: Desculpe, mas, agora, a data do seminário não é muito boa 

para mim no momento, talvez ela seja, no momento, inadequada. Será que nós 
poderíamos tentar achar uma outra data? Isso seria no mínimo gentil da sua 
parte. Entschuldigung, aber  der Termin jetzt für das Seminar, das passt mir jetzt 
nicht unbedingt so gut, das ist jetzt vielleicht unpassend. Könnten wir vielleicht 
versuchen einen anderen Termin zu finden? Das wäre zumindest sehr freundlich 
von Ihnen. (10.1) 

 

(8) Repetição do núcleo do pedido 
O falante repete (mesmo que de diferente forma) o ato principal ou profere 
um novo pedido, curto, ao final do ato de fala. 

Exemplo PB: Professora, não entendi, você tem como repetir ou esclarecer 
um pouco mais a minha dúvida? (9.2) 

 
Exemplo A: Eu queria saber se existe a possibilidade de conseguir uma 

outra data, ou, talvez, adiar o prazo. Ich wollte wissen: ob es die Möglichkeit gibt, 
einen anderen Termin zu haben, oder, ja, vielleicht den Termin zu verschieben. 
(1.1) 
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4- ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

 

4.1- Descrição das configurações contextuais 
 

 

Com o intuito de averiguar de maneira contrastiva se haveria padrões próprios 

de cada cultura no que diz respeito à escolha de estratégias linguísticas de polidez 

em contextos específicos, o DCT da presente pesquisa foi elaborado de forma que 

conseguíssemos observar como os informantes elaborariam os pedidos em quatro 

situações distintas. Em duas delas os participantes imaginaram-se em contextos onde 

deveriam dirigir-se a um professor, na condição de aluno, e em outras duas a colegas 

de área de estudo, situações nas quais ocupavam a posição de monitor. Temos, 

respectivamente, dois cenários onde o solicitante encontra-se em posição hierárquica 

inferior ao ouvinte e dois em que ocupa posição hierárquica superior. Dentre essas 

duas conjunturas, diferenciamos também a distância social entre os locutores, maior 

entre aluno/professor e menor entre alunos/monitor. Distinguimos, ainda, os contextos 

de maneira que um pedido representasse um maior grau de ameaça à face do que o 

outro. Assim, na primeira situação do questionário apresentada aos informantes, o 

estudante pede ao professor que a data de apresentação do seminário seja protelada. 

O pedido a ser formulado no contexto seguinte apresenta menor grau de ameaça à 

face, o aluno pergunta ao professor se este pode repetir a explicação. Nos outros dois 

cenários os informantes devem se imaginar enquanto monitores, dirigem-se, portanto 

a alunos. Estes conversam durante uma atividade proposta pelo monitor, que pede 

silêncio, situação que representa maior grau de ameaça à face quando comparada ao 

contexto seguinte, em que o monitor pede que o material que acabou de ser usado 

seja guardado por ele próprio.  

 

 

4.2- Elementos de abertura 
 

  

Esta categoria, que se subdivide em Formas de Tratamento e Alertas, 

apresenta uma dupla função, especialmente quando presente em atos de fala que 
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podem vir a apresentar ameaça à face dos interlocutores, como os de pedidos. O 

solicitante, ao usar, por exemplo, de uma Forma de Tratamento como elemento de 

abertura, chama a atenção do ouvinte e assim inicia a interação. Ao mesmo tempo, 

essa também pode ser uma forma polida de estabelecer comunicação, conforme 

confirmamos durante a análise do nosso corpus.  

A opção por cumprimentar, ou a escolha por enunciar um “por favor” antes de 

fazer o pedido em si, caracteriza o estilo discursivo de uma cultura. Buscaremos, por 

conseguinte, a partir da análise dessa categoria, identificar quais são os fatores 

contextuais que influenciam o comportamento linguístico dos estudantes brasileiros e 

alemães, contrastando-os. Comecemos observando o número de Elementos de 

Abertura que os informantes de cada língua proferiram por pedido, conforme ilustra a 

tabela a seguir.   

 
 
 
Tabela 4.1: Número de Elementos de abertura em situação hierárquica superior e inferior por pedido 

 
Elementos de abertura por pedido 

 

                                                          PB                                  A 

Total                                               1,13 (79)32                     0,46 (80) 

Pedidos dirigidos a prof.                1,25 (39)                        0,55 (40) 

Pedidos dirigidos a alunos            1,02 (40)                         0,37 (40) 

 

  

 

As estatísticas demostraram que a diferença encontrada no número de 

Elementos de Abertura por pedido empregados nas duas línguas é relevante. 

Enquanto a frequência de uso dos brasileiros é de 1,13, a dos alemães soma 0,46, 

conforme ilustra o gráfico abaixo. Os dados da tabela anterior podem ser visualizados 

no gráfico a seguir: 

 

 

 

                                            
32 O valor entre parênteses representa o número total de pedidos. Com o intuito de chegar-se à média 
aritmética (1,13), dividiu-se o número total de elementos de abertura empregados (90)  pelo número 
total de pedidos proferidos (79). Foram entrevistados 20 estudantes brasileiros sobre como reagiriam 
verbalmente em 4 diferentes situações acadêmicas. Portanto, a soma dos pedidos deveria totalizar 80, 
no entanto um informante optou por não realizar um dos pedidos (opting out).   
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Gráfico 4.1: Número de Elementos de abertura em situação hierárquica superior e inferior por pedido 

 

  
 
  

Os valores obtidos também nos levam a constatar que os pedidos dirigidos a 

professores (situação 1 e 2 do DCT), ou seja, a interlocutores cujo nível hierárquico é 

superior, são compostos por um maior número de Elementos de Abertura em 

comparação com aqueles cujos interlocutores ocupam o papel de alunos, em ambas 

as línguas. 

A tabela a seguir apresenta as frequências de usos de cada categoria dos 

Elementos de Abertura. Analisaremos, em primeiro lugar, as Formas de Tratamento e 

em seguida, os Alertas. 
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Tabela 4.2: Número de Elementos de abertura das categorias por pedido 
 

Categorias de Elementos de Abertura por pedido 

                                                         PB                                   A 

                                                        (79)                                 (80) 

Formas de Tratamento                    0,69                                 0,18 

Cumprimento       0,08                                 0,01 

Reparação Antecipada  0,05                                 0,23 

Marcador de Polidez  0,21                                 0,02 

Sinal Relacional  0,08                                 0,00 

 

 

4.2.1- Formas de Tratamento 

 

O estudo de Warga (2004, p. 112) confirma o fato de que a frequência do 

emprego das Formas de Tratamento está diretamente ligada ao contexto em que são 

proferidas - uma vez que há uma interdependência entre o grau de ameaça à face que 

o ato de fala pode representar e o aumento da presença da emissão de títulos, nomes, 

pronomes, apelidos, etc. O corpus de sua pesquisa deixou confirmar ainda que a 

distância social entre os interlocutores também influencia a frequência com que a 

Forma de Tratamento é emitida pelo solicitante. A partir da análise de seu corpus, a 

autora concluiu que os Elementos de abertura em questão foram emitidos com maior 

frequência em contextos em que o ouvinte era o professor do que naquelas em que o 

pedido era dirigido a um aluno. 

Ao comparar os resultados desta pesquisa com os encontrados por Warga, 

notamos que nossos dados também confirmam a tendência, em ambas as línguas 

analisadas, a uma maior ocorrência de emprego de Formas de Tratamento em 

situações de maior grau de ameaça à face, conforme observamos ao contemplarmos 

as porcentagens referentes às situações 1 e 3 do gráfico a seguir.  

Números diferentes do esperado aparecem quando se analisa o uso desses 

elementos quanto a parâmetros que põem em questão a distância social simulada 

entre os interlocutores alemães. Houve mais uso de Formas de Tratamento nos 

cenários em que os pedidos do monitor eram dirigidos a alunos em comparação com 

os que o estudante interagia com o professor, ou seja, ocorreu uma frequência maior 

em contextos em que a distância social entre interlocutores é menor. O gráfico a 
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seguir, em que os números são detalhados por contexto ilustra os resultados descritos 

acima: 

 

Gráfico 4.2: Distribuição percentual de Formas de Tratamento por contexto no PB e no A 

 

 

   

A análise qualitativa dos dados nos revela diferenças nas escolhas feitas 

pelos falantes do português do Brasil e do alemão. Ao considerarmos as situações 1 

e 2, observamos que, quando proferida, a Forma de Tratamento usada pelos 

informantes alemães ao dirigirem-se ao professor foram “Herr Professor” (senhor 

professor) e “Lieber Herr...” (caro senhor...) e em 100% dos pedidos proferidos, os 

estudantes de Leipzig referiram-se ao mestre por “senhor”. Portanto, a escolha, tanto 

dos vocativos, quanto do pronome de tratamento empregado, marca distanciamento 

e respeito pelo interlocutor e expressa a preferência dos informantes alemães pelo 

uso do registro formal da língua na interação com o mestre. Nestes mesmos 
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contextos, os estudantes brasileiros fizeram uso da Forma de Tratamento “Professor” 

na grande maioria dos pedidos, fato que demonstra que assim como os estudantes 

de Leipzig, os do português do Brasil expressam deferência pelo mestre e também 

lançaram mão de estratégias de polidez negativa ao formular os pedidos. No entanto, 

apesar de “senhor” ter sido o pronome de tratamento mais empregado nas situações 

em que o ouvinte ocupava o papel de professor, o “você” também foi usado, o que 

evidencia que a Distância Social na relação aluno-professor em meio aos informantes 

universitários do Brasil mostra-se mais branda quando comprada a dos alemães. No 

corpus do português do Brasil também há casos de emprego de estratégias de polidez 

de indiretividade em pedidos como (18.1) “Professora, me desculpa, não consegui 

acabar esse trabalho a tempo, gostaria de saber se há possibilidade de apresentar 

esse trabalho posteriormente” em que o recurso da oração sem sujeito propicia que 

ambas as faces sejam preservadas no processo interativo.  

Brasileiros e alemães também elegeram diferentes estratégias de polidez ao 

se dirigirem aos alunos, enquanto na posição de monitor, nas situações 3 e 4. Ao 

passo que os brasileiros optaram por tratar os colegas por “gente”, apresentando 

exemplo de polidez positiva ao buscar proximidade com o interlocutor, os germânicos 

praticamente não usaram a forma correspondente “Leute”. Preferiram adotar um tom 

irônico ao se referirem aos colegas por “Liebe Damen und Herren” (Caras senhoras e 

senhores) e suas variações “Meine Damen und Herren” (minhas senhoras e senhores) 

e “Meine lieben Damen und Herren” (minhas caras senhoras e senhores), o que pode 

ser visto como uma estratégia de polidez de inidretividade. Apenas um informante 

optou por “Jungs” (jovens) e encontrou-se também uma ocorrência de “Liebe 

Studenten” (queridos estudantes). Além de “gente”, boa parte dos “monitores” 

brasileiros dirigiu-se aos alunos por “pessoal”. Houve ainda no corpus dos falantes do 

português do Brasil “rapaziada”, galera”, “vocês que estão conversando” e “caros 

amigos”, apenas um caso de cada uma dessas Formas de Tratamento. 

 

4.2.2- Alertas  

 

O gráfico a seguir mostra que houve diferenças significativas quanto ao uso 

dos Alertas pelos falantes do português do Brasil e do alemão.  
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Gráfico 4.3: Distribuição percentual das subcategorias de Alertas em situação hierárquica superior e inferior 

 

 

A partir da leitura do gráfico acima, observa-se que os brasileiros foram os 

que mais empregaram Marcadores de Polidez (49%). Com exceção de uma situação, 

na qual o informante fez o uso de “por gentileza”, em todos os contextos o “por favor” 

foi a forma preferida, em quase sua totalidade dirigida a outros estudantes, 

interlocutores do solicitante nas situações 3 e 4 do DCT. A maioria dos alemães 

lançaram mão de outra estratégia na abertura de pedidos, a Reparação Antecipada 

(86%), cujos Alertas proferidos foram “Entschuldigung” (desculpe) e “Es tut mir Leid” 

(eu sinto muito). No corpus do Português do Brasil encontramos “me desculpa”, 

“desculpa” e “com licença”. “Olha” e “Olha só” foram os Sinais Relacionais (20%) 

empregados por brasileiros, em sua quase totalidade nos cenários 3 e 4, em que o 
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solicitante ocupava o papel com nível hierárquico superior ao ouvinte, enquanto os 

alemães não usaram de tal estratégia como Alerta. Os universitários de Leipzig 

tampouco cumprimentaram (5%) antes de pedir, já no corpus do português do Brasil 

encontramos elementos dessa categoria (20%), em sua maioria (17%) proferida na 

abertura de pedidos dirigidos a professores. São eles “boa tarde”, “bom dia”, “oi” e 

“olá”.  

 

Gráfico 4.4: Distribuição percentual dos Elementos de Abertura no PB e no A 

 

Ao observarmos a distribuição percentual dos Elementos de Abertura no 

gráfico acima, concluímos que a categoria com mais frequência de uso dentre os 

informantes brasileiros foi a Formas de Tratamento (61%). Ao abrir o canal de 

comunicação por meio do título “professor”, os universitários brasileiros usaram dessa 

Forma de Tratamento como fórmula de deferência, marcando, por meio da estratégia 
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de polidez negativa, distanciamento e respeito em relação ao interlocutor. A maior 

parte dos participantes alemães também empregaram estratégias de polidez negativa 

ao se dirigirem, em um primeiro momento, ao interlocutor, desculpando-se. 

“Entschuldigung” (desculpe) e “Es tut mir Leid” (eu sinto muito) foram as expressões 

da categoria Reparação Antecipada, a mais utilizada como Elemento de Abertura 

(51%) pelos estudantes de Leipzig.  

 

 

4.3- O ato principal 
 

 

O ato principal (Head Act) é a unidade mínima por meio da qual o pedido se 

realiza, ou seja, “O ato principal é a parte da sequência que deve servir para realizar 

o ato independentemente dos outros elementos” (Blum-Kulka/House/Kasper 1989b, 

p.1733 apud Warga 2004, p. 130, tradução nossa) 

Segundo o esquema de categorização proposto por Warga (2004) são sete 

as estratégias de realização do ato principal, que são ordenadas a partir do seu grau 

de diretividade e convencionalidade – da mais direta (menos dependente do contexto) 

para a menos direta (mais dependente do contexto).  As estratégias são agrupadas 

em três categorias principais: pedidos diretos, convencionalmente indiretos e 

indiretos, considerando-se apenas o ato principal.  

 

 

 

 

 

 

                                            
33 Blum-Kulka, S.; House, J.; Kasper, G.; Investigating cross-cultural pragmatics: An introductory 
overview In: Cross-cultural pragmatics: Requests and apologies, Blum-Kulka, S.; House, J.; Kasper, G. 
(Orgs.) Norwood, NJ, Ablex: 1-34.  
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Gráfico 4.5: Distribuição percentual das estratégias de diretividade no PB e no A 

 

 

   

Posto que um volume considerável de estudos empíricos sobre atos de fala 

de pedidos demonstrou a preferência de falantes de diferentes culturas pelo uso de 

atos convencionalmente indiretos (Warga 2004, Rohrbacher 2010), uma maior 

porcentagem dessa categoria já era prevista em nossos resultados - os quais apontam 

o uso de Query preparatorys entre 49% dos informantes do português do Brasil e 63% 

dos do alemão. Os números demonstram também que os estudantes brasileiros foram 

os que usaram mais estratégias diretas (44%) e que apenas uma minoria de 

participantes, de ambos os países, lançou mão de estratégias indiretas, 7% dos 

brasileiros e 1% dos alemães.  
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O gráfico a seguir ilustra a distribuição das estratégias de diretividade por 

contexto nas duas sociedades estudadas. Os resultados foram expostos de forma que 

pudéssemos avaliar o comportamento discursivo dos informantes nas situações em 

que o interlocutor ocupava papel de nível hierárquico superior (1 e 2) e inferior (3 e 4).  

 

Gráfico 4.6: Distribuição percentual das sete estratégias de realização do ato principal 
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4.3.1- Pedidos diretos 

 

4.3.1.1 – Derivável de Modo 
 

   

Ao observarmos as duas últimas colunas do gráfico, as quais somam o 

percentual das estratégias de diretividade empregadas no português do Brasil e no 

alemão, concluímos que não há disparidade entre os números que contabilizam o total 

de pedidos da categoria Derivável de Modo (DM). Dentre a escala de 7 graus de 

diretividade, os pedidos classificados como pertencentes da categoria DM são 

considerados os mais diretos. Assim como os das outras quatro estratégias cujos atos 

de fala são categorizados como diretos – Performativo explícito (PE), Performativo 

atenuado, (PA), Locução derivativa (LD) e Declaração de Vontade (DV) - os da ordem 

dos DM são potencialmente ameaçadores de faces. Conforme visto no capítulo 2, 

enunciar o ato de fala de maneira direta, sem a preocupação de proteção à face do 

interlocutor, é uma escolha comum, por exemplo, quando ambos os interlocutores 

acordaram tacitamente que a ameaça à face é um fator irrelevante, como diante de 

uma condição de emergência. A emissão de um ato de fala direto também se justifica 

quando o pedido condiz com a intenção do ouvinte.  

Os contextos do nosso DCT (3 e 4), em que os informantes optaram pela 

estratégia DM, não se assemelham aos descritos acima. Em uma das situações (3) 

os estudantes conversam durante uma atividade e o monitor pede silêncio. No outro 

cenário (4), o monitor pede que o material que acabou de ser usado seja guardado 

por ele próprio. Como nas duas conjunturas o falante ocupa posição hierárquica 

superior a do ouvinte, agrava-se a chance de ameaça à face dos interlocutores. Caso 

deseje amenizar esse efeito, o solicitante pode, então, empregar estratégias de 

polidez. Observemos, abaixo, como os informantes optaram por elaborar os pedidos 

em tais conjunturas: 

 

(3.4) Gente, por favor, olha, os livros que foram usados, em cima da mesa34. 

 

(8.3) Galera, olha só, se vocês não querem aprender, vai ali pra fora que cês tão 

                                            
34 O sublinhado marca o ato principal. 
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atrapalhando a aula. 

 

(16.3) Gente, por favor, presta atenção, com o barulho não dá pra explicar pra vocês. 

 

(8.3) Gente, é extremamente cansativo quando vocês conversam o tempo todo. Eu 

não consigo me concentrar e é difícil ouvir as outras pessoas aqui. Então, por favor, 

deixem isso lá pra fora, tá? Leute, es ist echt anstrengend, wenn ihr da die ganze Zeit 

redet. Ich kann mich nicht konzentrieren und es ist schwierig die anderen Leute hier 

zu hören. Also bitte verlegt das auf draußen, já? 

 

(14.3) Ok, jovens, ou vocês calam a boca, ou a gente simplesmente adia pra depois 

da aula. Ok, Jungs, entweder ihr haltet die Klappe, oder wir verschieben es einfach 

auf nach der Stunde. 

 

(15.4) Queridos estudantes, coloquem os livros aqui na frente.  Liebe Studenten, legt 

dann die benutzten Bücher hier vorne hin.   

 

Observamos, a partir da leitura da amostra do corpus explicitada acima, que 

apesar dos solicitantes terem elaborado o pedido de forma direta, os mesmos foram 

atenuados por meio de estratégias linguísticas de preservação das faces. Em ambas 

as línguas os “monitores” fizeram uso de estratégias de polidez positiva por meio de 

Formas de Tratamento. Os vocativos “gente” e “jovens”, por exemplo, funcionam como 

marcadores de grupo e tendem a causar um efeito de estreitamento da Distância 

Social existente entre os interlocutores, uma vez que os nivela como pertencentes de 

uma mesma “turma”. O pedido do monitor soa, então, como do interesse de todos, 

que formam uma unidade, ou seja, o desejo do solicitante passa também a ser de 

interesse do ouvinte.  

Ainda considerando os aspectos estruturais de tais pedidos, observamos a 

presença dos atos de apoio35. O solicitante justifica o porquê do pedido, fato 

observado tanto no português, como no alemão. Fica claro para o ouvinte que o 

                                            
35 Propomo-nos, nesta etapa do trabalho, a analisar os atos principais quanto a seu grau de diretividade. 
Em função da análise qualitativa dos dados, faremos também, aqui, referências às estratégias 
estruturais e formais com o intuito de obtermos um quadro mais detalhado das conclusões que 
podemos vislumbrar quando analisamos as estratégias em conjunto. Cada categoria de análise 
também será estudada em separado.  
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silêncio está sendo requisitado, pois o barulho atrapalha a aula e que os livros devem 

ficar onde estão, porque o próprio monitor irá recolhê-lo ao fim da aula.   

Já sobre os aspectos formais, é relevante mencionar o uso do “por favor”. O 

marcador de polidez aparece na maioria dos pedidos de ambas as línguas: 

 

(17.4) Éh, por favor, quando terminar de utilizarem os livros, deixem aqui que eu vou 

organizar depois. 

 

(18.4) Por favor, deixem os livros em cima da mesa que ao final da atividade eu irei 

recolhê-los. 

 

(19.4) Por favor, deixem o livro em cima da mesa. 

 

(13.4) No final da aula, vocês deixem os livros em cima da mesa que quem vai 

organizar sou eu. Por favor, cooperem comigo. 

 

(3.4) Éh, deixem, por favor, os livros em cima da mesa, assim eu consigo arrumá-los 

depois com mais facilidade. Ja, Lasst bitte die Bücher auf den Tischen liegen, so 

kann ich sie später leichter einsortieren. 

 

(8.4) Deixem, por favor, os livros e tudo o que eu já entreguei aqui a vocês em cima 

da mesa, tá? Lasst mal bitte die Bücher und alles was ich euch hier hin – bereit gestellt 

habe, auf den Tischen liegen, ja? 

 

 (18.4) Por favor, ao final da aula deixem os livros onde estão para que eles possam 

ser reco 

lhidos novamente. Bitte, lassen Sie am Ende des Unterrichts die Bücher auf den 

Plätzen damit die wieder eingesammelt werden können. 

 

(20.4) Depois da monitoria deixem, por favor, os livros em cima da mesa, eu os 

arrumo. Nach dem Tutorium lasst ihr bitte die Bücher auf dem Tisch liegen. Ich räume 

die dann auf.     
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É importante ressaltar que no corpus do português do Brasil só um informante 

optou pelo “por gentileza”: 

 

(9.4) Por gentileza, ao terminarem, deixem os livros em cima da mesa. 

 

e que, dentre os alemães, as duas únicas ocorrências em que o “por favor” aparece 

em início de pedido são as exemplificadas acima. Em contrapartida, a leitura do nosso 

corpus mostra que dentre os universitários brasileiros a abertura de pedidos por meio 

do marcador de polidez em questão não se trata de uma estratégia atenuante cujo 

aparecimento se restringe à categoria DM. 

Especificamente sobre o português do Brasil, nota-se o emprego do 

imperativo normativo, e também, conforme postulado por Bagno (2011), a utilização 

da forma que deveria corresponder ao uso do tu aplicada ao você – mesmo nos 

contextos em questão, nos quais o solicitante dirige-se a um grupo e portanto a 

conjugação concordaria, segundo a norma, com “vocês”: 

 

 (8.3) Galera, olha só, se vocês não querem aprender, vai ali pra fora que cês tão 

atrapalhando a aula.  

 

Além do imperativo, verificamos ainda dentre os DM o equivalente funcional 

composto por estruturas elípticas, que expressa o mesmo nível de diretividade: 

 

(3.4) Gente, por favor, olha, os livros que foram usados, em cima da mesa.  

 

Por fim, observamos ainda que os informantes de ambas as línguas não 

optaram pelo uso dessa estratégia de diretividade nas situações 1 e 2, nas quais 

ocupam o papel de alunos e dirigem-se ao professor. Logo, inferimos que o fato de 

haver grande distância social entre os interlocutores e de a relação ser assimétrica 

levou os estudantes ao não uso da categoria DM na elaboração dos pedidos em tais 

cenários. Concluímos, por consequência da análise qualitativa, que, em sua maioria, 

os pedidos da categoria apresentaram-se acompanhados por diferentes 

subestratégias de atenuação, tanto internas quanto externas ao ato principal, como 

as Formas de Tratamento, os marcadores de polidez e as justificativas. 
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4.3.1.2- Performativos Explícitos e Atenuados 
 

 

A categoria dos performativos, ou seja, aquela em que os pedidos são 

formulados a partir do uso de verbos performativos, é subdividida em performativos 

explícitos e atenuados. Encontramos, em nosso corpus, apenas no do português 

brasileiro, um único pedido da categoria dos explícitos: 

 

(11.4) Ôh pessoal, algumas pessoas gostam de ajudar colocando os livros na 

prateleira, mas eu pediria que vocês deixassem os livros na mesa, porque fica mais 

fácil de organizá-los depois. Obrigado. 

 

Quanto à categoria dos atenuados, que representa 17% do corpus do 

português e 10% do corpus do alemão, verifica-se a combinação das categorias 

Performativo implícito e Query Preparatory em todos os pedidos proferidos. Em ambas 

as línguas os informantes lançaram mão dessa estratégia quando se dirigiram ao 

professor na tentativa de adiar a data do seminário. A conjuntura, a qual alia-se ao 

fato do interlocutor estar em posição hierárquica superior o alto grau de imposição do 

pedido e a considerável distância social entre os falantes, resultou em pedidos longos 

e repletos de estratégias de polidez. Os brasileiros cercaram-se de Elementos de 

Abertura como mitigadores conversacionais: 

 

(1.1) Boa tarde, professora. Como vai, tudo bem? Éh... eu gostaria de saber, se a 

gente pode alterar a data de apresentação do seminário. Acontece que eu fiquei 

enrolado com muitas coisas e gostaria de saber... se seria possível por parte da 

senhora, se não for muito incômodo... alterar uma data para que todos possam... 

enfim...éh... elaborar melhor... éh: os projetos que serão apresentados. Teria como? 

 

(7.1) Oi, Professor, éh, eu queria saber, se tinha como você adiar um pouco: o prazo 

do seminário, porque: a temática é muito complicada, eu tenho dificuldade. Gostaria 

de ter um pouco mais de tempo pra trabalhar e ficar melhor. Será que seria possível? 

E lançaram mão de Formas de Tratamento: 
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(4.1) Com licença, professor, boa tarde. Você poderia conversar comigo um segundo? 

Éh, ocorreram algumas situações que me impedem, no momento, de apresentar o 

seminário de amanhã, eu tô sendo bastante sincero e falando sem rodeios, direto. Éh, 

eu queria saber, se eu poderia contar com a possibilidade de apresentar em uma 

nova data, ou: se amanhã mesmo, com outras condições, porque: eu tive algumas 

dificuldades, não consegui de repente ler todos os textos éh... e não consigo elaborar 

uma apresentação de hoje pra amanhã, no caso. Então eu queria contar, aí, com a 

sua ajuda, ou, enfim, com alguma orientação, indicação sobre o que fazer.  

 

(5.1) Professora, éh, eu tô com alguns probleminhas e gostaria de saber, se a 

senhora poderia adiar a data da minha apresentação. É possível? 

 

(6.1) Professora, eu gostaria de saber, se a senhora tem como deixar o meu 

seminário pra próxima semana? 

 

(16.1) Professora, queria, queria, queria dizer que: é: quanto a minha pesquisa eu não 

tô muito adiantado, eu não pude pesquisar muito bem ainda. Eu me sinto bem confuso 

quanto ao que eu devo apresentar então eu queria saber, se eu poderia éh adiar a 

data essa data da minha apresentação, se seria possível? 

 

Conforme verificado a partir da análise dos Elementos de abertura, a fala dos 

estudantes brasileiros com o mestre é caracterizada pelo uso do vocativo, estratégia 

de polidez negativa, de forma que o proferimento do título reflete o respeito do aluno 

pelo professor e, ao mesmo tempo, marca a distância social entre os interlocutores. 

Já o exame dos atos de apoio evidencia o quanto o brasileiro justifica-se diante do 

fato do não cumprimento do prazo estipulado, e assim, preserva a sua face positiva e 

a do professor. A repetição do ato principal ao final do pedido mediante o “seria 

possível” e o “teria como” também caracterizou os pedidos do corpus do português do 

Brasil. 

A análise das modificações internas ao ato principal das elocuções dessa 

categoria mostra a preferência dos informantes pelo emprego do futuro do pretérito 

como estratégia de polidez. Os brasileiros elegeram a forma “queria saber, se... 

poderia”, “gostaria de saber, se... poderia” ao elaborar o pedido. 
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Diferente dos brasileiros, os alemães não fizeram uso das Formas de 

Tratamento, mas também preservaram a face do professor, a negativa, ao abrirem o 

pedido por meio do “sinto muito” e do “desculpe”: 

 

(9.1) Sinto muito, eu não consegui me preparar o suficiente para o meu seminário 

porque eu tive muita coisa para fazer e gostaria de pedir ao senhor, ou perguntar, 

se eu poderia adiar o seminário para a próxima semana, para que eu possa me 

preparar melhor. Es tut mir leid, ich konnte mich nicht ausreichend auf mein Referat 

vorbereiten, da ich viel zu tun hAtte und würde Sie bitten oder fragen, ob ich das 

Referat auf die nächste Woche verschieben könnte, damit ich mich optimal vorbereitan 

kann/ 

 

(13.1) Desculpe, eu teria uma pergunta. Eu não consegui, até agora, ter tempo de 

preparar o seminário e eu gostaria de perguntar, se seria possível adiar um pouco a 

data. Entschuldigung, ich hätte eine Frage, ich hab es zeitlich nicht geschafft  mich 

schon um das Referat zu kümmern und ich würd gern fragen, ob es möglich wäre, 

den Termin etwas zu verschieben. 

 

 As justificativas também aparecem dentre os Atos de Apoio, mas são mais 

curtas que a dos brasileiros e não há a constante repetição do ato principal ao fim do 

pedido, como mostram os exemplos abaixo: 

 

(1.1) Eu queria saber, se existe a possibilidade de conseguir uma outra data, ou, 
talvez, adiar o prazo. - Ich wollte wissen, ob es die Möglichkeit gibt, einen anderen 
Termin zu haben, oder, ja, vielleicht den Termin zu verschieben. 

 
 

(3.1)  Eu tenho um problema, que é o seguinte, eu queria perguntar, se eu por acaso 

poderia adiar em uma semana o seminário que eu tenho que apresentar, porque até 

agora eu não tive tempo de levantar a bibliografia. - Ich habe ein Problem und zwar – 

wollte ich fragen, ob ich vielleicht das Referat, das ich halten muss um eine Woche 

verschieben könnte, weil ich bist jetzt noch keine Zeit hatte passende Literatur zu 

finden. 
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Verificou-se a partir da análise das modificações internas ao ato principal que 

os informantes de Leipzig também optaram pelo uso do condicional. Além do “queria 

saber”, também houve ocorrência do “queria perguntar”. 

Observa-se que em ambas as línguas os atos de fala elaborados nessa 

categoria são mais longos quando comparados com os da categoria DM. Embora 

tenham optado por formular o pedido de forma clara e direta por meio de 

performativos, o uso das estratégias de polidez mostrou-se uma constante no 

processo interativo entre os interlocutores de ambas as línguas. A opção sintática pelo 

emprego do futuro do pretérito em conjunto com as orações subordinadas 

condicionais marcou a produção oral dos informantes dos dois países.  

Informantes brasileiros e alemães justificaram o porquê do pedido do 

adiamento da data da apresentação, sendo que os pedidos do português do Brasil 

foram os mais extensos. O estudo realizado por Schroeder (2003)36 sobre estilos de 

fala do português brasileiro e do alemão revelou que o alemão tende a comunicar-se 

“sem rodeios” e busca por “concisão e efetividade máxima”. Já no corpus brasileiro o 

modo de se exprimir caracterizou-se “(...) mais por um estilo carregado de elementos 

dramáticos, poéticos e enfáticos (...)” (Schroeder, 2011, p. 151). Segundo a autora, a 

fala brasileira também é marcada por um alto número de redundâncias e reforços 

interacionais. Ao abordar diferenças culturais entre o Brasil e a Alemanha, Schroeder 

menciona o fato de que entre os germânicos a necessidade da autonomia prevalece 

em relação a demonstrações de solidariedade ao outro e que na Alemanha 

dificilmente aceita-se que o outro invente desculpas ao invés de simplesmente dizer o 

que sente e o que quer37. Tais conclusões vão ao encontro dos resultados que 

obtivemos após a análise dos pedidos da categoria em questão, conforme ilustra o 

recorte do nosso corpus exposto acima.  

Apresentou-se ainda como aspecto da oralidade do português o 

deslocamento do centro dêitico do falante para o ouvinte, na maioria dos pedidos da 

categoria. Enquanto o estudante alemão perguntou se ele próprio poderia adiar a data 

da apresentação, o brasileiro transferiu para o professor a atribuição da decisão da 

prorrogação do dia da comunicação do seminário: 

                                            
36 SCHROEDER, Ulrike. Brasilianische und deutsche Wirklichkeiten. Eine vergleichende Fallstudie zu 
kommunikativ erzeugten Sinnwelten. Wiesbaden: Deutscher Universitaetsverlag, 2003.  
37 Segundo a autora essa característica alemã já foi adaptada em livros didáticos desde o início da 
didática intercultural nos anos oitenta, cf. no texto “Ein deutsches Nein heisst Nein”, Um não alemão 
significa não ( do livro Sprachbruecke, MEBUS et al., 1989, p. 149). 
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(5.1) Professora, éh, eu tô com alguns probleminhas e gostaria de saber, se a 

senhora poderia adiar a data da minha apresentação. É possível? 

 

(3.1) Eu tenho um problema, que é o seguinte, eu queria perguntar, se eu por acaso 

poderia adiar em uma semana o seminário que eu tenho que apresentar, porque até 

agora eu não tive tempo de levantar a bibliografia. Ich habe ein Problem und zwar – 

wollte ich fragen, ob ich vielleicht das Referat, das ich halten muss um eine Woche 

verschieben könnte, weil ich bist jetzt noch keine Zeit hatte passende Literatur zu 

finden. 

 

 

4.3.1.3- Locução Derivativa 
 

 

É uma categoria heterogênea cuja força ilocucionária dos enunciados deriva 

diretamente do significado semântico da locução, de forma que quando o falante 

afirma: 

 

(19.3) Com licença, eu precisaria rapidinho da atenção de vocês. Entschuldigung, ich 

bräuchte mal schnell eure Aufmerksamkeit. 

 

e o ouvinte infere que se trata de um pedido de silêncio.  

Os pedidos, conforme exemplificado abaixo, apresentam-se por meio de uma 

constatação ou afirmação de uma necessidade do falante: 

 

(1.3) Rapaziada, olha só, pra gente conseguir se comunicar bem em grupo, eu 

preciso que vocês me escutem. Então se vocês quiserem falar, vocês levantem a 

mão, e eu vou atender. Mas, por favor, quando eu tiver falando, presta atenção em 

mim. Obrigado. 

 

(4.4) Éh, boa tarde, pessoal, ó, eu preciso que vocês deixem o material utilizado sobre 

a mesa, por favor, que eu prefiro guardar com mais cuidado. 
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(7.4) Olha, gente, não precisa arrumar o livro não que depois eu organizo tudo. Pode 

deixar só em cima da mesa. 

 

(10.4) Gente, não precisa guardar o livro. É só deixar em cima da mesa, que eu 

guardo. 

 

Alemão 

 

(18.3) Seria muito bom se vocês pudessem parar de falar agora, porque eu estou aqui 

tentando dar uma explicação. Es wäre sehr nett, wenn Ihr jetzt aufhören könntet zu 

reden, weil ich hier versuche was zu erklären. 

 

Dentre os nossos informantes, 9% dos brasileiros e 10% dos alemães 

optaram por essa estratégia de diretividade ao proferirem os atos de fala, 

exclusivamente os das situações 3 e 4, ou seja, dos cenários em que o falante ocupa 

situação hierárquica superior a do ouvinte e a distância social entre os interlocutores 

é menor, quando comparada com a estabelecida nas situações 1 e 2. O ato principal 

dos falantes dos dois países apresentou-se cercado por atos de apoio, sendo a 

justificativa a estratégia mais empregada. Dentre os brasileiros, o uso de Forma de 

Tratamento foi frequente e o recurso da Negação foi usado como atenuante. 

 

4.3.1.4- Declaração de Vontade 
 

Por meio desta estratégia, ao proferir o pedido, o falante exterioriza seu 

desejo, como em   

 

(6.4) Por favor, eu gostaria que vocês deixassem os livros em cima da mesa 

que eu mesma vou recolher. Obrigada. 

 

Dentre os alemães, não houve ocorrência do uso de atos de fala dessa 

categoria. Warga (2004) obteve resultado semelhante. Em seu estudo empírico sobre 

o tema, apenas 2% dos alemães optaram por formular o pedido mediante essa 

estratégia. Da totalidade do corpus do português do Brasil, apenas 6% pertencem à 

categoria, sendo que apenas um informante elegeu essa estratégia para pedir ao 
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professor para adiar a data da apresentação, porém, não sem abrir e fechar o pedido 

com atos de apoio:  

 

(17.1) Éh, professora, eu gostaria de conversar com a senhora a respeito do trabalho 

de amanhã. E eu tive uma dificuldade e eu não consegui desenvolver o trabalho e eu 

gostaria de adiar o trabalho, se for possível. 

 

4.3.2- Pedidos convencionalmente indiretos - Query Preparatory 

 

A indiretividade convencional é caracterizada por um tipo particular de 

ambiguidade, a qual está codificada no significado do enunciado, permitindo que ele 

seja interpretado literalmente (como uma pergunta) ou como um pedido. (Dias, 2010, 

p. 64). Segundo a autora, as estratégias incluídas na elaboração desses atos de fala, 

necessariamente, apresentam convencionalização tanto na escolha dos mecanismos 

semânticos quanto das formas linguísticas usadas e, é por essa razão que Warga 

(2004, p. 149) afirma que enunciados como “Você consegue alcançar o sal?” 

normalmente não são interpretados como perguntas, mas como pedidos, até mesmo 

por crianças.  

Os convencionalmente indiretos são, dentre as estratégias de classificação do 

grau de diretividade que um falante pode deixar transparecer ao proferir um ato de 

fala de pedido, os preferidos pelos falantes de diferentes línguas e culturas. Warga 

(2004) pressupõe, mediante estudos a partir dos quais chegou-se a tal conclusão 

(Blum-Kulka et al. 1989, Held 1995, Márquez-Reiter et al. 2005)38, que este parece ser 

um fenômeno universal.   

O exame do processo interativo dos nossos informantes reforça o resultado 

encontrado pelos autores citados acima. Cerca de 49% dos informantes brasileiros e 

63% dos alemães da presente pesquisa optaram por formular seus pedidos 

recorrendo à estratégia Query Preparatory. Verificou-se, em ambas as línguas, uma 

maior ocorrência de usos desse nível de diretividade nas situações 1 e 2 cujos 

                                            
38 Blum-Kulka, Shoshana/ House, Juliane/ Kasper, Gabriele (eds.) (1989), Cross-Cultural Pragmatic: 
Requests and Apologies, Norwood, NJ, Ablex.; Held, Gudrun (1995), Verbale Hoeflichkeit. Studien zur 
linguistischen Theorienbildung und empirische Untersuchung zum Sprachverhalten franzoesicher und 
italienischer Jugendlicher in Bitt- und Dankessituationen, Tuebingen, Narr.; Márquez Reiter, Rosina/ 
Placencia, Maria Helena (2005), Spanish Pragmatics, Basingstoke, Plagrave Macmillan.  
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ouvintes ocupam posição hierárquica superior a do falante e há distância social entre 

os interlocutores, aluno-professor. 

 Assim como constatado em estudos anteriores sobre o tema, em nosso 

corpus, a maioria dos atos de fala de pedidos foram elaborados com o emprego do 

verbo poder, em ambas as línguas. Abaixo, exemplos de pedidos da categoria, 

proferidos por falantes do português do Brasil, em especial na situação 2 do 

questionário: 

 

(1.2)  Com licença, professor...éh, em relação a esse ponto da matéria, não ficou muito 

claro pra mim. Poderia me explicar novamente? 

 

(4.2)   Professora, com licença, éh, eu não entendi direito essa parte, poderia repetir? 

 

(7.2) Ah, professor, será que você pode explicar de novo, que eu não entendo direito, 

essa matéria? 

 

(8.2) Professor, você pode explicar novamente? 

 

(9.1) Éh, professora, tive alguma dificuldade, não pude, é: ainda nem começar o 

trabalho. A senhora poderia adiar, ou ver alguma outra data que eu possa fazer? 

 

(10.2) Desculpa, eu não entendi. Você poderia explicar melhor?  

 

Conforme exposto, o uso do verbo poder foi a forma preferida pelos 

estudantes para pedir ao professor que repetisse parte da explicação, cenário 2 do 

DCT, contexto em que o grau de imposição do pedido é baixo, uma vez que é 

esperado que o professor venha naturalmente a repetir uma explicação anteriormente 

dada, caso necessário. Os pedidos foram introduzidos por Formas de Tratamento 

(vocativos) ou Alertas (reparação antecipada), demonstração de que os alunos 

lançaram mão de estratégias de polidez negativa, as quais refletem o respeito pelo 

professor. Com base na análise dos pedidos acima constata-se também o uso dos 

Atos de Apoio, especialmente o de justificativas. Em 9.2, por exemplo, o estudante 

justifica o pedido e ao colocar que se trata de uma dúvida dele próprio, protege a face 

positiva do mestre. Observa-se, ainda, através do exame das modificações internas 
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ao ato principal, o emprego do verbo poder no futuro do pretérito e do atenuante “será 

que”. Também houve ocorrência de uso do “tem como” dentre os pedidos da situação 

2: 

 

(9.2) Professora, não entendi, você tem como repetir ou esclarecer um pouco mais a 

minha dúvida? 

 

O grau de imposição do pedido da situação 1 é alto, visto que o estudante 

tenta adiar a data de apresentação do seminário. Observamos então, que nesta 

situação os informantes usaram um discurso mais formal ao se dirigir ao professor do 

que o empregado no cenário 2, analisado acima. Enquanto naquela empregaram o 

verbo poder na elaboração do ato de fala, nesta optaram pelo emprego do “seria 

possível”, com o intuito de verificar se haveria a possibilidade do professor atender ao 

pedido: 

 

 

(2.1) Éh, professora, seria possível...éh... adiantar, adiar... éh... essa data da 

apresentação do seminário? 

 

(10.1) Éh, professora, eu queria conversar sobre o seminário. Seria possível adiar a 

minha apresentação? 

 

  

A forma verbal “vamos”, seguida de infinitivo, foi usada na situação 3, em que 

o monitor pede silêncio aos alunos. A estratégia do falante de “incluir-se” na situação, 

como se também dependesse de uma atitude dele próprio o pedido ser atendido, pode 

ser explicada pela distância social entre os falantes, que é moderada, dado que aqui 

temos um cenário onde o monitor faz o pedido aos alunos durante uma atividade 

pedagógica. A proximidade entre falante/ouvinte também se reduz por meio da forma 

de tratamento “gente”. O fato de os alunos conversarem concomitantemente com a 

fala do monitor representa uma ameaça a sua face negativa, já que este não consegue 

realizar seu trabalho e, ao mesmo tempo, também não deixa de ser uma ameaça a 

sua face positiva, pois não é dada a devida importância à exposição do conteúdo por 

ele emitido. Dado isso, os informantes cercaram-se de atenuantes, mas ao mesmo 
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tempo não deixaram de chamar a atenção dos ouvintes para o fato de que a conversa 

desconcentra, e pode continuar fora da sala. A estrutura “dá pra” também consta em 

nosso corpus como estratégia empregada na elaboração de pedido do contexto em 

questão: 

 

(6.3) Gente, por favor, vamos focar aqui no que interessa? Vamos deixar as 

conversas paralelas pra depois, depois a gente conversa, a gente pode conversar 

sobre o que vocês quiserem, mas vamos deixar para depois?  

 

(10.3) Gente, por favor, vamos fazer silêncio? Tá me atrapalhando aqui. Se quiserem 

conversar, conversem lá fora. 

 

(7.3) Éh, aí, vocês que tão conversando, por favor, dá pra parar que tá me 

desconcentrando?  

 

 

Assim como verificou-se a partir da análise do corpus do português brasileiro, 

o uso do verbo “poder” também foi a estratégia mais utilizada pelos alemães na 

elaboração dos pedidos convencionalmente indiretos. Enquanto os brasileiros 

empregaram o verbo com grande frequência nos pedidos formulados na situação 2, 

os alemães elaboraram os atos de fala com o uso do “poder” nos cenários 1, 2 e 3 do 

questionário, sendo que o verbo encontrou-se acompanhado de diferentes atenuantes 

nas distintas situações do DCT. Os pedidos da situação 1, cujo grau de imposição é 

alto, apresentaram-se, na maior parte, com expressões de improbabilidade como 

“possível” ou “possibilidade”, como veremos mais adiante. Primeiramente 

examinaremos os pedidos elaborados com a utilização do verbo poder. Dentre os 

poucos elaborados com o verbo em questão na situação 1, verificamos o emprego do 

“poder” no futuro do pretérito: 

  

(4.1) Senhor professor, a data da apresentação do meu seminário poderia ser adiada? 

Herr Professor, Könntet der Termin für meinen Referat verschoben werden? 
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(7.1) Nós poderíamos adiar (a apresentação)? Eu – eu esqueci nesse meio tempo o 

meu prazo. Könnten wir das verschieben? Ich habe es – ich hab meinen Termin 

zwischenzeitlich vergessen 

 

 A mesma estratégia foi empregada quando os estudantes se dirigiram aos 

professores na situação 2, o verbo “poder” sofreu atenuação verbal: 

 

(2.2) O senhor poderia explicar isso, por favor?  Könnten Sie das mal erklären, bitte? 

 

(4.2) Senhor professor, o senhor poderia explicar isso de uma outra forma? Herr 

Professor, könnten Sie das anders erklären? 

 

(7.2) Sinto muito, mas não consegui acompanhar tudo aqui (a explicação). Porventura 

o senhor poderia formular outra vez, de uma maneira diferente? Tut mir leid, aber da 

bin ich jetzt nicht ganz mitgekommen. Könnten Sie das vielleicht  noch mal irgendwie 

anders formulieren? 

 

Na situação 3, em que o monitor se dirige aos alunos, ou seja, em um cenário 

onde o solicitante se encontra em nível hierárquico superior, o verbo poder é 

conjugado no presente do indicativo: 

 

(1.3) Nós podemos, por favor, acabar com a conversa? Können wir das Reden bitte 

unterlassen? 

 

(4.3) Vocês podem falar mais baixo? Könnt ihr leiser sein? 

 

Igualmente como observado no corpus do português, na situação 1, cujo grau 

de imposição do pedido é alto, os estudantes alemães indagaram se haveria a 

possibilidade da prorrogação da comunicação do seminário, optando por um 

discurso mais formal do que o empregado nos atos de fala elaborados com o uso do 

verbo poder. A estratégia do uso da construção impessoal “é possível” causa um efeito 

de apagamento do papel do agente e do beneficiário na emissão do ato principal: 

 



86 

 

(12.1) O senhor me desculpe, mas eu tive problemas na elaboração (da 

apresentação). É possível adiar a data? Entschuldigen Sie, aber ich hatte Probleme 

bei der Vorbereitung. Ist es möglich den Termin zu verschieben? 

 

(16.1) Estimado senhor... Eu tive muitos afazeres nos últimos tempos e infelizmente 

ainda não pude organizar - e escolher nenhum tema. É possível adiar a data marcada 

para daqui a duas semanas?  Sehr geehrter Herr...  ich habe in letzter Zeit sehr viel 

zu tun und konnte leider noch keine Gliederung  - und kein Thema wählen.  Ist es 

möglich den Termin um zwei Wochen zu verschieben? 

 

(2.1) Por acaso seria possível adiar o prazo? Wäre es möglich, den Termin vielleicht 

zu verschieben? 

 

O mesmo ocorre quando o “nós” é incluído, aqui, na emissão do pedido. Trata-

se, não de uma estratégia que possa vir a encurtar a distância social dos 

interlocutores, como no caso esmiuçado acima cujo emprego do “vamos” 

acompanhado de verbo no infinitivo demonstrou proximidade entre os interlocutores, 

mas de um recurso que, quando usado na interação assimétrica existente entre o 

professor e o aluno, marca que o solicitante procura não comprometer a si próprio e o 

ouvinte ao formular o pedido, protegendo, assim, ambas as faces na interação. O 

pedido 18.1 deixa clara a tentativa do falante em evitar orientar o pedido para ele e, 

ao mesmo tempo para o ouvinte, e termina por optar pelo “nós”: 

 

(14.1) Desculpe, senhor professor, as coisas estão realmente bastante difíceis para 

mim nos últimos tempos e eu não tive muito tempo de me preparar. Será que nós 

teríamos alguma possibilidade de adiar o meu seminário um pouco mais pra frente? 

Entschuldigung, Herr Professor, es ist wirklich ziemlich zäh bei mir in letzter Zeit und 

ich habe nicht sehr viel Zeit gehabt, mich vorzubereiten. Hätten wir vielleicht irgendwie 

die Möglichkeit  mein Referat noch ein Stück weiter nach hinten zu verschieben? 

 

(18.1) Não é fácil pra mim dizer isso agora, mas eu até agora não consegui preparar 

minha apresentação, Por ventura seria possível, que eu – que o senhor pudesse 

protelar a apresentação e que nós possamos adiar a apresentação? Das fällt mir jetzt 

nicht leicht das zu sagen, aber ich habe es bis jetzt nicht geschafft meinen Vortrag 
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rauszuarbeiten. Wäre es eventuell möglich, dass ich das noch – dass Sie das noch 

aufschieben könnten und dass wir das verschieben könnten? 

 

(20.1) Com licença, é possível que nós adiemos a data do seminário? Eu ainda estou 

com problemas com a bibliografia. Entschuldigung, ist es möglich, dass wir den 

Termin  für das Referat verschieben?  Ich hab da noch Probleme mit der Literatur. 

 

 

4.3.3- Pedidos indiretos - Sugestão 

 

A categoria é composta por enunciados cuja intenção deduz-se a partir do 

contexto e não da forma. Apenas 7% dos informantes brasileiros e 1% dos alemães 

optaram por elaborar pedidos por meio dessa estratégia. Seguem exemplos, em 

ambas as línguas: 

 

(8.4) Gente, eu vou guardar o livro. Mais alguém quer usar? 

 

(9.3) Vou esperar vocês terminarem de falar que aí eu continuo a minha explicação. 

14.3 Estou querendo dar Aula, vocês querem vir pra cá pra frente dar Aula no meu 

lugar? 

 

(20.2) É: professora, por favor, eu não entendo muito bem o que a senhora quis dizer 

com isso. 

 

(10.3) Gente, ninguém tem que de estar aqui. Se vocês quiserem podem conversar lá 

fora, senão as pessoas que estão aqui... as pessoas que estão aqui e gostariam de 

entender. Leute, keiner muss hier sein. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch gerne 

draußen unterhalten, ansonsten werden die Leute, die hier sonst sitzen -- würden die 

Leute das hier gern verstehen wollen. 

 

 

 

 



88 

 

4.4- Modificações internas ao ato principal 
 

 

De acordo com Warga (2004) há um grande número de trabalhos cuja análise 

dos atos de fala de pedidos os contempla somente em um nível macro. A autora, no 

entanto, chama a atenção para o fato de que os aspectos formais do ato principal 

também devem ser considerados: “Assim, também um imperativo sob determinados 

contextos, contanto que atenuado de forma adequada, pode ser plenamente 

adequado” (Warga 2004, p. 130), pois ao lado das estratégias de diretividade, os 

modificadores internos também atenuam a força ilocucionária do ato, tornando-o mais 

polido. Portanto, consideramos em nossa análise tanto os procedimentos de 

atenuação que modificam a força do ato principal, quanto os que modificam o ato 

principal propriamente dito.  

Apresentaremos, a seguir, os resultados dos usos de subestratégias 

linguísticas que atuam como atenuantes nos níveis morfológico, sintático e lexical. A 

exposição dos resultados quantitativos e da análise quantitativa dos dados será 

interpretada em seguida. 

 

Tabela 4.3:   Número de atenuantes morfológicos/sintáticos e lexicais em situação hierárquica superior 
e inferior por pedido 

 
 

                                                          PB                                  A 

Total                                               1,44 (79)39                     1,86 (80) 

Pedidos dirigidos a prof.                2,12 (39)                        2,02 (40) 

Pedidos dirigidos a alunos            0,85 (40)                         1,7 (40) 

 

 

A tabela acima apresenta os resultados gerais do número de modificações 

internas ao ato principal das duas línguas em análise. A contagem mostra que os 

alemães fizeram uso mais frequente de atenuantes em relação aos brasileiros e em 

ambas as línguas as estratégias foram empregadas, em sua maior parte, nas 

                                            
39 O valor entre parênteses representa o número total de pedidos. Com o intuito de chegar-se à média 
aritmética (1,13), dividiu-se o número total de elementos de abertura empregados (90)  pelo número 
total de pedidos proferidos (79). Foram entrevistados 20 estudantes brasileiros sobre como reagiriam 
verbalmente em quatro diferentes situações acadêmicas. Portanto, a soma dos pedidos deveria 
totalizar 80, no entanto um informante optou por não realizar um dos pedidos (opting out).   
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situações 1 e 2 do questionário, aquelas em que o solicitante ocupa posição 

hierárquica inferior à do ouvinte.  

O gráfico abaixo possibilita observar o contraste entre as subestratégias 

empregadas pelos informantes brasileiros e alemães.  Examinaremos, primeiramente 

a distribuição dos elementos morfológicos e sintáticos para, em seguida, atermo-nos 

aos lexicais. 

 
Gráfico 4.7: Distribuição percentual dos elementos morfológicos e sintáticos 

PB - Sit 1 e 2 PB - Sit 3 e 4 A - Sit 1 e 2 A - Sit 3 e 4 Total PB Total A

Interrogativa 0% 3% 0% 0% 3% 0%

Declarativa 0% 7% 0% 0% 7% 0%

FPret/PImp 32% 8% 30% 16% 40% 46%

Tempo 23% 6% 30% 14% 29% 44%

Condicional 15% 2% 4% 5% 17% 9%

Negação 3% 1% 1% 0% 4% 1%
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Ainda conforme este gráfico, o FPret/PImp foi a subestrategia gramatical que 

apresentou maior consenso de uso nas duas línguas, com 40% no português 

brasileiro e 46% no alemão. Consideramos os verbos empregados no futuro do 

pretérito e no pretérito imperfeito como pertencentes a essa mesma categoria. Os 

conjugados no pretérito imperfeito referem-se ao uso do “queria”, que em algumas 

situações foi utilizado em contextos em que “gostaria” poderia ter sido proferido.  

Embora saibamos que o valor discursivo de “queria” e “gostaria” não seja o mesmo, 

conforme verificou Rebello (2008, p. 114) com o estudo sobre os usos do futuro do 

pretérito e do pretérito imperfeito no português do Brasil40, a opção dos informantes 

pela utilização dessas duas formas foi considerada por nós como uma unidade 

classificada sob a mesma subestratégia de atenuantes. O emprego de tais tempos 

verbais do português do Brasil assemelha-se ao do Konjunktiv II no alemão, por isso 

os pedidos elaborados com o uso dessa forma verbal pelos germânicos foram 

classificados como próprios da subestratégia em questão.  

O exame da frequência de uso desse atenuante por contexto revela que os 

fatores grau de imposição do pedido e distância social influenciaram no maior 

emprego da estratégia. Do total de 40% dos brasileiros que lançaram mão do uso do 

condicional, 32% o empregou nas situações 1 e 2, contra 30% dos 46% dos alemães 

que também optaram pelo emprego atenuante. Conforme sugeriu Dias (2010), “Com 

o uso desse procedimento, o falante propõe um distanciamento quanto a suas 

intenções reais e, com isso, oferece ao interlocutor mais possibilidades de não realizar 

o ato solicitado, se assim o desejar”, fato que justifica a formulação de pedidos com 

os verbos conjugados no condicional nos contextos em que o solicitante ocupava lugar 

de aluno e o ouvinte de professor.  

Os contextos em que o condicional pode ser substituído pelo tempo presente 

inserem-se na categoria Tempo, a segunda com maior incidência de uso, com 44% 

de emprego entre os alemães e 29% entre os brasileiros. Assim como ocorre na 

categoria FPret/PImp, o falante expressa distanciamento das suas intenções reais ao 

recorrer a tais mecanismos, que foram utilizados, na grande maioria das vezes nas 

situações 1 e 2.  

                                            
40 Segundo a autora o verbo gostar empregado no futuro do pretérito pode marcar distância entre os 
interlocutores e estabelecer relações de poder entre eles, enquanto o “querer” no pretérito imperfeito 
pode encurtar essa distância, mesmo quando empregado em situações polidas, sendo menos formal.  
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A formulação de atos de pedidos constituídos por orações subordinadas 

condicionais foi a terceira estratégia de atenuação mais usada tanto por brasileiros 

(17%) quanto por alemães (9%). Se até o momento houve consenso intercultural 

quanto à frequência de uso dos atenuantes, o mesmo não se verificou após a análise 

das subestratégias que apresentaremos a seguir. Enquanto brasileiros usaram como 

estratégia de atenuação a formulação de pedidos por meio de frases interrogativas 

(3%) e declarativas (7%), os alemães não empregaram tais recursos. Por fim, a 

negação foi um artifício utilizado por 4% dos brasileiros e 1% dos alemães.  

Quanto à manifestação da polidez por meio dos recursos lexicais, verificamos 

a partir do exame da tabela apresentada a seguir, que não houve semelhança 

intercultural quanto ao uso, de forma geral, das categorias. A subjetivação foi a 

estratégia mais usada pelos brasileiros (49%), enquanto somente 1% dos alemães 

lançaram mão do recurso. Os marcadores de polidez foram os atenuantes mais 

encontrados no corpus do alemão, 47%, contra 29% verificados no do português 

brasileiro. Conforme vimos quando analisamos os Elementos de Abertura, o marcador 

de polidez mais usado em ambas as línguas foi o “por favor” e diante do fato de um 

grande número de informantes do Brasil iniciarem o pedido por meio desse marcador 

discursivo de polidez, optamos por classificá-lo como Alerta. Logo, não podemos 

afirmar que os alemães tenham empregado o “por favor” com mais frequência que os 

brasileiros. A diferença, aqui, não está na assiduidade do uso, mas na posição em que 

esse atenuante aparece nos pedidos do português do Brasil e do alemão. Quanto ao 

exame do emprego e sua relação com o contexto, tanto os brasileiros quanto os 

alemães usaram o marcador de polidez largamente nas situações 3 e 4. Como 

conferimos durante a análise dos pedidos da categoria Derivável de modo, estes atos 

de fala elaborados de forma direta, nos cenários em que o solicitante ocupava a maior 

posição de poder, foram permeados por atenuantes, entre eles o “por favor”.  

As estruturas mitigadoras foram empregadas por 35% dos alemães, de forma 

equilibrada, em todos os contextos. Os 12% dos brasileiros que usaram o recurso o 

restringiu às situações 1 e 2. As outras três categorias, Hedge, Minimizadores lexicais 

e Formas de assentimento, tiveram uso inexpressivo em ambas as línguas.  

 



92 

 

Gráfico 4.8: Distribuição percentual dos elementos lexicais 

 

 

4.5- Atos de apoio 
  

 

Segundo ilustra o gráfico a seguir, as mitigações externas mais recorrentes 

foram as justificativas, com 76% no alemão e 61% no português do Brasil. Enquanto 

33% dos informantes brasileiros empregaram esse recurso nas situações 1 e 2 e 28% 

nos cenários 3 e 4, dos 76% dos alemães que empregaram o recurso, 46% o usaram 

nas situações 1 e 2. O uso mais frequente de justificativas era esperado nas situações 

em questão, uma vez que nestes cenários o interlocutor ocupa posição de mais poder 

que o solicitante. 
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A categoria Repetição do Ato Principal foi a segunda mais usada em ambas 

as línguas. Esse ato de apoio foi empregado por 17% dos estudantes brasileiros e 8% 

dos alemães, equilibradamente nos contextos 1e 2 e 3 e 4 do corpus das duas línguas 

em análise. Diante do fato de a justificativa ter sido uma estratégia de atenuação 

largamente aplicada, verificamos que a terceira categoria com mais frequência de uso, 

a Preparação para o pedido, foi empregada por apenas 8% dos brasileiros e 6% dos 

alemães. O percentual de uso dos demais Atos de Apoio mostrou-se inexpressivo. 

   

 

Gráfico 4.9: Distribuição percentual dos atos de apoio 

  

PB - Sit 1 e 2 PB - Sit 3 e 4 A - Sit 1 e 2 A - Sit 3 e 4 Total PB Total A
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ImpoMini 0% 1% 0% 0% 1% 0%
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5- CONCLUSÃO  

 

 

A depender dos objetivos que um aprendiz de língua estrangeira almeja 

atingir, há diferentes abordagens de ensino/aprendizagem que podem motivar tal 

aluno a alcançar o nível de proficiência desejado. Caso o aluno tenha o propósito de 

dominar a produção e a compreensão oral, seu aprendizado precisa ir além do estudo 

do sistema linguístico, deve contemplar também a aquisição dos componentes 

pragmáticos, que variam de cultura para cultura. 

Com o intuito de vir a colaborar com os estudos de português para 

estrangeiros, objetivamos, na presente pesquisa, estudar as estratégias de 

elaboração de pedidos empregadas por estudantes universitários brasileiros e 

alemães. Ao contemplarmos o estudo dos atos de fala, damos ênfase em especial à 

oralidade, prática que consideramos essencial para que o aprendiz de L2 se 

comunique de forma eficiente nos diferentes contextos do dia a dia.  Acreditarmos 

que, uma vez compreendidas as formas de produção de sentido nessas duas línguas, 

poderíamos contribuir com aspectos relevantes para a aquisição das estratégias 

necessárias para o domínio da competência comunicativa por aqueles que desejam 

interagir em português brasileiro e alemão. 

Visto que faz parte do domínio da competência comunicativa o conhecimento 

da estrutura da língua associado ao entendimento de seus diferentes usos nas 

diversas situações de comunicação, analisamos os pedidos que configuram o nosso 

corpus em nível macro e micro, em sua estrutura e forma – de tal maneira que 

examinando-os em sua complexidade pragmática conseguíssemos desvelar, por 

exemplo, não somente quais são os pronomes que os falantes usam ao interagir com 

o seu interlocutor, mas em que contextos os empregam, e quais possíveis efeitos de 

sentido produzem ao se comunicarem de determinada maneira. 

Diante do número cada vez maior de intercambistas que as universidades 

brasileiras vêm recebendo e da necessidade de esses estudantes interagirem de 

maneira adequada e natural, as situações do Discourse Completion Test (DCT) 

elaborado para o recolhimento do corpus da presente pesquisa refletem cenários do 

âmbito acadêmico. Julgamos relevante observar como o aluno brasileiro se comunica 

com o professor, assim como com os colegas e contrastamos seu comportamento 

discursivo com o do alemão. Pudemos, dessa forma, verificar as diferentes estratégias 
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de que estes falantes lançam mão, a depender da relação de poder e distância social 

que ocupam em relação ao seu interlocutor e do grau de imposição do pedido 

enunciado.  

No que tange à forma com a qual os informantes iniciam o pedido, 

constatamos que, ao elaborar o ato de fala, o brasileiro emprega Elementos de 

Abertura com mais frequência do que o alemão, e que Formas de Tratamento foi a 

subcategoria que apresentou maior regularidade no corpus brasileiro.  Averiguamos 

que os informantes brasileiros se dirigiram ao mestre por meio do emprego do título 

“professor”; usaram dessa Forma de Tratamento como fórmula de deferência, 

marcando, por meio da estratégia de polidez negativa, distanciamento e respeito em 

relação ao interlocutor. Embora com menos frequência, nestes mesmos contextos, os 

estudantes alemães fizeram uso da Forma de Tratamento “senhor professor” e “caro 

professor” e, diferentemente dos brasileiros, a comunicação não apresentou o 

emprego do pronome “você”, sendo sempre o “senhor” a forma preferida na interação 

com o professor. A opção pelo registro formal por parte dos informantes alemães foi 

observada não só na comunicação entre aluno/professor, como também entre 

monitor/aluno. Tal uso da linguagem nos leva a apontar uma inclinação, por parte dos 

informantes germânicos, a um comportamento social linguístico mais formal do que o 

dos brasileiros, tendência que poderia vir a ser estudada em pesquisas futuras.  

A estratégia mais usada pelos alemães ao abrir o pedido foi a de reparar-se 

com o seu interlocutor pelo pedido que viria a seguir. Visando proteger a face negativa 

do ouvinte, utilizaram as expressões da categoria Reparação Antecipada 

“Entschuldigung” (desculpe) e “Es tut mir Leid” (eu sinto muito).  

Além das Formas de Tratamento, os brasileiros também empregaram com 

frequência o marcador de polidez “por favor”, ao se dirigirem, em um primeiro 

momento, ao interlocutor. Portanto, a estratégia de polidez negativa foi a opção que 

os informantes estudantes de Niterói e de Leipzig mais usaram na abertura dos 

pedidos. É importante não deixar de ressaltar que, ainda que em menor porcentagem, 

os brasileiros, antes de pedir, cumprimentaram e saudaram com um “tudo bem?” o 

interlocutor, lançando mão, também, de estratégias de polidez positiva, 

comportamento não observado entre os informantes universitários alemães.  

No que diz respeito ao estudo do ato principal dos pedidos, nossos resultados 

revelam que a maior parte dos nossos informantes, de ambas as línguas, demonstrou 

a preferência pelo uso de atos convencionalmente indiretos, especialmente nos 
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cenários em que o ouvinte ocupava a posição hierárquica superior. Verificamos 

também que os estudantes brasileiros foram os que usaram mais estratégias diretas 

e que apenas uma minoria de participantes, de ambos os países, lançou mão de 

estratégias indiretas.  

Apesar de uma considerável porcentagem dos solicitantes brasileiros ter 

elaborado os pedidos de forma direta, os mesmos foram atenuados por meio de 

diferentes estratégias linguísticas de preservação das faces – empregadas não só por 

meio da emissão do ato principal em si, como também dos Elementos de Abertura e 

dos Atos de Apoio. Tal constatação confirma nossa hipótese da importância do estudo 

do ato de fala de pedidos em sua complexidade, de forma que o exame do diretivo 

não contemple somente o grau de diretividade do ato principal em si, mas considere 

também a análise das estratégias de abertura e fechamento do mesmo. 

A análise das modificações internas ao ato principal mostrou que os alemães 

fizeram uso mais frequente de atenuantes em relação aos brasileiros e em ambas as 

línguas as estratégias foram empregadas, em sua maior parte, nas situações do 

questionário em que o solicitante ocupava posição hierárquica inferior à do ouvinte. O 

condicional foi a subestratégia gramatical que apresentou maior consenso de uso nas 

duas línguas. Quanto à manifestação da polidez por meio dos recursos lexicais, 

verificamos que não houve semelhança intercultural quanto ao uso, de forma geral, 

das categorias. A subjetivação foi a estratégia mais usada pelos brasileiros, enquanto 

os marcadores de polidez foram os atenuantes mais encontrados no corpus do 

alemão. 

Os Atos de Apoio mais recorrentes foram as justificativas, tanto no alemão, 

quanto no português do Brasil. A categoria Repetição do Ato Principal foi a segunda 

mais usada em ambas as línguas e, diante do fato de a justificativa ter sido uma 

estratégia de atenuação largamente aplicada, verificamos que a terceira categoria 

com mais frequência de uso, a Preparação para o Pedido, foi empregada por poucos 

informantes. O percentual de uso dos demais Atos de Apoio mostrou-se inexpressivo. 

Um estudo futuro, a partir da presente pesquisa, que investigue quais são os 

aspectos culturais implicados na forma com que os pedidos são proferidos por 

brasileiros e alemães - contribuiria para um melhor entendimento das estratégias que 

os falantes dessas duas sociedades lançam mão ao elaborar atos de fala. Da mesma 

maneira, práticas pedagógicas que contribuíssem para aperfeiçoar o processo de 

ensino/aprendizagem do uso de atos de fala nas duas línguas em análise também 
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poderiam colaborar para que aprendizes do português do Brasil e do alemão 

interagissem nesses idiomas de forma mais eficiente e natural.  
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APÊNDICE 1 – QUESTIONÁRIOS DE PESQUISA 
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PORTUGUÊS BRASILEIRO 

 

 

1) Você é estudante universitário e está cursando uma disciplina na qual terá que 

apresentar um seminário como forma de avaliação final. Na aula anterior a da 

apresentação você ainda não conseguiu começar a pesquisa. No intervalo da 

aula você decide conversar com a professora na tentativa de adiar a data da 

apresentação do seu seminário. Então você dirige-se a ela e diz: 

 

2) Durante uma aula, você, aluno, não entende muito bem uma determinada 

colocação do professor sobre um assunto pelo qual tem muito interesse. Você 

levanta a mão para sinalizar que gostaria de falar e diz:    

 

3) Você é monitor de uma disciplina e está desenvolvendo atividades pedagógicas 

com um grupo de alunos, mas eles insistem em conversar simultaneamente à 

sua fala. A conversa paralela lhe tira a concentração e você quer dar um basta 

na situação, então você diz: 

 

4) É da responsabilidade do monitor a organização da minibiblioteca onde as 

atividades pedagógicas ocorrem com os alunos. Ao fim do encontro, você 

deseja que eles deixem os livros usados em cima das mesas, você mesmo os 

guardará nas devidas prateleiras. Então você diz: 
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ALEMÃO 

 

 

1) Stell dir vor, du bist Student an der Universität und nimmst an einem Seminar 

teil, in dem du als Prüfungsleistung ein Referat halten sollst. In der Stunde 

vor deiner Präsentation hast du noch nicht einmal die passende Literatur 

rausgesucht. Am Ende der Stunde gehst du zum Professor und fragst, ob 

der Termin verschoben werden kann. Was sagst du zu ihm? 

 

2) Während des Unterrichts erklärt der Professor etwas das du nicht verstehst, 

was dich aber sehr interessiert. Du meldest dich, als du drangenommen 

wirst, sagst du:  

 

3) Du bist Tutor eines Seminars. Während Du die Aktivitäten für den folgenden 

Unterricht erklärst, unterhalten sich einige deiner Studenten. Die 

anhaltenden Gespräche lenken dich ab und Du möchtest, dass sie ihre 

Gespräche einstellen. Was sagst Du? 

 

4) Es ist deine Aufgabe als Tutor, dich um die benutzten Materialien zu 

kümmern, wie Z.b die Bücher. AM Ende deines Seminars sollen die 

Studenten die benutzten Bücher auf dem Tisch liegen lassen, damit Du sie 

wieder in die richtigen Regale stellen kannst. Wie weist Du deine Studenten 

darauf hin? 
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APÊNDICE 2 - CATEGORIAS DE ANÁLISE DE PEDIDOS 
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I - ELEMENTOS DE ABERTURA 

Estratégia 

1 - Formas de tratamento 

Vocativos, enunciadores de títulos, nomes, apelidos 

 
 
 

(a) Título; nome; 
sobrenome; 
pronome, etc. 

 

 
           Exemplos PB: Professor (a)/ rapaziada/ 

pessoal/ gente/ galera/41   
 
           Exemplos A: Caro senhor fulano42; Lieber 

Herr so und so/ Minhas senhoras e senhores; meine 
Damen und Herren/ / Jovens; Jungs/; Caros estudantes / 
liebe Studenten, Gente / Leute; Minhas caras senhoras e 
senhores; Meine lieben Damen und Herren/ Senhor 
professor / Herr Professor 

 

2 – Alertas 
 
Têm a função de chamar a atenção do interlocutor. 

(a) Cumprimento            Exemplos PB: Boa tarde/ oi/ olá 
 
           Exemplos A: Oi/ Hallo/ Bom dia/ Guten               

Tag 

(b) Reparação 
antecipada 

           Exemplos PB: desculpa/ com licença 
 
           Exemplos A: Desculpe/ Entschuldigung;                

Sinto muito/ es tut mir leid 

(c) Sinal relacional             

-Pergunta 
pela condição 

     

           Exemplos PB: Tudo bem? 
 
           Exemplo A: não houve ocorrência43  
 

- Interjeições 
imperativas 

     

           Exemplos PB: olha só 
 
           Exemplo A: não houve ocorrência 
           

     (d) Marcador de 
polidez44 

           Exemplos PB: por favor 
 

                                            
41 Todos os exemplos apresentados foram retirados do corpus. 
42 Todas as traduções dos atos de pedidos em alemão foram realizadas por nós para o português. 
43 O “como vai” e o Tudo bem” são formas de saudação no português, mas não no alemão.  
 
44 Embora tenhamos nos baseado em tal modelo analítico, diante de nosso corpus, observamos a 

necessidade de fazermos determinadas mudanças/inclusões classificatórias. A opção pela enunciação 
do “por favor” na abertura dos pedidos ocorreu com frequência no corpus de língua portuguesa e 
somente duas vezes no do alemão e por isso foi incluída a classificação “Marcador de polidez” à 
categoria dos Alertas. Modificamos parcialmente, portanto, a partir da recorrência desse 
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                Exemplo A: por favor / Bitte 

II- ATO PRINCIPAL (head act) 
 
Unidade mínima por meio da qual o pedido se realiza. Segundo o esquema 

de categorização de Warga (2004) são sete as estratégias de realização do ato 
principal, que são ordenadas a partir do seu grau de diretividade e 
convencionalidade – da mais direta (menos dependente do contexto) para a menos 
direta (mais dependente do contexto). Tais estratégias agrupam-se em três  
categorias principais: pedidos diretos, convencionalmente indiretos e indiretos. 

 
 

 Pedidos diretos 

(1) 45Derivável de modo   

 
Exemplo PB: Por gentileza, ao terminarem, deixem os livros em cima da 

mesa46. (9.4) 47 
 
Exemplo A: Depois da monitoria deixem, por favor, os livors em cima da 

mesa, eu os arrumo. Nach dem Tutorium lasst ihr bitte die Bücher auf dem Tisch 
liegen. Ich räume die dann auf. (20.4)   

(2) Performativo explícito 

- A intenção ilocucionária é claramente expressa pelo falante por meio do 
emprego de um verbo performativo. 

 
Exemplo PB: Ô pessoal, algumas pessoas gostam de ajudar colocando os 

livros na prateleira, mas eu pediria que vocês deixassem os livros na mesa, porque 
fica mais fácil de organizá-los depois. Obrigado. (11.4) 

 
Exemplo A: não houve ocorrência. 
 

(3) Performativo atenuado 

- O verbo performativo é acompanhado por um verbo modal ou um verbo 
com função modalizadora. 

 
Exemplo PB: Oi, Professor, éh, eu queria saber se tinha como você adiar 

um pouco o prazo do seminário, porque a temática é muito complicAda, eu tenho 
dificuldade. Gostaria de ter um pouco mais te tempo pra trabalhar e ficar melhor. 
Será que seria possível? (7.1) 

                                            
comportamento linguístico apresentado pelos informantes brasileiros, o modelo classificatório proposto 
por Warga. 
 
45 Acatou-se aqui a terminologia “Derivável de modo” proposta por Dias (2010) no lugar de “Imperativo”, 
usada por Warga (2004). Dias (2010, p. 63) justifica a troca terminológica: “Embora o imperativo seja a 
forma prototípica dessa estratégia direta (“Limpa a cozinha”.), há equivalentes funcionais, como as 
formas infinitivas (“Faz favor de arrumar a baderna”.) e as estruturas elípticas (“O menu, por favor”.) 
que expressam o mesmo nível de diretividade”. 
46 O sublinhado destaca o ato principal. 
47 O primeiro número refere-se à ordem com que as entrevistas dos informantes estão organizadas (cf. 
Apêndice 2); o segundo número representa uma das quatro situações do DCT (cf. Apêndice 1). 
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Exemplo A: Eu tenho um problema, que é o seguinte, eu queria perguntar, 

se eu por acaso poderia adiar em uma semana o seminário que eu tenho que 
apresentar, porque até agora eu não tive tempo de levantar a bibliografia. Ich habe 
ein Problem und zwar – wollte ich fragen, ob ich vielleicht das Referat, das ich halten 
muss um eine Woche verschieben könnte, weil ich bist jetzt noch keine Zeit hatte 
passende Literatur zu finden. (3.1) 

 

(4) Locução derivativa 

- A forca ilocucionária deriva diretamente do significado semântico da 
locução. 

 
Exemplo PB: Olha, gente, não precisa arrumar o livro não que depois eu 

organizo tudo. Pode deixar só em cima da mesa. (7.4) 
 
Exemplo A: Com licença, eu precisaria rapidinho da atenção de vocês. 

Entschuldigung, ich bräuchte mal schnell eure Aufmerksamkeit.(19.3) 

(5) Declaração de vontade (Want statement) 

- Enunciados, nos quais o falante expressa vontade que a situação 
denotada na proposição seja realizada. 

 
Exemplo PB: Por favor, eu gostaria que vocês deixassem os livros em cima 

da mesa que eu mesma vou recolher. Obrigada. (6.4) 
 
Exemplo A: não houve ocorrência. 
 
 
 

Pedidos convencionalmente indiretos 
 
Os pedidos convencionalmente indiretos são caracterizados por um tipo 

particular de ambiguidade que permite que o enunciado seja interpretado pelo 
ouvinte meramente como uma pergunta ou como um pedido. 

       (6) Query preparatory 

 
- pergunta elaborada com o uso do verbo “poder” 
 

Exemplo PB.: Com licença, professor...éh, em relação a esse ponto da 
matéria, não ficou muito claro pra mim. Poderia me explicar novamente? (1.2) 

 
             Exemplo A: Senhor professor, a data da apresentação do meu seminário 
poderia      ser adiada? Herr Professor, Könntet der Termin für meinen Referat 
verschoben werden? (4.1) 
 

- pergunta pela possibilidade  
 

Exemplo PB: Éh, professora, eu queria conversar sobre o seminário. Seria 
possível adiar a minha apresentação? (10.1) 
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Exemplo A: O senhor me desculpe, mas eu tive problemas na elaboração 
(da apresentação). É possível adiar a data? Entschuldigen Sie, aber ich hatte 
Probleme bei der Vorbereitung. Ist es möglich den Termin zu verschieben? (12.1) 

 
- pergunta pela “vontade” 
 

Exemplo PB: Gente, por favor, vamos focar aqui no que interessa? Vamos 
deixar as conversas paralelas pra depois, depois a gente conversa, a gente pode 
conversar sobre o que vocês quiserem, mas vamos deixar para depois? (6.3) 

 
Exemplo A: Desculpe, infelizmente eu não entendi muito bem. Porventura o 

senhor repetiria mais uma vez detalhadamente? Entschuldigung, das habe ich es 
leider nicht ganz verstanden. Würden Sie das vielleicht noch mal eingehender 
wiederholen? (5.2) 
 

- pergunta pela disponibilidade 
 

Exemplo PB: Será que tem como a gente sentar uma hora, aí e ver, você 
me explicar direitinho? 

 
Exemplo A: não houve ocorrência. 

 
- pergunta pela permissão  

 
 

Exemplo PB: Vocês já acabaram de usar os livros? Posso guardar? (14.4) 
 

 
Exemplo A: Desculpe, eu devo apresentar seminário na próxima semana, 

mas eu não consegui prepará-lo a tempo. Será que eu posso adiá-lo mais um 
pouquinho? Ja, Entschuldigung (h) ich soll ja eigentlich die nächste Woche das 
Referat halten, aber ich habe zeitlich einfach nicht geschafft das fertig zu machen. 
Kann ich das vielleicht noch ein bisschen aufschieben? (8.1) 

 
 

 Pedidos indiretos 
 

Enunciados, cuja intenção deduz-se a partir do contexto e não da forma.  

        (7) Sugestão (hint) 

 
Exemplo PB: Gente, desculpa, mas eu estou até me perdendo com as 

conversas de vocês. (3.3) 
 
Exemplo A: Gente, ninguém tem que de estar aqui. Se vocês quiserem 

podem conversar lá fora, senão as pessoas que estão aqui... as pessoas que estão 
aqui gostariam de entender. Leute, keiner muss hier sein. Wenn ihr möchtet, könnt 
ihr euch gerne draußen unterhalten, ansonsten werden die Leute, die hier sonst 
sitzen -- würden die Leute das hier gern verstehen wollen. (10.3) 
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III MODIFICAÇÃO INTERNA AO ATO PRINCIPAL (internal 
modifications) 

Elementos morfológicos e sintáticos 

(1) Interrogativa 

 
Exemplo PB: Gente, eu vou guardar o livro. Mais alguém quer usar? (8.4) 

 

(2) Declarativa 

 
Exemplo PB: Éh, boa tarde, pessoal, ó, eu preciso que vocês deixem o 

material utilizado, sobre a mesa, por favor, que eu prefiro guardar com mais 
cuidado. (4.4) 

(3) Negação: 

 
 Exemplo PB: Olha, gente, não precisa arrumar o livro não que depois eu 

organizo tudo. Pode deixar só em cima da mesa. (7.4) 
 

Exemplo A: Eu gostaria de pedir ao senhor, porque eu infelizmente tive 
alguns problemas com minha apresentação, meu seminário, se porventura nós não 
poderíamos adiar a data do seminário em uma ou duas semanas./ Ich würde Sie 
bitten, da ich leider noch einige Probleme mit meiner – mit meinem Vortrag meinem 
Referat hatte, ob wir nicht vielleicht das Referatsdatum verschieben könnten für ne 
Woche oder zwei.(5.1) 

 

(4) Futuro do pretérito48 

 
Exemplo PB: Éh, professora, seria possível...éh... adiantar, adiar... éh... 

essa data da apresentação do seminário? (2.1) 
 

Exemplo A: Eu gostaria de pedir ao senhor, porque eu infelizmente tive 
alguns problemas com minha apresentação, meu seminário, se porventura nós não 
poderíamos adiar a data do seminário em uma ou duas semanas./ Ich würde Sie 
bitten, da ich leider noch einige Probleme mit meiner – mit meinem Vortrag meinem 
Referat hatte, ob wir nicht vielleicht das Referatsdatum verschieben könnten für ne 
Woche oder zwei.(5.1) 

 
 

(5) Tempo 

 
Exemplo PB: Éh, professora, seria possível...éh... adiantar, adiar... éh... 

essa data da apresentação do seminário? (2.1) 
 
Exemplo A: Eu queria saber se existe a possibilidade de conseguir uma 

outra data, ou, talvez, adiar o prazo. Ich wollte wissen: ob es die Möglichkeit gibt, 
einen anderen Termin zu haben, oder, ja, vielleicht den Termin zu verschieben. (1.1) 

                                            
48 Segundo a categoria de classificação dos elementos mórficos e sintáticos elaborada por Warga 
(2004), o tempo verbal referente ao item 4 é o “Konjunktiv” cujo uso corresponde ao futuro do pretérito 
em português.    
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(6) Condicional 

 
Exemplo PB: Professora, éh, eu tô com alguns probleminhas e gostaria de 

saber se a senhora poderia adiar a data da minha apresentação. É possível? 
(5.1) 

 
Exemplo A: Eu queria saber se existe a possibilidade de conseguir uma 

outra data, ou, talvez, adiar o prazo. Ich wollte wissen: ob es die Möglichkeit gibt, 
einen anderen Termin zu haben, oder, ja, vielleicht den Termin zu verschieben. 
(1.1) 
 

Elementos lexicais 

(1) Marcador de polidez 

 
Exemplo PB: Pessoal, somente como instrução geral, todo mundo depois 

de consultar os livros, pode deixar em cima da mesa, por favor, e eu mesmo vou 
guardar. Obrigado. (1.4) 

 
Exemplo A: Nós podemos, por favor, acabar com a conversa? Können wir 

das Reden bitte unterlassen?(3.1) 
 

(2) Estruturas mitigadoras 

 
      Exemplo PB: Professor, será que você talvez poderia repetir essa última parte 
pra mim? É que eu não entendi muito bem. (16.2) 
 
      Exemplo A: Eu queria saber se existe a possibilidade de conseguir uma outra 
data, ou, talvez, adiar o prazo. Ich wollte wissen: ob es die Möglichkeit gibt, einen 
anderen Termin zu haben, oder, ja, vielleicht den Termin zu verschieben. (1.1) 
 

(3) Hedge 

- Atribui um efeito vago ao elemento que se refere 
       
     Exemplo PB: Oi, professor, éh, eu queria saber se tinha como você adiar um 
pouco o prazo do seminário, porque a temática é muito complicada, eu tenho 
dificuldade. Gostaria de ter um pouco mais te tempo pra trabalhar e ficar melhor. 
Será que seria possível? (7.1) 
 
     Exemplo A: Porventura o senhor poderia formular outra vez, de uma maneira 
diferente?/ Könnten Sie das vielleicht  noch mal irgendwie anders formulieren? (7.2) 
 

(4) Subjetivação 

- tentativa 
 

Exemplo PB: Oi, Professor, éh, eu queria saber se tinha como você adiar um 
pouco o prazo do seminário, porque a temática é muito complicda, eu tenho 

 dificuldade. Gostaria de ter um pouco mais te tempo pra trabalhar e ficar melhor. 
Será que seria possível? (7.1) 
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       Exemplo A: Eu queria saber se existe a possibilidade de conseguir uma outra 
data, ou, talvez, adiar o prazo. Ich wollte wissen: ob es die Möglichkeit gibt, einen 
anderen Termin zu haben, oder, ja, vielleicht den Termin zu verschieben. (1.1) 

 
 

(5) Minimizadores lexicais 

 
Exemplo PB: Ah, professor, será que você pode explicar de novo, que eu 

não entendo direIto, essa maté:ria? (7.2) 
 

             Exemplo A: Desculpe, eu devo apresentar seminário na próxima semana, 
mas eu não consegui prepará-lo a tempo. Será que eu posso adiá-lo mais um 
pouquinho? Ja, Entschuldigung, ich soll ja eigentlich die nächste Woche das 
Referat halten, aber ich habe zeitlich einfach nicht geschafft das fertig zu machen. 
Kann ich das vielleicht noch ein bisschen aufschieben? (8.1) 

 

(6) Fórmulas de assentimento (appealer, interpersonal marker) 

 
Exemplo PB: Gente, pode deixar os livros nas mesas, que eu mesma vou 

organizar direitinho, tá? (5.4) 
 
Exemplo A: Gente, é extremamente cansativo quando vocês conversam o 

tempo todo. Eu não consigo me concentrar e é difícil ouvir as outras pessoas aqui. 
Então, por favor, deixem isso lá pra fora, sim? Leute, es ist echt anstrengend, 
wenn ihr da die ganze Zeit redet. Ich kann mich nicht konzentrieren und es ist 
schwierig die anderen Leute hier zu hören. Also bitte ver verlegt das auf draußen, 
já? 

 

IV ATOS DE APOIO (Supportive moves) 

(1) Preparação para o pedido (preparator) 

 - O falante prepara o ouvinte para o pedido de forma explícita ou indireta. 
 

Exemplo PB: Éh, professora, eu queria conversar sobre o seminário. 
Seria possível adiar a minha apresentação? (10.1)  

 
Exemplo A: Desculpe, eu teria uma pergunta. Eu não consegui, até agora, 

ter tempo de preparar o seminário e eu gostaria de perguntar se seria possível adiar 
um pouco a data. Entschuldigung, ich hätte eine Frage, ich hab es zeitlich nicht 
geschafft  mich schon um das Referat zu kümmern und ich würd gern fragen, ob es 
möglich wäre, den Termin etwas zu verschieben. (13.1) 
 

(2) Comprometimento prévio (getting a precommitment) 

- Antes do pedido, o falante verifica a probabilidade de recusa. 
 
Exemplo PB: Com licença, professor, boa tarde. Você poderia conversar 

comigo um segundo? É: ocorreram algumas situações que me impedem, no 
momento, de apresentar o  seminário de amanhã, eu tô sendo bastante sincero e 
falando sem rodeios, direto. Éh, eu queria saber se eu poderia contar com a 
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possibilidade de apresentar em uma nova data, ou se amanhã mesmo, com outras 
condições, porque eu tive algumas dificuld:ades, não consegui de repente ler todos 
os textos éh, e não consigo elaborar uma apresentação de hoje pra amanhã, no 
caso. Então eu queria contar, aí, com a sua ajuda, ou, enfim, com alguma 
orientação, indicação sobre o que fazer. (4.1) 

 
Exemplo A: não houve ocorrência 

 

(3) Justificativa (grounder) 
- O falante verbaliza a razão que o levou a fazer o pedido. 
 
 Exemplo: Professora, olha, esse assunto é mUito interessante pra mim, 

mas eu não entendi o que a senhora falou naquele momento. Pode repetir, por 
gentileza? (5.2) 

 
Exemplo A: Eu gostaria de pedir ao senhor, porque eu infelizmente tive 

alguns problemas com minha apresentação, meu seminário, se porventura nós 
não poderíamos adiar a data do seminário em uma ou duas semanas./ Ich würde 
Sie bitten, da ich leider noch einige Probleme mit meiner – mit meinem Vortrag 
meinem Referat hatte, ob wir nicht vielleicht das Referatsdatum verschieben 
könnten für ne Woche oder zwei.(5.1) 

 
 

(4) Desarmador (disarmer): o falante apresenta razões que poderiam levar à 
recusa do pedido. 
 
Exemplo PB: Boa tarde, professora. Como vai, tudo bem? Éh... eu gostaria 

de saber, se a gente pode alterar a data de apresentação do seminário. Acontece 
que eu fiquei enrolado com muitas coisas e gostaria de saber... se seria possível 
por parte da senhora, se não for muito incômodo... alterar uma data para que 
todos possam  ... enfim...éh... elaborar melhor... éh: os projetos que serão 
apresentados. Teria como? (1.1) 

 
Exemplo A: Não houve ocorrência. 

 

(5) Imposição minimizada (imposition minimizer) 
- O falante tenta minimizar o grau de imposição do pedido. 
 
Exemplo PB: Rapaziada, olha só, pra gente conseguir se comunicar bem 

em grupo, eu preciso que vocês me escutem. Então se vocês quiserem falar, 
vocês levantem a mão, e eu vou atender. Mas, por favor, quando eu tiver falando, 
presta atenção em mim. Obrigado. (1.3) 

 
Exemplo A: Não houve ocorrência.  

 

(6) Oferta de retirada (offer of retreat) 
- O falante possibilita que o ouvinte recuse atender ao pedido a ao afirmar 
que a recusa não trará consequências negativas. 
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Exemplo PB:  Ninguém tá aqui obrigado. Se vocês quiserem conversar, 
vocês podem me dar licença para eu continuar o meu trabalho. (13.3) 

 
Exemplo A: Vocês podem, por favor, parar de conversar? Isso atrapalha os 

outros e eu gostaria de dar minha aula sossegado aqui. E quando vocês quiserem 
conversar, podem sem problemas lá fora, ir para fora. Könnt ihr bitte aufhören 
zu reden? Das stört die Anderen und ich möchte hier in Ruhe meinen Unterricht 
halten und wenn ihr reden wollt, könnt ihr gerne draußen, nach draußen gehen. 
(9.3) 

 

(7) Agradecimento antecipado (anticipatory compliment) 
 O falante agradece ao ouvinte ao fazer o pedido. 
 
Exemplo PB: Pessoal, somente como instrução geral, todo mundo depois 

de consultar os livros, pode deixar em cima da mesa, por favor, e eu mesmo vou 
guardar. Obrigado. (10.4) 

 
Exemplo A: Desculpe, mas, agora, a data do seminário não é muito boa 

para mim no momento, talvez ela seja, no momento, inadequada. Será que nós 
poderíamos tentar achar uma outra data? Isso seria no mínimo gentil da sua 
parte. Entschuldigung, aber  der Termin jetzt für das Seminar, das passt mir jetzt 
nicht unbedingt so gut, das ist jetzt vielleicht unpassend. Könnten wir vielleicht 
versuchen einen anderen Termin zu finden? Das wäre zumindest sehr freundlich 
von Ihnen. (10.1) 

 

(8) Repetição do núcleo do pedido 
O falante repete (mesmo que de diferente forma) o ato principal ou profere 
um novo pedido, curto, ao final do ato de fala. 
Exemplo PB: Professora, não entendi, você tem como repetir ou esclarecer 

um pouco mais a minha dúvida? (9.2) 
 

Exemplo A: Eu queria saber se existe a possibilidade de conseguir uma 
outra data, ou, talvez, adiar o prazo. Ich wollte wissen: ob es die Möglichkeit gibt, 
einen anderen Termin zu haben, oder, ja, vielleicht den Termin zu verschieben. 
(1.1) 
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ANEXO 1 - TEXTO APRESENTADO AO ENTREVISTADO A TÍTULO DE EXPLICAÇÃO DA PESQUISA  
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PORTUGUÊS BRASILEIRO 

 

 

 

 

Universidade Federal Fluminense 

Mestrado em Estudos de Linguagem  

 

 

Você está participando de uma pesquisa cujo objetivo é investigar 

como o brasileiro reage em 

diferentes situações. 

 

 Sua colaboração é realmente importante, pois 

sem ela não seria possível obter os dados 

necessários para a análise. 

 

 Você encontrará, a seguir, dez49 situações diante 

das quais deverá esboçar sua reação oralmente. 

 

 Seja o mais sincero(a) e realista possível, 

por favor. 

 

 

 

Muito obrigada!  

                                            
49 Analisamos na presente pesquisa quatro das dez situações do questionário.  
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ALEMÃO 

 
 

 
 

Universität Leipzig 
Herder Institut 

Master – Studiengang Deutsch als Fremdsprache 

 
 
 

Ziel der Umfrage, an der Du nun Teil nimmst, ist heraus zu finden 
wie Deutsche in bestimmten Situationen reagieren. 

 
 

 
Deine Teilnahme ist deshalb wichtig, da ohne die Erhebung  dieser 

Daten, die Analyse nicht möglich wäre. 
 
 

Im Folgenden werden 10 Situationen vorgestellt, in denen Du 
mündlich reagieren sollst, so als ob Du diese in einer 

Alltagssituation erleben würdest. 
 
 
 

Bite antworte so spontan und realistisch wie möglich. 
 

 
 
 

Vielen Dank!! 

 
 



117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 - CORPUS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



118 

 

PORTUGUÊS BRASILEIRO 

 
 

DCT 1 

1 - Boa tarde, professora. Como vai, tudo bem? Éh... eu gostaria de saber, se a gente 
pode alterar a data de apresentação do seminário. Acontece que eu fiquei enrolado com 
muitas coisas e gostaria de saber... se seria possível por parte da senhora, se não for 
muito incômodo... alterar uma data para que todos possam  ... enfim...éh... elaborar 
melhor... éh: os projetos que serão apresentados. Teria como? 

ELEMENTOS DE ABERTURA 
Boa tarde, professora. Como vai, tudo bem? 

1 - Forma de tratamento 

a. Título Professora 

2 - Alertas 

a. Cumprimento Boa tarde 

b. Sinal relacional (pergunta pela condição) Como vai, tudo bem? 

ATO PRINCIPAL 
Éh... eu gostaria de saber, se a gente pode alterar a data de apresentação do seminário. 

Pedido direto  

       a. Performativo atenuado gostaria de saber 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos morfológicos e sintáticos 

a. Futuro do pretérito gostaria 

b. condicional  se a gente... 

Elementos lexicais 

a. Tentativa  ... eu gostaria de saber, se... 

ATOS DE APOIO 
. Acontece que eu fiquei enrolado com muitas coisas e gostaria de saber... se seria possível 
por parte da senhora, se não for muito incômodo... alterar uma data para que todos possam  
... enfim...éh... elaborar melhor... éh: os projetos que serão apresentados. Teria como? 
 

Posterior ao ato principal 

a. Repetição do ato principal e gostaria de saber... se seria 
possível (...) alterar uma data ... Teria 
como? 

b. Justificativa Acontece que eu fiquei enrolado com 
muitas coisas 

c. Desarmador se não for muito incômodo  

2 – Com licença, professor...éh, em relação a esse ponto da matéria, não ficou muito 
claro pra mim. Poderia me explicar novamente? 

ELEMENTOS DE ABERTURA 
Com licença, professor 

1 - Forma de tratamento professor 

2 – Alertas  

Reparação antecipada Com licença 

ATO PRINCIPAL 
Poderia me explicar novamente? 

Pedido convencionalmente indireto 
Query preparatory - pergunta elaborada com o uso do verbo “poder” 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos morfológicos e sintáticos 

Tempo 

Futuro do pretérito poderia 

ATOS DE APOIO 
...éh, em relação a esse ponto da matéria, não ficou muito claro pra mim. 

Anterior ao núcleo do ato de fala  
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Justificativa  em relação a esse ponto da matéria, 
não ficou muito claro pra mim. 

3 – Rapaziada, olha só, pra gente conseguir se comunicar bem em grupo, eu preciso 
que vocês me escutem. Então se vocês quiserem falar, vocês levantem a mão, e eu vou 
atender. Mas, por favor, quando eu tiver falando, presta atenção em mim. Obrigado.  

ELEMENTOS DE ABERTURA 
Rapaziada, olha só  

1 - Forma de tratamento rapaziada 

2 - Alertas  

a. Sinal relacional (Interjeições imperativas) Olha só 

ATO PRINCIPAL 
eu preciso que vocês me escutem 

Pedido direto 
Locução derivativa 

ATOS DE APOIO 
pra gente conseguir se comunicar bem em grupo, eu preciso que vocês me escutem. Então 
se vocês quiserem falar, vocês levantem a mão, e eu vou atender. 

Anterior ao ato principal 

Justificativa pra gente conseguir se comunicar 
bem em grupo 

Posterior ao ato principal  

Imposição minimizada Então se vocês quiserem falar, vocês 
levantem a mão, e eu vou atender. 

Repetição do ato principal Mas, por favor, quando eu tiver 
falando, presta atenção em mim, 

Agradecimento antecipado Obrigado 

4 - Pessoal, somente como instrução geral, todo mundo depois de consultar os livros, 
pode deixar em cima da mesa, por favor, e eu mesmo vou guardar. Obrigado. 

ELEMENTOS DE ABERTURA 
Pessoal 

1 - Forma de tratamento pessoal 

ATO PRINCIPAL 
todo mundo depois de consultar os livros, pode deixar em cima da mesa, por favor, e eu 
mesmo vou guardar. Obrigado 

Pedido direto 

        Locução derivativa pode deixar 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos lexicais 

a. Marcador de polidez Por favor/  

ATOS DE APOIO 

Anterior ao ato principal 

Justificativa somente como instrução geral 

Posterior ao ato principal  

Repetição do ato principal por favor, e eu mesmo vou guardar 

Agradecimento antecipado Obrigado 

 

 

DCT 2 

1- Éh, professora, seria possível...éh... adiantar, adiar... éh... essa data da 
apresentação do seminário? 

ELEMENTOS DE ABERTURA 
professora 

1 - Forma de tratamento professora 

ATO PRINCIPAL 



120 

 

seria possível...éh... adiantar, adiar... éh... essa data da apresentação do seminário? 

Pedido convencionalmente indireto 
Query preparatory – pergunta pela possibilidade 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos morfológicos e sintáticos 

Tempo 

Futuro do pretérito seria 

Expressões de improbabilidade possível 

2- Professor, não entendi muito bem esse ponto que o senhor colocou. O senhor 
poderia me explicar novamente, ou me dizer novamente? 

ELEMENTOS DE ABERTURA 
professor 

1 - Forma de tratamento professor 

ATO PRINCIPAL 
O senhor poderia me explicar novamente, 

Pedido convencionalmente indireto 
            Query preparatory - pergunta elaborada com o uso do verbo “poder” 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos morfológicos e sintáticos 

Futuro do pretérito poderia 

Tempo poderia 

ATOS DE APOIO  
 

Anterior ao ato principal 

Justificativa não entendi muito bem esse ponto que o 
senhor colocou. 

Posterior ao ato principal 

Repetição do ato principal ou me dizer novamente? 

3- Gente, por favor, vamos prestar mais atenção? Eu tô precisando dar aula, acho que 
é importante, pra mim e pra vocês e tá me atrapalhando, realmente. Se vocês quiserem 
sair, ou quem tiver interessado. 

ELEMENTOS DE ABERTURA 
Gente, por favor 

1 - Forma de tratamento Gente 

2 - Alertas 

Marcador de polidez  Por favor 

ATO PRINCIPAL 
 vamos prestar mais atenção 

Pedido convencionalmente indireto 
     Query preparatory – pergunta pela vontade 
        

ATOS DE APOIO 
Eu tô precisando dar aula, acho que é importante, pra mim e pra vocês e tá me atrapalhando, 
realmente. Se vocês quiserem sair, ou quem tiver interessado. 

Posterior ao ato principal 

Justificativa Eu tô precisando dar aula, acho que é 
importante, pra mim e pra vocês e tá me 
atrapalhando, realmente. 

Oferta de retirada Se vocês quiserem sair, ou quem tiver 
interessado. 

4- É: por favor: eu gostaria que após o término da leitura, da utilização dos livros, vocês 
dE:ixem os livros aqui em cima da mesa, porque eu sou responsá:vel por organizá-los. 

ELEMENTOS DE ABERTURA 
 por favor 

Alertas 

        Marcador de polidez  por favor 
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ATO PRINCIPAL 
eu gostaria que após o término da leitura, da utilização dos livros, vocês deixem os livros aqui 
em cima da mesa 

Pedido direto 
       Declaração de vontade 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos morfológicos e sintáticos 

  Futuro do pretérito gostaria 

ATOS DE APOIO 
porque eu sou responsável por organizá-los 

Posterior ao ato principal 

Justificativa. 

 

 

DCT 3 

1 – Professor, eu tô assim preocupadíssima, porque eu não, não consegui ainda nem 
começar o meu trabalho. Queria ver, se havia possibilidade de estender esse prazo. 

ELEMENTOS DE ABERTURA 

professor 

1 - Forma de tratamento professor 

ATO PRINCIPAL 

 Queria ver se havia possibilidade de estender esse prazo. 

Pedido direto 
       Performativo atenuado 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos morfológicos e sintáticos 

         Pretérito imperfeito Queria  

         Tempo Queria  

         Frase condicional se havia possibilidade 

Elementos lexicais 

Subjetivação 

         Tentativa  Queria ver se havia  

         Expressões de improbabilidade possibilidade 

ATOS DE APOIO 

eu tô assim preocupadíssima, porque eu não, não consegui ainda nem começar o meu 
trabalho. 

Anterior ao ato principal 

Justificativa 

2 – Por favor, será que dava pra, pra dar uma explicada novamente? Eu não entendi muito 

bem. 

 ELEMENTO DE ABERTURA 

Alertas 

         Marcador de polidez50 Por favor 

ATO PRINCIPAL 
 será que dava pra, pra dar uma explicada novamente? 

Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory - pergunta pela vontade 

Elementos morfológicos e sintáticos 

         Pretérito imperfeito dava 

                                            
50 O „Por favor“ apresenta caráter introdutório e por isso foi introduzido como subitem na categoria 
“Formas de chamar atenção” em “Elementos de abertura”. Este marcador de polidez em alemão (Bitte) 
não apareceu no korpus como elemento de abertura uma vez que tal uso do termo não é comum na 
língua alemã. 
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         Tempo  será que dava pra, pra dar uma explicada 
novamente? 

Elementos lexicais 

        Expressões de improbabilidade Será que 

        Minimizadores lexicais explicada 

ATOS DE APOIO  
Eu não entendi muito bem. 

Posterior ao ato principal 

Justificativa 

3 – Gente, desculpa, mas eu estou até me perdendo com as conversas de vocês. 

ELEMENTOS DE ABERTURA 
Gente 

1 - Forma de tratamento Gente 

2 – Alertas 

      Reparação antecipada desculpa 

ATO PRINCIPAL 
 mas eu estou até me perdendo com as conversas de vocês. 

Pedido Indireto  
Sugestão 

4 – Gente, por favor, olha, os livros que foram usados, em cima da mesa. 

ELEMENTOS DE ABERTURA 
Gente 

1 - Forma de tratamento Gente 

2 – Alertas 

Sinal relacional 

      Interjeições imperativas olha 

 Marcador de polidez Por favor 

ATO PRINCIPAL 
os livros que foram usados, em cima da mesa. 

Pedido direto 
 Derivável de modo 

  

 

DCT 4 

1- Com licença, professor, boa tarde. Você poderia conversar comigo um 
segundo? É: ocorreram algumas situações que me impedem, no momento, de 
apresentar o  seminário de amanhã, eu tô sendo bastante sincero e falando sem rodeios, 
direto. É: eu queria saber se eu poderia contar com a possibilida:de de apresentar em 
uma nova da:ta, ou: se amanhã mesmo, com outras condiçõ:es, porque: eu tive algumas 
dificuld:ades, não consegui de repente ler todos os textos: é: e não consigo elaborar 
uma apresentação de hoje pra amanhã, no caso. Então eu queria contar, aí, com a sua 
aju:da, ou, enfim, com alguma orientação, indicação sobre o que fazer.  
 

ELEMENTOS DE ABERTURA 
Com licença, professor, boa tarde. 

1 - Forma de tratamento professor 

2 – Alertas 

      Reparação antecipada Com licença 

      Cumprimento boa tarde 

ATO PRINCIPAL 
Éh, eu queria saber, se eu poderia contar com a possibilidade de apresentar em uma nova 
data, ou se amanhã mesmo, com outras condições. 

Pedido direto 
       Performativo atenuado 
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Modificação interna ao ato principal 

Elementos morfológicos e sintáticos 

         Pretérito imperfeito Queria  

         Tempo Queria  

         Condicional se eu poderia 

Elementos lexicais 

Subjetivação 

         Tentativa  Eu queria saber 

        Expressões de improbabilidade Possibilidade 

ATOS DE APOIO     

Anterior ao ato principal 

Preparação para o pedido Você poderia conversar comigo um 
segundo? 

Justificativa Éh, ocorreram algumas situações que me 
impedem, no momento, de apresentar o 
seminário de amanhã, eu tô sendo 
bastante sincero e falando sem rodeios, 
direto 

Posterior ao ato principal 

Justificativa porque eu tive algumas dificuldades, não 
consegui de repente ler todos os textos, 
éh... e não consigo elaborar uma 
apresentação de hoje pra amanhã, no 
caso. 

             Comprometimento prévio  Então eu queria contar, aí, com a sua 
ajuda, ou, enfim, com alguma orientação, 
indicação sobre o que fazer.  

2 - Professora, com licença, é: eu não entendi direito essa parte, poderia repetir? 

ELEMENTOS DE ABERTURA 
Professora, com licença 

1 - Forma de tratamento Professora 

2 - Alertas 

      Reparação antecipada com licença 

ATO PRINCIPAL 
 poderia repetir? 

Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory - pergunta elaborada com o uso do verbo “poder” 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos morfológicos e sintáticos 

Futuro do pretérito poderia 

             Tempo poderia 

ATOS DE APOIO 

Anterior ao ato principal 
Justificativa 

Éh, eu não entendi direito essa parte 

3- Ou eu fa:lo, ou vocês fa:lam. Decidam 

ATO PRINCIPAL 
 Decidam 

Pedido direto 
Derivável de modo 

ATOS DE APOIO 

Preparação para o pedido 

4 – é: boa tarde, pessoal, ó, eu preciso que vocês deixem o material utilizado, sObre a 
mesa, por favor, que eu prefiro guardar com mais cuidado 

ELEMENTOS DE ABERTURA 
boa tarde, pessoal 

1 - Forma de tratamento pessoal 
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2 - Alertas 

     Cumprimento boa tarde 

ATO PRINCIPAL 
eu preciso que vocês deixem o material utilizado, sobre a mesa, por favor 

Pedido direto 
Locução derivativa 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos morfológicos e sintáticos 

Declarativa Eu preciso que 

Elementos lexicais 

Marcador de polidez por favor 

ATOS DE APOIO 

Posterior ao ato principal 
 Justificativa 

que eu prefiro guardar com mais cuidado 

 

 

DCT 5 

1 – Professo:ra, é:, eu tô com alguns probleminhas e gostaria de saber se a senhora 

poderia adiar a data da minha apresentação/ É possível? 
ELEMENTOS DE ABERTURA 
Professora 

1 - Forma de tratamento Professora 

ATO PRINCIPAL 
gostaria de saber, se a senhora poderia adiar a data da minha apresentação 

Pedido direto 
Performativo atenuado 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos morfológicos e sintáticos 

Futuro do pretérito gostaria/ poderia 

            Condicional se a senhora poderia adiar a data da 
minha apresentação 

Elementos lexicais 

Subjetivação 

             Tentativa gostaria de saber 

ATOS DE APOIO 

Anterior ao ato principal 
             Justificativa 

eu tô com alguns probleminhas 

Posterior ao ato principal 
 Repetição do ato principal 

É possível? 

2 – Professora, olha, esse assunto é mUito interessante pra mim, mas eu não entendi o 
que a senhora falou naquele momento. Pode repetir, por gentileza? 

ELEMENTOS DE ABERTURA 
Professora, olha 

1 - Forma de tratamento Professora 

Alertas  

Sinal relacional (Interjeições imperativas) olha 

ATO PRINCIPAL 
 Pode repetir, por gentileza? 

Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory - pergunta elaborada com o uso do verbo “poder” 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos lexicais 

              Marcador de polidez Por gentileza 
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ATOS DE APOIO 

Anterior ao ato principal 
 Justificativa 

esse assunto é muito interessante pra 
mim, mas eu não entendi o que a 
senhora falou naquele momento. 

3– Gente, olha só, eu tô aqui pra ajudar a vocês, né, eu sou monito:ra, então, eu queria 
pedir a colaboração, se vocês puderem mant:er aí a disciplina, mante:r o silê:ncio, pô, 
isso vai ser ótimo para o nosso processo.  

ELEMENTOS DE ABERTURA 
Gente, olha só, 

1 - Forma de tratamento Gente 

Alertas  

Sinal relacional (Interjeições imperativas) Olha só 

ATO PRINCIPAL 
eu queria pedir a colaboração 
Pedido direto 
Performativo atenuado 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos morfológicos e sintáticos 

          Pretérito imperfeito queria 

          Tempo queria 

Elementos lexicais 

          Subjektivierung   

          Tentativa Eu queria pedir... 

ATOS DE APOIO 

Anterior ao ato principal 
 Justificativa 

eu tô aqui pra ajudar a vocês, né, eu sou 
monitora 

Anterior ao núcleo do ato de fala 
 Repetição do ato principal 

se vocês puderem manter aí a disciplina, 
manter o silêncio 

Posterior ao ato principal 
 Justificativa 

pô, isso vai ser ótimo para o nosso 
processo. 

4 – Gente, pode deixar os livros nas me:sas, que eu mesma vou organizar direitinho, tá? 

ELEMENTOS DE ABERTURA 
Gente 

1 - Forma de tratamento Gente 

ATO PRINCIPAL 
pode deixar os livros nas mesas, que eu mesma vou organizar direitinho, tá? 
Pedido direto 
Locução derivativa 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos morfológicos e sintáticos 

              Sentença interrogativa 

Elementos lexicais 

              Minimizadores lexicais direitinho 

             Fórmulas de assentimento tá 

 
 
 
 

DCT 6 

1 – Professora, eu gostaria de saber, se a senhora tem co:mo deixar o meu seminário 
pra próxima semana? 

ELEMENTOS DE ABERTURA 
Professora 

1 - Forma de tratamento Professora 

ATO PRINCIPAL 
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eu gostaria de saber, se a senhora tem como deixar o meu seminário pra próxima semana. 
Pedido direto 
Performativo atenuado 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos morfológicos e sintáticos 

             Futuro do pretérito gostaria 

             Condicional se a senhora tem como... 

Elementos lexicais 

Subjetivação 

Tentativa Eu gostaria de saber 

2– Profeso:r, o senhor pode esclarecer isso melhor? É que eu não entendi tal coisa 

ELEMENTOS DE ABERTURA 
Professor 

1 - Forma de tratamento Professor 

ATO PRINCIPAL 
o senhor pode esclarecer isso melhor? 

Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory - pergunta elaborada com o uso do verbo “poder” 

ATOS DE APOIO 

Posterior ao ato principal 

Justificativa É que eu não entendi tal coisa 

3 – Gente, por favor, vamos focar aqui no que interessa? Vamos deixar as conversas 
paralelas pra depois, depois a gente conversa, a gente pode conversar sobre o que 
vocês quiserem, mas vamos deixar para depois? 

ELEMENTOS DE ABERTURA 
Gente, por favor 

1 - Forma de tratamento Gente 

2 - Alertas 

 Marcador de polidez por favor 

ATO PRINCIPAL 
vamos focar aqui no que interessa? 

     Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory – pergunta pela vontade 

ATOS DE APOIO 

Posterior ao ato principal 

1 – Repetição do ato principal Vamos deixar as conversas paralelas pra 
depois, depois a gente conversa, a gente 
pode conversar sobre o que vocês 
quiserem, mas vamos deixar para depois? 

4 – Po:r fa:vo:r, eu gostaria que vocês deixassem os livros em cima da mE:sa que eu 
mesma vou recolher. Obrigada 

ELEMENTOS DE ABERTURA 
por favor 

 Alertas 

 Marcador de polidez por favor 

ATO PRINCIPAL 

eu gostaria que vocês deixassem os livros em cima da mE:sa 

Pedido direto 
     Declaração de vontade 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos morfológicos e sintáticos 

Futuro do pretérito gostaria 

ATOS DE APOIO 
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Posterior ao ato principal 

Justificativa que eu mesma vou recolher 

Agradecimento antecipado Obrigada 

 

DCT 7 

1 - oi, Professor, é: eu queria saber se tinha como você adia:r um pouco: o prazo do 
seminá:rio, porque: a temática é muito complic:Ada, eu tenho dificulda:de. Gostaria de 
ter um pouco mais te tempo pra trabalhar e ficar melhor. Será que seria possível? 

ELEMENTOS DE ABERTURA 
Gente, por favor 

1 - Forma de tratamento professor 

2 - Alertas 

 Cumprimento oi 

ATO PRINCIPAL 
eu queria saber, se tinha como você adiar um pouco o prazo do seminário 

Pedido direto 
Performativo atenuado 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos morfológicos e sintáticos 

             Pretérito imperfeito queria 

            Tempo queria 

             Condicional se tinha como você... 

Elementos lexicais 

             Subjektivierung 

             Tentativa Eu queria saber... 

             Hedge Um pouco 

ATOS DE APOIO 

Posterior ao ato principal 

Justificativa porque: a temática é muito complicada, eu 
tenho dificuldade. Gostaria de ter um pouco 
mais te tempo pra trabalhar e ficar melhor 

Repetição do ato principal . Será que seria possível? 

2- Ah, professor, será que você pode explicar de no:vo, que eu não entendo dire:Ito, 
essa maté:ria? 

ELEMENTOS DE ABERTURA 
professor 

1 - Forma de tratamento  professor 

ATO PRINCIPAL 
será que você pode explicar de novo 

Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory - pergunta elaborada com o uso do verbo “poder” 

Elementos lexicais 

    Expressões de improbabilidade Será que 

ATOS DE APOIO 

Posterior ao ato principal 

Justificativa que eu não entendo direito, essa matéria 

8 3 - É: aí, vocês que tão conversAndo, por fa:vor, dá pra parar que tá me 
desconcentrando? 

ELEMENTOS DE ABERTURA 
aí, vocês que tão conversAndo 

Forma de tratamento  vocês 

Marcador de polidez Por favor 
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ATO PRINCIPAL 
dá pra parar que tá me desconcentrando? 

Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory – pergunta pela “vontade” 

4 – Olha, gente, não precisa arrumar o livro não que depois eu organizo tudo. Pode 
deixar só em cima da mesa.  

ELEMENTOS DE ABERTURA 
Olha, gente 

1 - Forma de tratamento Gente 

Alertas  

Sinal relacional (Interjeições imperativas) Olha  

ATO PRINCIPAL 
não precisa arrumar o livro não  
Pedido direto 
Locução derivativa 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos morfológicos e sintáticos 

Declarativa 

Negação 

ATOS DE APOIO 

Posterior ao ato principal 

Repetição do ato principal Pode deixar só em cima da mesa. 

Justificativa que depois eu organizo tudo 

 

  

DCT 8 

1 –Professora, bom di:a. É: eu gostaria de saber, se tem como a senhora adiar minha 
apresentação, porque eu queria dar uma melhorada, porque eu acho que ainda tá 
faltando algumas coisas, eu acho que a senhora me dando um tempo a mais eu consigo 
fazer be:m melho:r o trabalho.  

ELEMENTOS DE ABERTURA  
Professora, bom dia 

Alertas 

            Cumprimento Bom dia 

           Forma de tratamento Professora 

ATO PRINCIPAL 
eu gostaria de saber, se tem como a senhora adiar minha apresentação, 

Pedido direto 
Performativo atenuado 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos morfológicos e sintáticos 

             Futuro do pretérito gostaria 

             Condicional se tem como a senhora adiar minha 
apresentação, 

Elementos lexicais 

             Subjektivierung 

             Tentativa Eu gostaria saber... 

Posterior ao ato principal 

Justificativa porque eu queria dar uma melhorada, porque 
eu acho que ainda tá faltando algumas coisas, 
eu acho que a senhora me dando um tempo a 
mais eu consigo fazer bem melhor o trabalho 

2– Professor, você pode explicar novame:nte? 
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ELEMENTOS DE ABERTURA 
Professor 

Forma de tratamento Professor 

ATO PRINCIPAL 
você pode explicar novamente? 

Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory – pergunta elaborada com o uso do verbo “poder” 

3 – Galera, olha só, se vocês não querem aprender, vai ali pra fora que cês tão 
atrapalhando a aula 

ELEMENTOS DE ABERTURA 
Galera 

Forma de tratamento galera 

Alertas  

Sinal relacional (Interjeições imperativas) Olha só 

ATO PRINCIPAL 
se vocês não querem aprender, vai ali pra fora 

Pedido direto 
Derivável de modo 

Elementos morfológicos e sintáticos 

condicional se vocês não querem aprender 

ATOS DE APOIO 

Posterior ao ato principal 

Justificativa que cês tão atrapalhando a aula 

4 – Gente, eu vou guardar o livro. Mais alguém quer usar? 

ELEMENTOS DE ABERTURA 
Galera 

Forma de tratamento galera 

ATO PRINCIPAL 
Mais alguém quer usar? 

Pedido indireto 
Sugestão 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos morfológicos e sintáticos 

Sentença interrogativa 

ATOS DE APOIO 

Anterior ao ato principal 

Justificativa eu vou guardar o livro 

 
 
 

DCT 9 (corresponde ao 10) 

1 – É:, professora, tive alguma dificuldade, não pude:, é: ainda nem começar o traba:lho. 
A senhora poderia adiAr, ou ver alguma outra data que eu possa fazEr? 

ELEMENTOS DE ABERTURA 
Professora 

Forma de tratamento professora 

ATO PRINCIPAL 
. A senhora poderia adiar 

Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory – pergunta elaborada com o uso do verbo “poder” 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos morfológicos e sintáticos 

             Futuro do pretérito poderia 

            Tempo poderia 
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ATOS DE APOIO 

Anterior ao ato principal 

Justificativa tive alguma dificuldade, não pude:, é: ainda 
nem começar o trabalho 

Posterior ao ato principal 

Repetição do ato principal ou ver alguma outra data que eu possa fazer? 

2 – Professora, não entendi, você tem como repetir ou esclarecer um pouco mais a 
minha dúvida?  

ELEMENTOS DE ABERTURA 
Professora 

Forma de tratamento professora 

ATO PRINCIPAL 
você tem como repetir  

Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory – pergunta pela vontade 

ATOS DE APOIO 

Anterior ao ato principal 

Justificativa não entendi  

Posterior ao ato principal 

Repetição do ato principal ou esclarecer um pouco mais a minha dúvida? 

3 – Vou esperar vocês terminarem de falar que aí eu continuo a minha explicação.  

ATO PRINCIPAL 
Vou esperar vocês terminarem de falar que aí eu continuo a minha explicação. 

Pedido indireto 
Sugestão 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos morfológicos e sintáticos 

Sentença declarativa 

ATOS DE APOIO 

Justificativa                                                          que aí eu continuo a minha explicação 

4 – Por gentileza, ao terminarem, deixem os livros em cima da mesa. 

ELEMENTOS DE ABERTURA 
Por gentileza 

Alertas  

Marcador de polidez Por gentileza 

ATO PRINCIPAL 
ao terminarem, deixem os livros em cima da mesa. 

Pedido direto 
Derivável de modo 

 
 
 

DCT 10  

1 – É: professora, eu queria conversar sobre o seminÁrio. Seria possi:vel adiar a minha 
apresentação/ 

ELEMENTOS DE ABERTURA 
Professora 

Forma de tratamento professora 

ATO PRINCIPAL 
Seria possível adiar a minha apresentação? 

Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory – pergunta pela possibilidade 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos morfológicos e sintáticos 

Futuro do pretérito Seria 
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Tempo seria 

Elementos lexicais  

Expressões de improbabilidade possível 

ATOS DE APOIO 

Anterior ao ato principal 

Preparação para o pedido eu queria conversar sobre o seminário  

2 – Desculpa, eu não entendi. Você poderIa explicar melhOr? 

ELEMENTOS DE ABERTURA 
Desculpa 

Alertas  

Reparação antecipada Desculpa 

ATO PRINCIPAL 
Você poderia explicar melhor? 

Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory – pergunta elaborada com o uso do verbo “poder” 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos morfológicos e sintáticos 

Futuro do pretérito poderia 

Tempo poderia 

ATOS DE APOIO 

Anterior ao ato principal 

Justificativa eu não entendi 

3 – Gente, por favor, vamos fazer silêncio? tá me atrapalhando aqui. Se quiserem 
conversar, conversem lá fora hhh 

ELEMENTOS DE ABERTURA 
Cara, por favor 

1 - Forma de tratamento Gente 

2 - Alertas 

 Marcador de polidez por favor 

ATO PRINCIPAL 
vamos fazer silêncio? 

Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory – pergunta pela vontade 

ATOS DE APOIO 

Posterior ao ato principal 

Justificativa tá me atrapalhando aqui 

Oferta de retirada Se quiserem conversar, conversem lá fora. 

4 – Gente, não precisa guardar o livro. É só deixar em cima da mesa, que eu guardo 

ATO PRINCIPAL 
não precisa guardar o livro. 

Pedido direto 
Locução derivativa 

Modificação interna ao ato principal 

Declarativa 

ATOS DE APOIO 

Posterior ao ato principal 

Repetição do ato principal  É só deixar em cima da mesa, que eu guardo 

 

 
.  

DCT 11  

1 – Olá, professora, eu tive alguns problemas e: a apresentação a apresentação ainda 
não tá pronta. E eu acredito que não vá ficar pronta pra próxima aula. Será que teria 
como adiar a apresentação? 
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ELEMENTOS DE ABERTURA 
Olá, professora 

Forma de tratamento professora 

Alertas 

Cumprimento Olá 

  

ATO PRINCIPAL 
Será que teria como adiar a apresentação? 

Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory – pergunta pela possibilidade 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos morfológicos e sintáticos 

Futuro do pretérito teria 

Tempo teria 

Elementos lexicais 

     Expressões de improbabilidade Será que 

ATOS DE APOIO 

Anterior ao ato principal 

Justificativa eu tive alguns problemas e: a apresentação a 
apresentação ainda não tá pronta 

Preparação para o pedido E eu acredito que não vá ficar pronta pra 
próxima aula 

2 - PrOfessor, o senhor poderia repetir essa parte final, que eu não entendo muito bem/ 

ELEMENTOS DE ABERTURA 
Professor 

Forma de tratamento Professor 

ATO PRINCIPAL 
o senhor poderia repetir essa parte final 

Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory – pergunta elaborada com o uso do verbo “poder” 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos morfológicos e sintáticos 

Futuro do pretérito poderia 

Tempo poderia 

ATOS DE APOIO 

Posterior ao ato principal 

Justificativa que eu não entendo muito bem 

3 – PessoAl, é: nós tamos com um problema aqui: e eu acho que vocês poderiam me 
ajudar. Eu não to conseguindo dar aula. Vocês poderiam Ou parar de conversar ou 
conversar do lado de fora? 

ELEMENTOS DE ABERTURA 
Pessoal 

Forma de tratamento Pessoal 

ATO PRINCIPAL 
Vocês poderiam Ou parar de conversar ou conversar do lado de fora? 

Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory – pergunta elaborada com o uso do verbo “poder” 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos morfológicos e sintáticos 

Futuro do pretérito poderiam 

Tempo poderiam 

ATOS DE APOIO 

Anterior ao ato principal 

Justificativa nós tamos com um problema aqui/ Eu não to 
conseguindo dar aula 
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Preparação para o pedido e eu acho que vocês poderiam me ajudar. 

4– Ô pessoal, algumas pessoas gostam de ajudar colocando os livros na prateleira, mas 
eu pediria que vocês deixassem os livros na mesa, porque fica mais fácil de organizá-
los depois. Obrigado. 

ELEMENTOS DE ABERTURA 
Pessoal 

Forma de tratamento Pessoal 

ATO PRINCIPAL 
mas eu pediria que vocês deixassem os livros na mesa,  

Pedido direto 
Performativo explícito 

Elementos morfológicos e sintáticos 

Futuro do pretérito pediria 

Tempo pediria 

ATOS DE APOIO 

Anterior ao ato principal 

Justificativa algumas pessoas gostam de ajudar colocando 
os livros na prateleira 

Posterior ao ato principal 

Justificativa porque fica mais fácil de organizá-los depois. 

Agradecimento antecipado Obrigado 

 
 
 

DCT 12  

1 – Professora, eu gostaria de falar sobre a minha apresentação com a senhora.  Eu to 
com dificuldade para preparar o meu seminário, né, e gostaria de saber como 
poderíamos resolver isso, se:, se é possível adia:r, ou se não é possí:vel/ Se não for 
possível o que eu faço/ é: tem como apresentar, tem como preparar nesses poucos dias, 
né/ 

ELEMENTOS DE ABERTURA 
Professora 

Forma de tratamento Professora 

ATO PRINCIPAL 
gostaria de saber como poderíamos resolver isso, se:, se é possível adia:r, ou se não é 
possí:vel 

Pedido direto  
Performativo atenuado 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos morfológicos e sintáticos 

Futuro do pretérito gostaria 

Condicional se, se é possível adiar, ou se não é possível 

Negação  se não é possível 

Elementos lexicais  

    Expressões de improbabilidade possível 

ATOS DE APOIO 

Anterior ao ato principal 

Justificativa Eu to com dificuldade para preparar o meu 
seminário, né 

Preparação para o pedido eu gostaria de falar sobre a minha 
apresentação com a senhora 

Posterior ao ato principal 

Oferta de retirada Se não for possível o que eu faço... éh, tem 
como apresentar, tem como preparar nesses 
poucos dias, né? 
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Agradecimento antecipado Obrigado 

Inerente ao ato principal 

Oferta de retirada se:, se é possível adiar, ou se não é possível 

2– ele não faria a pergunta 

3 – é: podemos seguir aqui o texto/ por favor/ 

ATO PRINCIPAL 
podemos seguir aqui o texto, por favor? 

Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory – pergunta elaborada com o uso do verbo “poder” 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos lexicais 

Marcador de polidez Por favor 

4 – ó, pode deixar aqui mesmo em cima da mesa, por favor, que depois eu mesmo 
guardo.  Obrigado 

ATO PRINCIPAL 
pode deixar aqui mesmo em cima da mesa, por favor 

Pedido direto 
Locução derivativa 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos morfológicos e sintáticos 

Declarativa 

Elementos lexicais 

Marcador de polidez Por favor 

ATOS DE APOIO 

Posterior ao ato principal 

Justificativa  que depois eu mesmo guardo 

Agradecimento antecipado Obrigado 

 
 
  

DCT 13 

1 – Professor, tive sérias complicações, eu queria saber se o senhor entenderia o meu 
lado, se seria possível uma:, uma: marcação de uma nova data 

ELEMENTOS DE ABERTURA 
Professor 

Forma de tratamento Professor 

ATO PRINCIPAL 
eu queria saber se (...), se seria possível uma, uma marcação de uma nova data 

Pedido direto  
Performativo atenuado 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos morfológicos e sintáticos 

Pretérito imperfeito queria 

Tempo queria 

condicional se seria possível uma... 

Elementos lexicais 

Tentativa 

Expressões de improbabilidade                        possível 

ATOS DE APOIO 

Anterior ao ato principal 

Justificativa  tive sérias complicações 
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2 – Professor, eu tô, eu tô:, eu tô interessado no assunto, mas eu não consegui entender 
direito a ideia que você colocou, você poderia repetir de outra forma para ver se eu 
consigo melhorar o XXXX 

ELEMENTOS DE ABERTURA 
Professor 

Forma de tratamento Professor 

ATO PRINCIPAL 
 você poderia repetir de outra forma 

Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory – pergunta elaborada com o uso do verbo poder 

Elementos morfológicos e sintáticos  

Futuro do pretérito poderia 

Tempo  poderia 

ATOS DE APOIO 

Anterior ao ato principal 

Justificativa eu tô, eu tô:, eu tô interessado no assunto, mas 
eu não consegui entender direito a ideia que 
você colocou 

Posterior ao ato de apoio  

Justificativa para ver se eu consigo melhorar o XXXX 

3 – Ninguém tá aqui obrigado. Se vocês quiserem conversar, vocês podem me dar 
licença para eu continuar o meu trabalho. 

ATO PRINCIPAL 
Se vocês quiserem conversar,  vocês podem me dar licença 

Pedido indireto 
Sugestão 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos morfológicos e sintáticos 

Condicional 

ATOS DE APOIO 

Anterior ao ato principal 

Oferta de retirada Ninguém tá aqui obrigado 

justificativa para eu continuar o meu trabalho 

4 – no final da aula, vocês deixem os livros em cima da mesa que quem vai organizar 
sou eu. Por favor, cooperem comigo 

ATO PRINCIPAL 
vocês deixem os livros em cima da mesa 

Pedido direto 
Derivável de modo 

ATOS DE APOIO 

Posterior ao ato principal 

justificativa que quem vai organizar sou eu 

Repetição do ato principal Por favor, cooperem comigo 

 
 
 

DCT 14 

1 – Professora, eu tive um proble:ma, você po:de: adiar a da:ta, a gente pode negociar 
outra da:ta de apresentaçÃo? 

ELEMENTOS DE ABERTURA 
Professor 

Forma de tratamento Professor 

ATO PRINCIPAL 
a gente pode negociar outra data de apresentação? 

Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory – pergunta elaborada com o uso do verbo “poder” 
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ATOS DE APOIO 

Anterior ao ato principal 

Justificativa eu tive um problema 

Posterior ao ato de apoio  

Repetição do ato principal a gente pode negociar outra data de 
apresentação? 

 

ATO PRINCIPAL 
Você pode falar mais sobre esse assunto? 

Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory – pergunta elaborada com o uso do verbo “poder” 

3 – Estou querendo dar Aula, vocês querem vir pra cá pra frente dar Aula no meu lugAr? 
Hhh 

Pedido indireto 
         sugestão 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos morfológicos e sintáticos 

Interrogativa 

ATOS DE APOIO 

Anterior ao ato principal 

justificativa Estou querendo dar aula 

4 – Vocês já acabaram de usar os livros? Po:sso guardar? 

ATO PRINCIPAL 
Posso guardar? 

Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory – pergunta pela permissão 

ATOS DE APOIO 

Anterior ao ato principal 

Preparação para o pedido Vocês já acabaram de usar os livros? 

 
 
 

DCT 15  

1 – Professo:ra, po:r favor, teria co:mo: a dAta do meu seminário ser modificada? 
Porque: eu tô tendo problemas na preparação do meu seminá:rio/ 

ELEMENTOS DE ABERTURA 
Professora, por favor 

Alertas 

Marcador de polidez  Por favor 

Forma de tratamento Professora 

Elementos morfológicos e sintáticos 

Futuro do pretérito Teria  

Tempo  Teria  

ATOS DE APOIO 

posterior ao ato principal 

Justificativa Porque eu tô tendo problemas na preparação 
do meu seminário 

ATO PRINCIPAL 
teria como a data do meu seminário ser modificada? 

Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory – pergunta pela possibilidade 
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2– Professo:r, o senhor poderia me explicar o que foi dito agora mesmo? Porque eu não 
consegui compreender muito bem/ 

ELEMENTOS DE ABERTURA 
Professor 

Forma de tratamento Professor 

ATO PRINCIPAL 
o senhor poderia me explicar o que foi dito agora mesmo? 

Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory – pergunta elaborada com o uso do verbo “poder” 

Elementos morfológicos e sintáticos 

Futuro do pretérito poderia 

Tempo  poderia 

ATOS DE APOIO 

Posterior ao ato principal 

Justificativa Por que eu não consegui compreender muito 
bem  

3 - Vocês pOdem ficar em silêncio/ Ou então fazer menos barulho/  porque estão me 
atrapalhAndo. 
ATO PRINCIPAL 
Vocês podem ficar em silêncio? 

Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory – pergunta elaborada com o uso do verbo “poder” 

ATOS DE APOIO 

Posterior ao ato principal 

Repetição do ato principal Ou então fazer menos barulho? 

Justificativa porque estão me atrapalhando. 

4 - Olha, vocês podem deixar os livros aí em cima da mesa que eu guardo depo:is.  

ELEMENTOS DE ABERTURA 
Olha 

Alertas 

Sinal relacional 

Interjeições imperativas Olha 

ATO PRINCIPAL 
vocês podem deixar os livros aí em cima da mesa 

Pedido direto 
Locução derivativa 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos morfológicos e sintáticos 

Declarativa 

ATOS DE APOIO 

Inerente ao ato principal 

Justificativa que eu guardo depois 

 

 

DCT 16  

1 – Professora, queria, queria, queria dizer que: é: quanto a minha pesquisa eu não tô 
muito: adianta:do, eu não pu:de pesquisar muito bem ai:nda. E:u me sinto bem confu:so 
quanto ao que eu de:vo apresentar então eu queria saber se: eu poderia: é: adia:r a data 
essa data da minha apresentação, se seria possível/ 

ELEMENTOS DE ABERTURA 
Professora 

Forma de tratamento Professora 
 

ATO PRINCIPAL 
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eu queria saber se: eu poderia, éh, adiar a data essa data da minha apresentação 

Pedido direto 
Performativo atenuado 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos morfológicos e sintáticos 

Pretérito imperfeito queria 

Tempo queria 

condicional eu poderia, éh, adiar a data... 

Elementos lexicais 

Tentativa 

ATOS DE APOIO 

Anterior ao ato principal 

Justificativa queria, queria, queria dizer que: é: quanto a 
minha pesquisa eu não tô muito: adiantado, eu 
não pude pesquisar muito bem ainda. E:u me 
sinto bem confuso quanto ao que eu devo 
apresentar 

Posterior ao ato principal 

Repetição do ato principal se seria possível 

2 – Professor, será que: você poderia repetir essa última parte pra mim? É que eu não 
entendi muito bem/ 

ELEMENTOS DE ABERTURA 
Professor 

Forma de tratamento Professor 
 

ATO PRINCIPAL 
será que você poderia repetir essa última parte pra mim? 

Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory – pergunta elaborada com o uso do verbo “poder” 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos morfológicos e sintáticos 

Futuro do pretérito poderia 

Tempo poderia 

Elementos lexicais 

Tentativa 

Expressões de improbabilidade Será que 

ATOS DE APOIO 

Posterior ao ato principal 

Justificativa  É que eu não entendi muito bem 

3 – Gente, por favor, presta atenção, o barulho não dá pra explicar pra vocês 

ELEMENTOS DE ABERTURA 
Gente 

Forma de tratamento Gente 

Alertas 

Marcador de polidez  Por favor 

ATO PRINCIPAL 
presta atenção 

Pedido direto 
Derivável de modo 

ATOS DE APOIO 

Posterior ao ato principal 

Justificativa o barulho não dá pra explicar pra vocês 

4 – Gente, por favor, eu vou pedir pra: vocês deixarem os livros em cima da mesa pra 
que: eu mesmo guarde depois, por favor.  
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ELEMENTOS DE ABERTURA 
Gente 

Forma de tratamento Gente 

Alertas 

Marcador de polidez  Por favor 

ATO PRINCIPAL 
 eu vou pedir pra vocês deixarem os livros em cima da mesa 

Pedido direto 
Performativo atenuado 

ATOS DE APOIO 

Posterior ao ato principal 

Justificativa pra que: eu mesmo guarde depois, por favor 

 
 
 

DCT 17  

1 – É, professOra, eu gostaria de: conversar com a senhora a respeito do trabalho de 
amanhã. E: eu tive uma dificuldAde e eu não consegui desenvolver o trabalho e eu 
gostaria de adiAr o trabalho, se for possível/ 

ELEMENTOS DE ABERTURA 
Professora 

Forma de tratamento Professora 

ATO PRINCIPAL 
 eu gostaria de adiar o trabalho 

Pedido direto 
Declaração de vontade 

Elementos morfológicos e sintáticos 

Futuro do pretérito gostaria 

ATOS DE APOIO 

Anterior ao ato principal 

Preparação para o pedido eu gostaria de: conversar com a senhora a 
respeito do trabalho de amanhã 

Justificativa Eh, eu tive uma dificuldade e eu não consegui 
desenvolver o trabalho 

Desarmador se for possível 

  

2 – ah: professor, tEm como voltar um pouquinho/ que eu: fiquei interessado e eu não 
entendi bem/ 

ELEMENTOS DE ABERTURA 
Professor 

Forma de tratamento professor 

ATO PRINCIPAL 
tEm como voltar um pouquinho 

Pedido direto 
Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory – pergunta pela vontade 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos lexicais 

Minimizadores lexicais                                           pouquinho 

ATOS DE APOIO 

Posterior ao ato principal 

Justificativa que eu: fiquei interessado e eu não entendi 
bem/ 

3 – Tem como prestar atenção aqui, por favor, na: na nossa conversa? 

ATO PRINCIPAL 
Tem como prestar atenção aqui, por favor, na, na nossa conversa? 

Pedido direto 
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Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory – pergunta pela vontade 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos lexicais 

Marcador de polidez Por favor 

4 – É:, por favor, quando terminar de utilizarem os livros, deixem aqui que eu vou 
organizar depois. 

ELEMENTOS DE ABERTURA 
Por favor 

Alertas 

Marcador de polidez  Por favor 

ATO PRINCIPAL 
quando terminar de utilizarem os livros, deixem aqui  

Pedido direto 
            Derivável de modo 

ATOS DE APOIO 

Posterior ao ato principal 

Justificativa que eu vou guardar depois 

 
 
 

DCT 18  

1 – ProfessOra, me desculpa, não consegui acabar esse trabalho a tempo, gostaria de 
saber se há possibilidade de apresentar esse trabalho posteriormente/ 

ELEMENTOS DE ABERTURA 
Professora 

Forma de tratamento Professora 

Alertas 

Reparação antecipada Me desculpa 

ATO PRINCIPAL 
 gostaria de saber se há possibilidade de apresentar esse trabalho posteriormente/ 

Pedido direto 
      Performarivo atenuado 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos morfológicos e sintáticos 

Futuro do pretérito gostaria 

Condicional 

Elementos lexicais 

Subjektivierung 

Tentativa 

Expressões de improbabilidade                          Possibilidade 

ATOS DE APOIO 

Anterior ao ato principal 

Justificativa não consegui acabar esse trabalho a tempo, 

2 – Com licEnça, professor. Você poderia repetIr o ponto abordado?  

ELEMENTOS DE ABERTURA 
Com licença, professor 

Alertas 

Reparação antecipada Com licença 

Forma de tratamento professor 

ATO PRINCIPAL 
Você poderia repetIr o ponto abordado? 

Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory – pergunta elaborada com o uso do verbo “poder” 
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Modificação interna ao ato principal 

Elementos morfológicos e sintáticos 

Futuro do pretérito poderia 

tempo poderia 

3 - Éh, Caros amigos, por favor, vocês poderiam cessar a conversa? Ou se quiserem 
conversar do lado de fora... Está atrapalhando a minha aula. 

ELEMENTOS DE ABERTURA 
Caros amigos, por favor 

Forma de tratamento Caros amigos 

Alertas 

Marcador de polidez  Por favor 

ATO PRINCIPAL 
 vocês poderiam cessar a conversa? 

Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory – pergunta elaborada com o uso do verbo “poder” 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos morfológicos e sintáticos 

Futuro do pretérito poderia 

tempo poderia 

ATOS DE APOIO 

Posterior ao ato principal 

Repetição do ato principal Ou se quiserem conversar do lado de fora... 

Justificativa Está atrapalhando a minha aula. 

4- Por favor, deixem os livros em cima da mesa que ao final da atividade eu irei recolhê-
los 

ELEMENTOS DE ABERTURA 
Por favor 

Marcador de polidez  Por favor 

ATO PRINCIPAL 
 deixem os livros em cima da mesa 

Pedido direto 
    Derivável de modo 

ATOS DE APOIO 

Posterior ao ato principal 

Justificativa que ao final da atividade eu irei recolhê-los 

 
 
  

DCT 19  

1 – Professor, eu não tive tempo de fazer, e eu me enrolei, por “n” motivos, e: eu sei que 
eu tô erra:do, se a senhora quiser me reprovar, tá tudo be:m, eu entenEndo, mas, teria 
como apresentar na próxima Aula, ou adiar essa apresentação/ que aí eu vou ter tempo 
de: fazer/ 

ELEMENTOS DE ABERTURA 
professor 

Forma de tratamento professor 

ATO PRINCIPAL 
teria como apresentar na próxima Aula 

Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory – pergunta pela possibilidade 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos morfológicos e sintáticos 

Futuro do pretérito teria 

tempo teria 
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ATOS DE APOIO 

anterior ao ato principal 

Justificativa eu não tive tempo de fazer, e eu me enrolei, 
por “n” motivos 

Desarmador eu sei que eu tô errado, se a senhora quiser 
me reprovar, tá tudo bem, eu entendendo 

posterior ao ato principal 

Repetição do ato de pedido ou adiar essa apresentação 

justificativa que aí eu vou ter tempo de fazer 

2 – Pode repetir outra vez/ que eu não entendi a matéria? 

ATO PRINCIPAL 
 Pode repetir outra vez 

Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory – pergunta elaborada com o uso do verbo “poder” 

ATOS DE APOIO 

posterior ao ato principal 

Justificativa  que eu não entendi a matéria? 

3 – Por favor, tem como parar com a conversa paralela? Tá me atrapalhando. 

ELEMENTOS DE ABERTURA 
Por favor 

Marcador de polidez  Por favor 

ATO PRINCIPAL 
tem como parar com a conversa paralela? 

Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory – pergunta pela possibilidade 

ATOS DE APOIO 

posterior ao ato principal 

Justificativa  Tá me atrapalhando. 

4– Por favor, deixem o livro em cima da mesa. 

ELEMENTOS DE ABERTURA 
Por favor 

Marcador de polidez  Por favor 

ATO PRINCIPAL 
deixem o livro em cima da mesa. 

Pedido direto 
     Derivável de modo 

 
 
 

DCT 20  

1 – Professo:ra, boa ta:rde, é: eu tive alguns proble:mas, eu não consegui começar a 
pesquisa a:ntes, eu estou um pouco atrasa:da, gostaria de saber se poderi:a adiar a 
data do meu seminá:rio para semana que ve:m/ 

ELEMENTOS DE ABERTURA 
Boa tarde, professora. Como vai, tudo bem? 

Forma de tratamento Professora 

 Alertas 

Cumprimento Boa tarde 

ATO PRINCIPAL 
gostaria de saber se poderia adiar a data do meu seminário para semana que vem 

Pedido direto 
    Performativo atenuado 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos morfológicos e sintáticos 

Futuro do pretérito gostaria 

condicional 



143 

 

tentativa 

ATOS DE APOIO 

anterior ao ato principal 

Justificativa  eu tive alguns problemas, eu não consegui 
começar a pesquisa a:ntes, eu estou um 
pouco atrasada 

2 – É: professora, por favor, eu não entendo muito bem o que a senhora quis dizer com 
i:sso. 

ELEMENTOS DE ABERTURA 
Éh, professora, por favor 

Forma de tratamento Professora 

 Alertas 

Marcador de polidez Por favor 

ATO PRINCIPAL 
eu não entendo muito bem o que a senhora quis dizer com isso. 

Pedido indireto 
   Sugestão 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos morfológicos e sintáticos 

Negação 

3 – Podem parar de falar, por favor? 

ATO PRINCIPAL 
 Podem parar de falar, por favor? 

Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory – pergunta elaborada com o uso do verbo “poder” 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos lexicais 

           Marcador de polidez Por favor 

4– Ge:nte, poderia deixar os livros em cima da me:sa?  

ELEMENTOS DE ABERTURA 
Gente 

Forma de tratamento gente 

ATO PRINCIPAL 
poderia deixar os livros em cima da mesa? 

Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory – pergunta elaborada com o uso do verbo “poder” 

Elementos morfológicos e sintáticos 

         Futuro do pretérito poderia 

        Tempo poderia 
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ALEMÃO 

 

 

DCT 1 

1 - Eu queria saber se existe a possibilidade de conseguir uma outra data, ou, talvez, adiar o 
prazo. 
1 - (h) Ich wollte wi:ssen:/ ob es die Möglichkeit gibt, einen anderen Termin zu haben, ode:r, 
ja, vielleicht den Termin zu verschieben/ (VER JA) 

ATO PRINCIPAL 
Eu queria saber se existe a possibilidade de conseguir uma outra data 
Ich wollte wissen ob es die Möglichkeit gibt, einen anderen Termin zu haben 

Pedido direto  

       a. Performativo atenuado queria saber/ wollte wissen  

Modificação interna ao ato principal 

Elementos morfológicos e sintáticos 

c.  Futuro do pretérito/ Konjunktiv II queria saber/ wollte wissen 

d. condicional  se existe a possibilidade.../ ob es die 
Möglichkeit gibt 

e. Tempo  

Elementos lexicais 

b. Tentativa  Eu queria saber/ Ich wollte wissen 

ATOS DE APOIO 

Posterior ao ato principal 

Repetição do ato principal ou, talvez, adiar o prazo/ , ode:r, ja, 
vielleicht den Termin zu verschieben 

2 - O senhor pode explicar isso de novo com mais detalhes? 
(h)  Koennen Sie das noch ma:l detaillierter erklären/  

Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory – pergunta elaborada com o uso do verbo “poder” 

3 -Nós podemos, por favor, acabar com a conversa? 
 Können wir das Reden bitte unterlassen/ 

Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory – pergunta elaborada com o uso do verbo “poder” 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos lexicais 

Marcador de polidez Por favor/ bitte 

4 -  Mostrem os livros, ao fim da aula, por favor.  
 (h) legt ihr am Ende des Unterrichts die Bücher bitte vor.  

Pedido direto 
    Derivável de modo 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos lexicais 

Marcador de polidez Por favor/ bitte 

 
 

DCT2  

1 - Por acaso seria possível adiar o prazo? 
 Wäre es möglich, den Termin vielleicht zu verschie:ben/  

Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory – pergunta pela possibilidade 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos morfológicos e sintáticos 

         Futuro do pretérito/ Konjunktiv II Wäre 

         Tempo Wäre 

Elementos lexicais 

Estruturas mitigadoras Por acaso/ vielleicht 
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2- O senhor poderia explicar isso, por favor? 
 Könnten Sie das mal erklären, bitte/  

Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory – pergunta elaborada com o uso do verbo “poder” 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos morfológicos e sintáticos 

         Futuro do pretérito/ Konjunktiv II poderia / könnten 

         Tempo könnten 

Elementos lexicais 

       Marcador de polidez Por favor/ bitte 

       Estrutura mitigadora mal 

3 – Desculpe, vocês poderiam, por favor, falar um pouquinho mais baixo? 
 EntschUldigUng, könntet ihr bitte ein bisschen lEIser sein/ 

ELEMENTOS DE ABERTURA 
 Desculpe 

Alertas 

        Reparação antecipada Desculpe 

Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory – pergunta elaborada com o uso do verbo “poder” 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos morfológicos e sintáticos 

         Futuro do pretérito/ Konjunktiv II Poderiam/  könntet 

         Tempo könntet 

Elementos lexicais 

       Marcador de polidez Por favor/ bitte 

        Minimizadores lexicais pouquinho/ bisschen 

4 - Vocês podem, por favor, por os livros ali? 
Könnt ihr die Bücher bitte da:hin legen? 

Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory – pergunta elaborada com o uso do verbo “poder” 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos lexicais 

       Marcador de polidez Por favor/ bitte 

 
  
 

DCT3  

1 - Eu tenho um problema, que é o seguinte, eu queria perguntar, se eu por acaso poderia 
adiar em uma semana o seminário que eu tenho que apresentar, porque até agora eu não 
tive tempo de levantar a bibliografia. 
 (h) ich habe ein Proble:m und zwa:r – wollte ich fragen, ob ich vielleicht das Referat, das ich 
halten muss um eine Woche verschieben kö:nnte, weil ich bist jetzt noch keine Zeit hatte 
passende Literatur zu finden. 

ATO PRINCIPAL 
– wollte ich fragen, ob ich vielleicht das Referat, das ich halten muss um eine Woche 
verschieben kö:nnte 

Pedido direto 
        Performativo atenuado 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos morfológicos e sintáticos 

         Pretérito Imperfeito/ Konjunktiv II queria /wollte 

         Tempo queria /wollte 

         Condicional se eu por acaso/ ob ich vielleicht 

Elementos lexicais 

         Tentativa  

Estrutura mitigadora Por acaso/ vielleicht 

ATOS DE APOIO  

Anterior ao ato principal 
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Preparação para o pedido Eu tenho um problema, que é o 
seguinte/ Ich habe ein Problem und 
zwar 

Posterior ao ato principal 

Justificativa porque até agora eu não tive tempo de 
levantar a bibliografia/ weil ich bist jetzt 
noch keine Zeit hatte passende Literatur 
zu finden. 

2 - O senhor, por favor, explicaria isso mais uma vez, talvez de um outro ângulo, porque, 
assim, dessa maneira, não entendi. 
 Würden Sie das bitte noch Mal vielleicht aus nem anderen Blickwinkel erklären, weil ich 
habe das jetzt grade so: nicht verstanden. 

ATO PRINCIPAL 
O senhor, por favor, explicaria isso mais uma vez, talvez de um outro ângulo / Würden Sie 
das bitte noch Mal vielleicht aus nem anderen Blickwinkel erklären 

Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory – pergunta pela “vontade” 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos morfológicos e sintáticos 

         Futuro do pretérito/ Konjunktiv II Würden 

         Tempo Würden 

Elementos lexicais 

       Estrutura mitigadora Talvez/ vielleicht 

       Marcador de polidez por favor/  bitte 

ATOS DE APOIO 

Posterior ao ato principal 

Justificativa 
 

 

porque, assim, dessa maneira, não 
entendi./ weil ich habe das jetzt grade 
so nicht verstanden. 

3 - Vocês poderiam, por favor, falar um pouquinho mais baixo? 
 Könntet ihr bitte (h) ein bisschen lei:ser sein/  

Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory – pergunta elaborada com o uso do verbo “poder” 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos morfológicos e sintáticos 

         Futuro do pretérito/ Konjunktiv II poderiam / Könntet 

         Tempo poderiam / Könntet 

Elementos lexicais 

       Marcador de polidez Por favor/ bitte  

       Estrutura mitigadora pouquinho / bisschen 

4 - Éh, deixem, por favor, os livros em cima da mesa, assim eu consigo arrumá-los depois 
com mais facilidade. 
 
 Ja, Lasst bitte die Bücher auf den Tischen liegen, so kann ich sie später leichter einsortieren 

ATO PRINCIPAL 
 Éh, deixem, por favor, os livros em cima da mesa / Ja, Lasst bitte die Bücher auf den 
Tischen liegen 

Pedido direto 
      Derivável de modo 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos lexicais 

       Marcador de polidez Por favor/ bitte  

ATOS DE APOIO 

Posterior ao ato principal 

Justificativa assim eu consigo arrumá-los depois 
com mais facilidade. 
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./ so kann ich sie später leichter 
einsortieren 

 
DCT4  

1 - Senhor professor, a data da apresentação do meu seminário poderia ser adiada? (h) Herr 
Professor/ Könntet der Termin für meinen Referat verschoben werden/ 

ELEMENTOS DE ABERTURA 
 

Forma de tratamento Senhor professor / Herr Professor 

ATO PRINCIPAL 
a data da apresentação do meu seminário poderia ser adiada?/ Könnte der Termin für 
meinen Referat verschoben werden? 

Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory – pergunta elaborada com o uso do verbo “poder” 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos morfológicos e sintáticos 

         Futuro do pretérito/ Konjunktiv II poderia / Könnte 

         Tempo poderia / Könnte 

2 - Senhor professor, o senhor poderia explicar isso de uma outra forma? 
Herr Professor, könnten Sie das – anders erklären/ 

ELEMENTOS DE ABERTURA 
Professor 

Forma de tratamento Senhor professor / Herr Professor 

ATO PRINCIPAL 
o senhor poderia explicar isso de uma outra forma?/ könnten Sie das – anders erklären? 

Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory – pergunta elaborada com o uso do verbo “poder” 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos morfológicos e sintáticos 

         Futuro do pretérito/ Konjunktiv II poderia / Könnten 

         Tempo poderia / Könnten 

3 - Vocês podem falar mais baixo? 
 Könnt ihr leiser sein/ 

Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory – pergunta elaborada com o uso do verbo “poder” 

4 - Os materiais devem ser colocados de volta corretamente. 
 (h) die Materialien müssen korrekt wieder zurück gestellt werden  

Pedido direto 
    Locução derivável  

 
DCT5  

 1 - Bom dia! Eu gostaria de pedir ao senhor, porque eu infelizmente tive com alguns 
problemas com minha apresentação, meu seminário, se porventura nós não poderíamos 
adiar a data do seminário em uma ou duas semanas. 
 Guten Tag (h) Ich würde Sie bitten, da ich leider noch einige Probleme mit meiner – mit 
meinem Vortrag meinem Referat hatte, ob wir nicht vielleicht (h) das Referatsdatum 
verschieben könnten für ne Woche oder zwei 

ELEMENTOS DE ABERTURA 
Bom dia 

Alertas 

Cumprimento Bom dia/ Guten Tag 

ATO PRINCIPAL 
Eu gostaria de pedir ao senhor, porque eu infelizmente tive alguns problemas com minha 
apresentação, meu seminário, se porventura nós não poderíamos adiar a data do seminário 
em uma ou duas semanas./ Ich würde Sie bitten, da ich leider noch einige Probleme mit 
meiner – mit meinem Vortrag meinem Referat hatte, ob wir nicht vielleicht das Referatsdatum 
verschieben könnten für ne Woche oder zwei. 
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Pedido direto 
      Performativo atenuado 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos morfológicos e sintáticos 

         Futuro do pretérito/ Konjunktiv II gostaria de pedir/ würde bitten 

         Tempo gostaria de pedir/ würde bitten 

         Condicional se porventura nós não/ ob wir nicht 
vielleicht 

        Negação se porventura nós não/ ob wir nicht 
vielleicht 

Elementos lexicais 

       Estrutura mitigadora Talvez/ vielleicht 

ATOS DE APOIO 

Inerente ao ato principal 

Justificativa porque eu infelizmente tive alguns 
problemas com minha apresentação, 
meu seminário, da ich leider noch 
einige Probleme mit meiner – mit 
meinem Vortrag meinem Referat 
hatte 

2 - Desculpe, infelizmente eu não entendi muito bem. Porventura o senhor repetiria mais 
uma vez detalhadamente? 
(h) Entschuldigung, das habe ich es leider nicht ganz verstanden. Würden Sie das vielleicht 
noch mal eingehender wiederholen/ 

ELEMENTOS DE ABERTURA 
Desculpe 

Alertas 

     Reparação antecipada Desculpe / EntschUldigung 

ATO PRINCIPAL 
Porventura o senhor repetiria mais uma vez detalhadamente?/ Würden Sie das vielleicht 
noch mal eingehender wiederholen/ 

Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory – pergunta pela “vontade” 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos morfológicos e sintáticos 

         Futuro do pretérito/ Konjunktiv II daria / Würden wiederholen 

         Tempo daria / Würden wiederholen 

Elementos lexicais 

       Estrutura mitigadora Porventura/ vielleicht 

ATOS DE APOIO 

Anterior ao ato principal 

Justificativa infelizmente eu não entendi muito bem. 
/ das habe ich es leider nicht ganz 
verstanden 

3- Minhas caras senhoras e senhores, eu não quero mesmo interromper a conversa dos 
senhores, mas seria de fato muito bom, se os senhores pudessem manter o silêncio em 
consideração aos outros colegas de vocês, (para) que todos possam entender. 
 Meine lieben Damen und Herren, ich wIll ja Ihre Gespräche wirklich nicht unterbrechen, aber 
es wäre echt ganz nett, wenn Sie im Hinblick auf die anderen Kommilitonen von Ihnen die 
Ruhe bewahren können símbolo n entendi dass alle verstehen können 

ELEMENTOS DE ABERTURA 

Forma de tratamento Minhas caras senhoras e senhores / Meine 
lieben Damen und Herren 

ATO PRINCIPAL 
 mas seria de fato muito bom, se os senhores pudessem manter o silêncio em consideração 
aos outros colegas de vocês/ aber es wäre echt ganz nett, wenn Sie im Hinblick auf die anderen 
Kommilitonen von Ihnen die Ruhe bewahren können 

Pedido direto 
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      Locução derivativa 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos morfológicos e sintáticos 

         Futuro do pretérito/ Konjunktiv II Seria / wäre 

         Tempo Seria / wäre 

        Condicional se os senhores pudessem/ wenn Sie 
im... 

ATOS DE APOIO 

Anterior ao ato principal 

Preparação para o pedido eu não quero mesmo interromper a 
conversa dos senhores,. / ich wIll ja Ihre 
Gespräche wirklich nicht unterbrechen 

Posterior ao ato principal 

Justificativa  , (para) que todos possam entender / 
dass alle verstehen können 

4 - Caras senhoras e senhores, ao final da aula, eu pediria aos senhores que deixassem 
seus livros em cima da mesa para que eu possa recolhê-los e devolvê-los. Caso os 
senhores se esqueçam, venham amanhã ao meu horário de atendimento e os devolvam 
Liebe Damen und Herren, (h) am Ende der Stunde würde ich Sie bitten Ihre (h) Bücher auf 
dem Tisch liegen zu lassen, damit ich die einsammeln kann und  zurückgeben kann (h) 
sollten Sie die vergessen,  kommen Sie bitte morgen zu meiner Sprechstunde und geben die 
noch mal ab.  

ELEMENTOS DE ABERTURA 

Forma de tratamento Minhas caras senhoras e senhores / Meine 
lieben Damen und Herren 

ATO PRINCIPAL 
ao final da aula, eu pediria aos senhores que deixassem seus livros em cima da mesa / am 
Ende der Stunde würde ich Sie bitten Ihre (h) Bücher auf dem Tisch liegen zu lassen 

Pedido direto 
     Performativo atenuado 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos morfológicos e sintáticos 

         Futuro do pretérito/ Konjunktiv II pediria / Würde bitten 

         Tempo pediria / Würde bitten 

ATOS DE APOIO 

Posterior ao ato principal 

Justificativa  mesa para que eu possa recolhê-los e 
devolvê-los/ damit ich die einsammeln 
kann und  zurückgeben kann 

Repetição do ato principal Caso os senhores se esqueçam, 
venham amanhã ao meu horário de 
atendimento e os devolvam/ sollten Sie 
die vergessen,  kommen Sie bitte 
morgen zu meiner Sprechstunde und 
geben die noch mal ab. 

  
DCT6  

1 - O prazo poderia ser adiado, porque eu (...) problema em achar a literatura 
1 -(h) könnte der Termin verschoben werden, weil ich Probleme bei der Literatur (h) –finden   

ATO PRINCIPAL 
O prazo poderia ser adiado / könnte der Termin verschoben werden, 

Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory – pergunta elaborada com o uso do verbo “poder” 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos morfológicos e sintáticos 

         Futuro do pretérito/ Konjunktiv II poderia / könnte 

         Tempo poderia / könnte 
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ATOS DE APOIO 

Posterior ao ato principal 

Justificativa  porque eu (...) problema em achar a 
literatura / , weil ich Probleme bei der 
Literatur –finden 

2- Desculpe, eu não entendi muito bem isso. O senhor pode explicar novamente? 
Entschuldigung, das habe ich gerade nicht so richtig verstanden. Können Sie es noch mal 
erklären/ 

ELEMENTOS DE ABERTURA 
Desculpe 

Alertas 

     Reparação antecipada Desculpe / EntschUldigung 

ATO PRINCIPAL 
. O senhor pode explicar novamente?/ Können Sie es noch mal erklären? 
Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory – pergunta elaborada com o uso do verbo “poder” 

ATOS DE APOIO 

Anterior ao ato principal 

Justificativa  eu não entendi muito bem isso. / das 
habe ich gerade nicht so richtig 
verstanden 

3- Seria bom, se vocês aí atrás não falassem 
 Es wäre schön, wenn ihr da hinten nicht reden würdet  

Pedido direto 
      Locução derivativa 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos morfológicos e sintáticos 

         Futuro do pretérito/ Konjunktiv II Seria / wäre 

         Tempo Seria / wäre 

        Condicional se vocês aí atrás não falassem / wenn 
ihr da hinten nicht reden würdet 

4 - Deixem, por favor, os livros em cima das mesas de vocês.  
Lasst bitte die Bücher auf euren Tisch liegen.  

Pedido direto 
     Derivável de modo 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos lexicais 

       Marcador de polidez Por favor/ bitte  

 
DCT7  

1 - Nós poderíamos adiar (a apresentação)? Eu – eu esqueci nesse meio tempo o meu 
prazo.  
 Könnten wir das verschieben/ Ich habe es – ich hab meinen Termin zwischenzeitlich 
vergessen 

ATO PRINCIPAL 
Nós poderíamos adiar?/ Könnten wir das verschieben? 

Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory – pergunta elaborada com o uso do verbo “poder” 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos morfológicos e sintáticos 

         Futuro do pretérito/ Konjunktiv II poderíamos / könnten 

         Tempo poderíamos / könnten 

ATOS DE APOIO 

Posterior ao ato principal 
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Justificativa  Eu esqueci nesse meio tempo o meu 
prazo./ Ich hab meinen Termin 
zwischenzeitlich vergessen 

2 - Sinto muito, mas não consegui acompanhar tudo aqui (a explicação). Porventura o 
senhor poderia formular outra vez, de uma maneira diferente? 
 tut mir leid, aber da bin ich jetzt nicht ganz mitgekommen. Könnten Sie das vielleicht (h) 
noch mal IRgendwie anders formulieren/ 

ELEMENTOS DE ABERTURA 
Sinto muito/ es tut mir leid 

Alertas 

     Reparação antecipada Sinto muito/ es tut mir leid 

ATO PRINCIPAL 
Porventura o senhor poderia formular outra vez, de uma maneira diferente?/ Könnten Sie 
das vielleicht  noch mal irgendwie anders formulieren? 

Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory – pergunta elaborada com o uso do verbo “poder” 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos morfológicos e sintáticos 

         Futuro do pretérito/ Konjunktiv II poderia / könnten 

         Tempo poderia / könnten 

Elementos lexicais 

     Estruturas mitigadoras Porventura / vielleicht 

     Hedge irgendwie 

ATOS DE APOIO 

Anterior ao ato principal 

Justificativa  mas não consegui acompanhar tudo 
aqui (a explicação)../ aber da bin ich 
jetzt nicht ganz mitgekommen 

3- Vocês podem, por favor, falar mais baixo? 
 Könnt ihr mal bitte lEIser sein? 

Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory – pergunta elaborada com o uso do verbo “poder” 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos lexicais 

       Marcador de polidez Por favor/ bitte  

       Estrutura mitigadora                  mal 

4 - Vocês poderiam, por favor, ao fim da aula, por favor, deixar os livros em cima da mesa 
para que eu os possa recolher?  
 (h) könntet ihr bitte – (h) am Ende des Seminars bitte die Bücher auf dem Tisch liegen 
lassen damit ich die alle wieder  einsammeln kann/ 

Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory – pergunta elaborada com o uso do verbo “poder” 

ATO PRINCIPAL 
Vocês poderiam, por favor, ao fim da aula, por favor, deixar os livros em cima da mesa/  
könntet ihr bitte am Ende des Seminars bitte die Bücher auf dem Tisch liegen lassen 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos morfológicos e sintáticos 

         Futuro do pretérito/ Konjunktiv II poderiam / Könntet 

         Tempo poderiam / Könntet 

Elementos lexicais 

       Marcador de polidez Por favor/ bitte  

ATOS DE APOIO 

Posterior ao ato principal 

Justificativa  para que eu os possa recolher?/ damit 
ich die alle wieder  einsammeln kann 
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DCT8  

1 - Desculpe, eu devo apresentar seminário na próxima semana, mas eu não consegui 
prepará-lo a tempo. Será que eu posso adiá-lo mais um pouquinho? 
(h) Ja, Entschuldigung (h) ich soll ja eigentlich die nächste Woche das Referat halten, aber 
ich habe zeitlich einfach nicht geschafft das fertig zu machen. Kann ich das vielleicht noch ein 
bisschen aufschieben/  

ELEMENTOS DE ABERTURA 
Desculpe/ Entschuldigung 

Alertas 

     Reparação antecipada Desculpe/ Entschuldigung 

ATO PRINCIPAL 
Será que eu posso adiá-lo mais um pouquinho? /  Kann ich das vielleicht noch ein bisschen 
aufschieben? 

Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory – pergunta elaborada com o uso do verbo “poder” 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos lexicais 

     Estruturas mitigadoras Será que / vielleicht 

     Minimizadores lexicais pouquinho/ bisschen 

ATOS DE APOIO 

Posterior ao ato principal 

Justificativa  eu devo apresentar seminário na 
próxima semana, mas eu não consegui 
prepará-lo a tempo./  ich soll ja 
eigentlich die nächste Woche das 
Referat halten, aber ich habe zeitlich 
einfach nicht geschafft das fertig zu 
machen 

2 - Desculpe, o senhor pode se aprofundar mais nesse ponto? Eu o achei muito 
interessante. 
 Entschuldigung, können Sie noch mal auf diesen einen Punkt da (h) mehr eingehen/  ich 
fand das ganz interessant. 

ELEMENTOS DE ABERTURA 
Desculpe/ Entschuldigung 

Alertas 

     Reparação antecipada Desculpe/ Entschuldigung 

ATO PRINCIPAL 
o senhor pode se aprofundar mais nesse ponto?/ können Sie noch mal auf diesen einen 
Punkt da mehr eingehen? 

Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory – pergunta elaborada com o uso do verbo “poder” 

ATOS DE APOIO 

Posterior ao ato principal 

Justificativa  Eu o achei muito interessante./  ich fand 
das ganz interessant. 

3 - Gente, é extremamente cansativo quando vocês conversam o tempo todo. Eu não 
consigo me concentrar e é difícil ouvir as outras pessoas aqui. Então, por favor, deixem isso 
lá pra fora, sim? 
 Leute, es ist echt anstrengend, wenn ihr da die ganze Zeit redet. Ich kann mich nicht 
konzentrieren und es ist schwierig die anderen Leute hier zu hören. A:lso: bitte ver verlegt 
das auf draußen, ja/ 
 

ELEMENTOS DE ABERTURA 
 

Forma de tratamento Gente / Leute 

ATO PRINCIPAL 
 Então, por favor, deixem isso lá pra fora, sim?/ Also bitte verlegt das auf draußen, ja? 

Pedido direto 
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   Derivável de modo 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos lexicais 

       Marcador de polidez Por favor/ bitte  

Fórmulas de assentimento Sim?/ já? 

ATOS DE APOIO 

Posterior ao ato principal 

Justificativa  é extremamente cansativo quando 
vocês conversam o tempo todo. Eu não 
consigo me concentrar e é difícil ouvir 
as outras pessoas aqui./  es ist echt 
anstrengend, wenn ihr da die ganze Zeit 
redet. Ich kann mich nicht konzentrieren 
und es ist schwierig die anderen Leute 
hier zu hören 

4 - Gente, deixem, por favor, os livros e tudo o que eu já entreguei aqui a vocês em cima da 
mesa, sim? Eu tenho que organizá-los depois. Então, por favor, deixar tudo aqui, tá? 
Obrigado. 
Leute:, lasst mal bitte die Bücher und alles was ich euch hier hin – bereit gestellt habe, auf 
den Tischen liegen, ja/ ich muss die nachher wieder einordnen. Also, bitte/ einfach alles hier 
lassen, ja/ Dan:ke: 

ELEMENTOS DE ABERTURA 
 

Forma de tratamento Gente / Leute 

ATO PRINCIPAL 
 deixem, por favor, os livros e tudo o que eu já entreguei aqui a vocês em cima da mesa, tá? 
/  lasst mal bitte die Bücher und alles was ich euch hier hin – bereit gestellt habe, auf den 
Tischen liegen, ja? 

Pedido direto 
   Derivável de modo 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos lexicais 

       Marcador de polidez Por favor/ bitte  

       Estrutura mitigadora mal 

Fórmulas de assentimento Sim?/ já? 

ATOS DE APOIO 

Posterior ao ato principal 

Justificativa  é extremamente cansativo quando 
vocês conversam o tempo todo. Eu não 
consigo me concentrar e é difícil ouvir 
as outras pessoas aqui./  es ist echt 
anstrengend, wenn ihr da die ganze Zeit 
redet. Ich kann mich nicht konzentrieren 
und es ist schwierig die anderen Leute 
hier zu hören 

 

 
DCT9  

1- Sinto muito, eu não consegui me preparar o suficiente para o meu seminário porque eu 
tive muita coisa para fazer e gostaria de pedir ao senhor, ou perguntar, se eu eu poderia 
adiar o seminário para a próxima semana para que eu possa me preparar melhor.  
 th (h) es tut mir leid, ich konnte mich nicht ausreichend auf mein Referat vorbereiten, da ich 
(h) viel zu tun hAtte: und würde Sie bitten (h) oder fra:gen, ob ich das Referat auf die nächste 
Woche verschieben könnte, damit ich mich optimal vorbereitan kann/ 

ELEMENTOS DE ABERTURA 
Sinto muito/ es tut mir leid 

Alertas 
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     Reparação antecipada Sinto muito/ es tut mir leid 

ATO PRINCIPAL 
gostaria de pedir ao senhor, ou perguntar, se eu poderia adiar o seminário para a próxima 
semana /  würde Sie bitten oder fragen, ob ich das Referat auf die nächste Woche 
verschieben könnte 

Pedido direto 
     Performativo atenuado 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos morfológicos e sintáticos 

         Futuro do pretérito/ Konjunktiv II pediria / Würde bitten 

         Tempo pediria / Würde bitten 

         Condicional se eu poderia/  ob ich .... 

ATOS DE APOIO 

Posterior ao ato principal 

Justificativa  eu não consegui me preparar o 
suficiente para o meu seminário porque 
eu tive muita coisa para fazer./   ich 
konnte mich nicht ausreichend auf mein 
Referat vorbereiten, da ich viel zu tun 
hatte 

2 - O senhor pode explicar isso de novo mais detalhadamente? Eu não entendi muito bem. 
 Können Sie das noch mal etwas genauer erklären/ ich habe das nicht genau verstanden. 

ATO PRINCIPAL 
O senhor pode explicar isso de novo mais detalhadamente? /  Können Sie das noch mal 
etwas genauer erklären/ 

Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory – pergunta elaborada com o uso do verbo “poder” 

ATOS DE APOIO 

Posterior ao ato principal 

Justificativa  Eu não entendi muito bem../ ich habe 
das nicht genau verstanden 

3 - Vocês podem, por favor, parar de conversar? Isso atrapalha os outros e eu gostaria de 
dar minha aula sossegado aqui. E quando vocês quiserem conversar, podem sem problemas 
lá fora, ir para fora. 
(h) Könnt ihr bitte aufhören zu reden/ das stört die Anderen und ich möchte hier in Ruhe 
meinen Unterricht halten und wenn ihr reden wollt, könnt ihr gerne draußen, nach draußen 
gehen. 

ATO PRINCIPAL 
Vocês podem, por favor, parar de conversar? /  Könnt ihr bitte aufhören zu reden? 

Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory – pergunta elaborada com o uso do verbo “poder” 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos lexicais 

       Marcador de polidez Por favor/ bitte  

ATOS DE APOIO 

Posterior ao ato principal 

Justificativa  Isso atrapalha os outros e eu gostaria 
de dar minha aula sossegado aqui../ 
das stört die Anderen und ich möchte 
hier in Ruhe meinen Unterricht halten 

Oferta de retirada E quando vocês quiserem conversar, 
podem sem problemas lá fora, ir para 
fora./ und wenn ihr reden wollt, könnt ihr 
gerne draußen, nach draußen gehen. 

4 - Tenham, por favor, em mente, que depois da aula vocês devem deixar os livros em cima 
da mesa para que eu possa recolhê-los depois. 
 (h) Denkt bitte daran, dass ihr nach der Stunde die Bücher auf dem Tisch liegen lassen, 
damit ich sie nachher wieder einsammeln kann. 
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ATO PRINCIPAL 
Tenham, por favor, em mente, que depois da aula vocês devem deixar os livros em cima da 
mesa? /  Denkt bitte daran, dass ihr nach der Stunde die Bücher auf dem Tisch liegen lassen 

Pedido direto 
      Derivável de modo 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos lexicais 

       Marcador de polidez Por favor/ bitte  

ATOS DE APOIO 

Posterior ao ato principal 

Justificativa  para que eu possa recolhê-los depois/  
damit ich sie nachher wieder 
einsammeln kann. 

 

 
DCT10  

1 - Desculpe, mas, agora, a data do seminário não é muito boa para mim no momento, talvez 
ela seja, no momento, inadequada. Será que nós poderíamos tentar achar uma outra data? 
Isso seria no mínimo gentil da sua parte. 
 Entschuldigung, a:ber: (h) der Termin jetzt für das Seminar, das passt mir jetzt nicht 
unbedingt so gut, das ist jetzt vielleicht unpassend. Könnten wir vielleicht versuchen einen 
anderen Termin zu finden? Das wäre zumindest sehr freundlich von Ihnen. 

ELEMENTOS DE ABERTURA 
Desculpe/ Entschuldigung 

Alertas 

     Reparação antecipada Desculpe/ Entschuldigung 

ATO PRINCIPAL 
Será que nós poderíamos tentar achar uma outra data?/ . Könnten wir vielleicht versuchen 
einen anderen Termin zu finden? 

Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory – pergunta elaborada com o uso do verbo “poder” 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos morfológicos e sintáticos 

         Futuro do pretérito/ Konjunktiv II poderíamos / könnten 

         Tempo poderíamos / könnten 

Elementos lexicais 

       Estruturas mitigadoras Será que / vielleicht 

ATOS DE APOIO 

Posterior ao ato principal 

Justificativa  mas, agora, a data do seminário não é 
muito boa para mim no momento, talvez 
ela seja, no momento, inadequada. /  
aber der Termin jetzt für das Seminar, 
das passt mir jetzt nicht unbedingt so 
gut, das ist jetzt vielleicht unpassend. 

Agradecimento antecipado Isso seria no mínimo gentil da sua 
parte./ Das wäre zumindest sehr 
freundlich von Ihnen. 

2 - O senhor poderia repetir essa parte mais uma vez, por favor? 
 Könnten Sie den Teil noch mal wiederholen, bitte/ 

Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory – pergunta elaborada com o uso do verbo “poder” 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos morfológicos e sintáticos 

Futuro do pretérito/ Konjunktiv II                                  poderia / könnten   

Tempo 
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Elementos lexicais 

       Marcador de polidez Por favor/ bitte  

3 - Gente, ninguém tem que de estar aqui. Se vocês quiserem podem conversar lá fora, 
senão as pessoas que estão aqui... as pessoas que estão aqui e gostariam de entender. 
 Leute, keiner muss hier sein. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch gerne draußen unterhalten, 
ansonsten werden die Leute, die hier sonst sitzen würden die Leute das hier gern verstehen 
wollen.  

ELEMENTOS DE ABERTURA 

Forma de tratamento Gente / Leute 

ATO PRINCIPAL 
Se vocês quiserem podem conversar lá fora/ Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch gerne 
draußen unterhalten. 

Pedido indireto 
    Sugestão 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos morfológicos e sintáticos 

Condicional 

ATOS DE APOIO 

Anterior ao ato principal 

        Oferta de retirada ninguém tem que de estar aqui./ keiner 
muss hier sein 

       Justificativa senão as pessoas que estão aqui... as 
pessoas que estão aqui e gostariam de 
entender/ ansonsten werden die Leute, 
die hier sonst sitzen  würden die Leute 
das hier gern verstehen wollen. 

4 - Ao final da aula vocês podem deixar os livros aqui. Nós ainda precisamos deles, então, 
por favor, não levar. 
Iihr Könnt ja am Ende der Stunde vielleicht die Bücher  hier zurück lassen/ wir brauchen die 
dringend noch – also bitte nicht mitnehmen. 

ATO PRINCIPAL 
Ao final da aula vocês podem deixar os livros aqui. / Ihr Könnt ja am Ende der Stunde 
vielleicht die Bücher  hier zurück lassen. 

Pedido direto 
    Locução derivativa 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos lexicais 

     Estruturas mitigadoras talvez / vielleicht 

ATOS DE APOIO 

Posterior ao ato principal 

        Justificativa Nós ainda precisamos deles./ wir 
brauchen die dringend noch 

Repetição do ato principal então, por favor, não levar./ also bitte 
nicht mitnehmen 

 

 
DCT11  

1 - Nós poderíamos, por favor, adiar a data? Eu não estou bem preparada. 
Könnten wir bitte den Termin verschieben/ ich bin nicht gut vorbereitet. 

Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory – pergunta elaborada com o uso do verbo “poder” 

ATO PRINCIPAL 
Nós poderíamos, por favor, adiar a data?/ Könnten wir bitte den Termin verschieben? 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos morfológicos e sintáticos 

         Futuro do pretérito/ Konjunktiv II poderíamos / könnten 
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         Tempo poderíamos / könnten 

Elementos lexicais 

       Marcador de polidez Por favor/ bitte  

ATOS DE APOIO 

Posterior ao ato principal 

        Justificativa Eu não estou bem preparada./ Ich bin 
nicht gut vorbereitet. 

2- O senhor pode explicar isso com mais detalhes, por favor? 
Können Sie dies genauer erklären/ bitte/  

Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory – pergunta elaborada com o uso do verbo “poder” 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos lexicais 

       Marcador de polidez Por favor/ bitte  

3- Vocês poderiam, por favor, falar mais baixo?  
Könntet ihr bitte ruhiger sein/ 

Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory – pergunta elaborada com o uso do verbo “poder” 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos morfológicos e sintáticos 

         Futuro do pretérito/ Konjunktiv II poderiam / Könntet 

         Tempo poderiam / Könntet 

Elementos lexicais 

       Marcador de polidez Por favor/ bitte  

4- Vocês poderiam, por favor, ao fim, deixar os livros? 
Könntet ihr bitte die Bücher danach liegen lassen/ 

Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory – pergunta elaborada com o uso do verbo “poder” 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos morfológicos e sintáticos 

         Futuro do pretérito/ Konjunktiv II poderiam / Könntet 

         Tempo poderiam / Könntet 

Elementos lexicais 

       Marcador de polidez Por favor/ bitte  

 

  
DCT12  

1 - O senhor me desculpe, mas eu tive problemas na elaboração (da apresentação). É 
possível adiar a data? 
Entschuldigen Sie, aber ich hatte Probleme bei der Vorbereitung. Ist es möglich den Termin 
zu verschieben/ 

ELEMENTOS DE ABERTURA 

Alertas 

     Reparação antecipada Entschuldigen Sie 

ATO PRINCIPAL 
É possível adiar a data?/ Ist es möglich den Termin zu verschieben? 

Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory – pergunta pela possibilidade 

ATOS DE APOIO 

Posterior ao ato principal 

        Justificativa mas eu tive problemas na elaboração./ 
aber ich hatte Probleme bei der 
Vorbereitung 

2 - Desculpe, o senhor pode repetir o que acabou de dizer? Eu não entendi muito bem.  
Entschuldigung, können Sie noch mal wiederholen/ was Sie gesagt haben/ ich habe es nicht 
so ganz verstanden/ 
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ELEMENTOS DE ABERTURA 
Desculpe/ Entschuldigung 

Alertas 

     Reparação antecipada Desculpe/ Entschuldigung 

ATO PRINCIPAL 
o senhor pode repetir o que acabou de dizer?/ können Sie noch mal wiederholen was Sie 
gesagt haben? 

Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory – pergunta elaborada com o uso do verbo “poder” 

ATOS DE APOIO 

Posterior ao ato principal 

        Justificativa o senhor pode repetir o que acabou de 
dizer?/ können Sie noch mal wiederholen 
was Sie gesagt haben? 

3 - Será que vocês, por favor, podem ficar um pouquinho mais quietos? 
Könnt ihr vielleicht bitte ein bisschen ruhiger sein/ 

Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory – pergunta elaborada com o uso do verbo “poder” 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos lexicais 

     Estruturas mitigadoras Será que / vielleicht 

     Marcador de polidez Por favor/ bitte  

    Minimizador lexical bisschen 

4 - Será que ao fim da aula vocês podem deixar os livros em cima da mesa para que eu os 
possa guardar corretamente? 
Könnt ihr vielleicht die Bücher nach dem Unterricht auf dem Tisch liegen lassen/ damit ich sie 
richtig wegräumen kann/ 

ATO PRINCIPAL 
Será que ao fim da aula vocês podem deixar os livros em cima da mesa/ Könnt ihr vielleicht 
die Bücher nach dem Unterricht auf dem Tisch liegen lassen 

Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory – pergunta elaborada com o uso do verbo “poder” 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos lexicais 

     Estruturas mitigadoras Será que / vielleicht 

ATOS DE APOIO 

Posterior ao ato principal 

        Justificativa para que eu os possa guardar 
corretamente?/ damit ich sie richtig 
wegräumen kann/ 

 
DCT13  

1 - Desculpe, eu teria uma pergunta. Eu não consegui, até agora, ter tempo de preparar o 
seminário e eu gostaria de perguntar se seria possível adiar um pouco a data.  
Entschuldigung, ich hä:tte: eine Fra:ge, ich hab es zeitlich nicht geschafft (h) mich schon um 
das Referat zu kümmern und ich würd gern fragen, ob es möglich wäre, den Termin etwas zu 
verschieben/ 

ELEMENTOS DE ABERTURA 

Alertas 

     Reparação antecipada Com licença/ Entschuldigung 

ATO PRINCIPAL 
eu gostaria de perguntar se seria possível adiar um pouco a data./ ich würd gern fragen, ob 
es möglich wäre, den Termin etwas zu verschieben 

Pedido direto 
    Performativo atenuado 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos morfológicos e sintáticos 
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         Futuro do pretérito/ Konjunktiv II gostaria de perguntar/ würd fragen 

         Tempo gostaria de perguntar/ würd fragen 

         Condicional se seria possível adiar... / ob es möglich 
wäre 

Elementos lexicais 

         Marcador de polidez gerne 

          Hedge um pouco/ etwas 

ATOS DE APOIO 

Anterior ao ato principal 

        Preparação para o pedido eu teria uma pergunta/ ich hätte: eine 
Frage 

       Justificativa Eu não consegui, até agora, ter tempo 
de preparar o seminário/ ich hab es 
zeitlich nicht geschafft mich schon um 
das Referat zu kümmern 

2 - Será que o senhor pode aprofundar novamente um pouco mais? Eu acho o aspecto 
muito interessante.  
 
 Können Sie das vielleicht noch mal ein bisschen vertiefen/ ich finde den Aspekt sehr 
interessant 

ATO PRINCIPAL 
Será que o senhor pode aprofundar novamente um pouco mais?/ Können Sie das vielleicht 
noch mal ein bisschen vertiefen? 

Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory – pergunta elaborada com o uso do verbo “poder” 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos lexicais 

     Estruturas mitigadoras Será que / vielleicht 

     Minimizadores lexicais Pouco/ bisschen 

3 - Desculpem, vocÊs podem ficar um pouco mais quietos aí atrás? 
Entschuldigung, könnt ihr mal ein bisschen leiser sein da hinten/  

ELEMENTOS DE ABERTURA 

Alertas 

     Reparação antecipada Desculpem/ Entschuldigung 

ATO PRINCIPAL 
vocÊs podem ficar um pouco mais quietos aí atrás?/ könnt ihr mal ein bisschen leiser sein da 
hinten/ 

Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory – pergunta elaborada com o uso do verbo “poder” 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos lexicais 

     Estruturas mitigadoras   mal 

     Minimizadores lexicais Pouco/ bisschen 

4 - Vocês poderiam, por favor, deixar os livros aqui depois da aula para que eu possa os 
colocar no lugar? Seria muito gentil da parte de vocês. 
Könntet ihr bitte nach der Stunde die Bücher hier lassen, damit ich sie wieder zurückräumen 
kann/ Das wäre nett von euch. 

ATO PRINCIPAL 
Vocês poderiam, por favor, deixar os livros aqui depois da aula/  Könntet ihr bitte nach der 
Stunde die Bücher hier lassen  

Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory – pergunta elaborada com o uso do verbo “poder” 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos morfológicos e sintáticos 

         Futuro do pretérito/ Konjunktiv II poderiam / Könntet 

         Tempo poderiam / Könntet 

Elementos lexicais 

       Marcador de polidez Por favor/ bitte  
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ATOS DE APOIO 

Posterior ao ato principal 

        Justificativa para que eu possa os colocar no lugar./ 
damit ich sie wieder zurückräumen kann 

    Agradecimento antecipado Seria muito gentil da parte de vocês/ Das 
wäre nett von euc 

 
DCT14  

1 - Desculpe, senhor professor, as coisas estão realmente bastante difíceis para mim nos 
últimos tempos e eu não tive muito tempo de me preparar. Será que nós teríamos alguma 
possibilidade de adiar o meu seminário um pouco mais pra frente? 
Entschuldigung, Herr Professor, es ist wirklich ziemlich zäh bei mir in letzter Zeit und ich (h) 
habe nicht sehr viel Zeit gehabt, mich vorzubereiten. Hätten wir vielleicht irgendwie die 
Möglichkeit (h) mein Referat noch ein Stück weiter nach hinten zu verschieben/ 

ELEMENTOS DE ABERTURA 

Forma de tratamento Gente / Leute 

Alertas 

     Reparação antecipada Desculpe/ Entschuldigung 

ATO PRINCIPAL 
Será que nós teríamos alguma possibilidade de adiar o meu seminário um pouco mais pra 
frente?/  Hätten wir vielleicht irgendwie die Möglichkeit mein Referat noch ein Stück weiter 
nach hinten zu verschieben? 

Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory – pergunta pela possibilidade 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos morfológicos e sintáticos 

         Futuro do pretérito/ Konjunktiv II teríamos /hätten 

         Tempo  

Elementos lexicais 

     Estruturas mitigadoras Será que / vielleicht 

     Hedge Alguma/ irgendwie 

ATOS DE APOIO 

Anterior ao ato principal 

        Justificativa as coisas estão realmente bastante 
difíceis para mim nos últimos tempos e 
eu não tive muito tempo de me 
preparar./ es ist wirklich ziemlich zäh bei 
mir in letzter Zeit und ich habe nicht sehr 
viel Zeit gehabt, mich vorzubereiten 

2 - Desculpe, será que o senhor poderia explicar isso outra vez? Eu ainda não entendi muito 
bem. 
Entschuldigung, könnten Sie vielleicht noch mal (h) die eine Sache hier erklären/ das habe 
ich noch nicht so ganz verstanden 
 

ELEMENTOS DE ABERTURA 

Alertas 

     Reparação antecipada Desculpe/ Entschuldigung 

ATO PRINCIPAL 
será que o senhor poderia explicar isso outra vez? 
könnten Sie vielleicht noch mal die eine Sache hier erklären? 

Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory – pergunta elaborada com o uso do verbo “poder” 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos morfológicos e sintáticos 

         Futuro do pretérito/ Konjunktiv II poderia / könnten 

         Tempo poderia / könnten 

Elementos lexicais 
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     Estruturas mitigadoras   Será que/ vielleicht  

ATOS DE APOIO 

Posterior ao ato principal 

        Justificativa Eu ainda não entendi muito bem./ das 
habe ich noch nicht so ganz verstanden 

3- Ok, jovens, ou vocês calam a boca, ou a gente simplesmente adia pra depois da aula. 
Ok, Jungs, entweder ihr haltet die Klappe, oder wir verschieben es einfach auf nach der 
Stunde. 

ELEMENTOS DE ABERTURA 

Forma de tratamento jovens / Jungs 

ATO PRINCIPAL 
ou vocês calam a boca, ou a gente simplesmente adia pra depois da aula. 
entweder ihr haltet die Klappe, oder wir verschieben es einfach auf nach der Stunde. 

Pedido direto 
    Derivável de modo 

4 - E não esquecer, por favor, ao fim da aula, de deixar todos os livros aí para que depois eu 
os junte novamente.  
Und nicht vergessen, bitte am Schluss der Stunde alle die Bücher da lassen damit ich die 
nachher wieder alle beisammen habe 

ATO PRINCIPAL 
E não esquecer, por favor, ao fim da aula, de deixar todos os livros aí/ Und nicht vergessen, 
bitte am Schluss der Stunde alle die Bücher da lassen 

Pedido direto 
     Derivável de modo 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos lexicais 

       Marcador de polidez Por favor/ bitte  

ATOS DE APOIO 

Posterior ao ato principal 

        Justificativa para que depois eu os junte novamente./  
damit ich die nachher wieder alle 
beisammen habe. 

 

 
DCT15  

1 - Desculpe, eu ainda não acabei de montar a minha apresentação. O senhor pode adiar a 
data que determinamos? 
(h) Entschuldigung, ich habe meine Präsentation noch nicht fertig gestellt. Können Sie den 
festliegenden Termin verschieben/ 

ELEMENTOS DE ABERTURA 

Alertas 

     Reparação antecipada Desculpe/ Entschuldigung 

ATO PRINCIPAL 
O senhor pode adiar a data que determinamos?/ Können Sie den festliegenden Termin 
verschieben? 

Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory – pergunta elaborada com o uso do verbo “poder” 

ATOS DE APOIO 

Posterior ao ato principal 

        Justificativa eu ainda não acabei de montar a minha 
apresentação./ ich habe meine 
Präsentation noch nicht fertig gestellt 

2 - Desculpe, o senhor pode explicar de novo o que acabou de dizer? Eu não entendi muito 
bem. 



162 

 

Entschuldigung, können Sie das Eben-gesagte noch mal erklären/ ich habe das nicht ganz 
verstanden. 

ELEMENTOS DE ABERTURA 

Alertas 

     Reparação antecipada Desculpe/ Entschuldigung 

ATO PRINCIPAL 
o senhor pode explicar de novo o que acabou de dizer?/ Können Sie das Eben-gesagte noch 
mal erklären? 

Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory – pergunta elaborada com o uso do verbo “poder” 

ATOS DE APOIO 

Anterior ao ato principal 

        Justificativa Eu não entendi muito bem. / ich habe 
das nicht ganz verstanden. 

3 - Vocês podem, por favor, falar mais baixo? Se vocês não quiserem ouvir, podem ir.  
(h) Könnt ihr bitte leise sein/ wenn ihr nicht zuhören wollt, könnt ihr gehen 

ATO PRINCIPAL 
Vocês podem, por favor, falar mais baixo?/ Könnt ihr bitte leise sein? 

Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory – pergunta elaborada com o uso do verbo “poder” 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos lexicais 

       Marcador de polidez Por favor/ bitte  

ATOS DE APOIO 

Posterior ao ato principal 

        Oferta de retirada Se vocês não quiserem ouvir, podem ir. / 
wenn ihr nicht zuhören wollt, könnt ihr 
gehen 

4 - Queridos estudantes, coloquem os livros aqui na frente.  
(h) liebe Studenten, legt dann die benutzten Bücher hier vorne hin.   

ELEMENTOS DE ABERTURA 

Forma de tratamento  Queridos estudantes / liebe Studenten 

ATO PRINCIPAL 
coloquem os livros aqui na frente./  legt dann die benutzten Bücher hier vorne hin.   

Pedido direto 
     Derivável de modo 

 

 
DCT16  

1 - Estimado senhor... Eu tive muitos afazeres nos últimos tempos e infelizmente ainda não 
pude organizar - e  escolher nenhum tema. É possível adiar a data marcada para daqui a 
duas semanas?  
(h) sehr geehrter Herr...  (h)ich habe in letzter Zeit sehr viel zu tun und (h) konnte leider noch 
keine Glie:derung (h) - und kein The:ma wählen (h) ist es möglich den Termin um zwei 
Wochen zu verschieben/ 

ELEMENTOS DE ABERTURA 

Forma de tratamento  Estimado senhor/ sehr geehrter Herr 

ATO PRINCIPAL 
 É possível adiar a data marcada para daqui a duas semanas?  
Ist es möglich den Termin um zwei Wochen zu verschieben? 

Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory – pergunta pela possibilidade 

ATOS DE APOIO 

Anterior ao ato principal 
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        Justificativa Eu tive muitos afazeres nos últimos 
tempos e infelizmente ainda não pude 
organizar - e  escolher nenhum tema / 
ich habe in letzter Zeit sehr viel zu tun 
und  konnte leider noch keine Gliederung 
- und kein The:ma wählen 

2 - O senhor pode explicar o último tópico mais detalhadamente outra vez? 
(h) können Sie de:n letzten Punkt noch mal näher erläutern/ 

Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory – pergunta elaborada com o uso do verbo “poder” 

3 – Minhas senhoras e senhores, os senhores poderiam, por favor, acabar com a conversa? 
Muito obrigada. 
(h) meine Damen und Herren/ könnten Sie Bitte Ihre: gesprä:che einstellen/ vielen Dank 

ELEMENTOS DE ABERTURA 

Forma de tratamento  Minhas senhoras e senhores / meine 
Damen und Herren 

ATO PRINCIPAL 
os senhores poderiam, por favor, acabar com a conversa?/ könnten Sie Bitte Ihre gespräche 
einstellen? 

Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory – pergunta elaborada com o uso do verbo “poder” 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos morfológicos e sintáticos 

         Futuro do pretérito/ Konjunktiv II poderiam / könnten 

         Tempo poderiam / könnten 

Elementos lexicais 

       Marcador de polidez Por favor/ bitte  

ATOS DE APOIO 

Posterior ao ato principal 

        Agradecimento antecipado Obrigada/ Danke 

4 - Os livros usados os senhores podem, por favor, deixar em cima da mesa.  
(h) die benutzen Bücher können Sie Bi:tte auf den Tisch liegen lassen  

Pedido direto 
   Locução derivável 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos lexicais 

       Marcador de polidez Por favor/ bitte  

 
DCT17  

1 - Prezado senhor „fulano“, eu poderia, por favor, adiar a apresentação?/ Lieber Herr so und 
so, könnte ich die Präsentation bitte verschie:ben/ 

ELEMENTOS DE ABERTURA 

Forma de tratamento  Caro senhor „fulano“, / Lieber Herr so und 
so 

ATO PRINCIPAL 
eu poderia, por favor, adiar a apresentação?/ könnte ich die Präsentation bitte verschieben? 

Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory – pergunta elaborada com o uso do verbo “poder” 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos morfológicos e sintáticos 

         Futuro do pretérito/ Konjunktiv II poderia / könnte 

         Tempo poderia / könnte 

Elementos lexicais 

       Marcador de polidez Por favor/ bitte  

2 – O senhor pode explicar o ... novamente? Eu infelizmente não a compreendi.  
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(h) Können Sie den Teilabschnitt (n deu p entender) noch mal erklären/ ich habe es leider 
nicht verstanden .hhh 

ATO PRINCIPAL 
O senhor pode explicar o ... novamente?/  Können Sie den Teilabschnitt (n deu p entender) 
noch mal erklären? 

Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory – pergunta elaborada com o uso do verbo “poder” 

ATOS DE APOIO 

Posterior ao ato principal 

        Justificativa Eu infelizmente não a compreendi.. 
/ ich habe es leider nicht verstanden 

3– Eu me alegraria, caso vocês pudessem ficar mais quietos durante a minha apresentação.  
ich würde mich freuen, wenn Sie etwas ruhiger sein könnten während meiner Präsentation/   

Pedido direto 
    Locução derivável 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos morfológicos e sintáticos  

         Futuro do pretérito/ Konjunktiv II alegraria/ würde freuen 

         Condicional  

4 – Por favor, deixem os livros em cima da mesa após o fim da aula. 
bitte lassen Sie die Bücher nach dem – Beenden des Seminars auf dem Tisch liegen  

ELEMENTOS DE ABERTURA 

Alertas 

Sinal relacional (Marcador de polidez) Por favor  

ATO PRINCIPAL 
deixem os livros em cima da mesa após o fim da aula./ lassen Sie die Bücher nach dem – 
Beenden des Seminars auf dem Tisch liegen.  

Pedido direto 
   Derivável de modo 

 

 

 
 
 

DCT18  

1 – Não é fácil pra mim dizer isso agora, mas eu até agora não consegui preparar minha 
apresentação, Por ventura seria possível, que eu – que o senhor pudesse protelar a 
apresentação e que a gente pudesse adiar a apresentação? 
Das fällt mir jetzt nicht leicht das zu sagen, aber ich habe es bis jetzt nicht geschafft meinen 
Vortrag rauszuarbeiten. Wäre es eventuell möglich, dass ich das noch – dass Sie das noch 
aufschieben könnten und dass wir das verschieben könnten/ 

ATO PRINCIPAL 
Por ventura seria possível, que eu – que o senhor pudesse protelar a apresentação./ Wäre 
es eventuell möglich, dass ich das noch – dass Sie das noch aufschieben könnten? 

Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory – pergunta pela possibilidade 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos morfológicos e sintáticos 

         Futuro do pretérito/ Konjunktiv II Seria / wäre 

         Tempo Seria / wäre 

Elementos lexicais 

     Estruturas mitigadoras eventuell 

ATOS DE APOIO 

Anterior ao ato principal 
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        Justificativa – Não é fácil pra mim dizer isso agora, 
mas eu até agora não consegui preparar 
minha apresentação/ Das fällt mir jetzt 
nicht leicht das zu sagen, aber ich habe 
es bis jetzt nicht geschafft meinen 
Vortrag rauszuarbeiten. 

2 – O senhor poderia repetir isso novamente? Porque eu não entendi muito bem.  
Könnten Sie das noch mal wiederholen/ weil das habe ich nicht ganz verstanden 

ATO PRINCIPAL 
O senhor poderia repetir isso novamente?/ Könnten Sie das noch mal wiederholen/ 

Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory – pergunta elaborada com o uso do verbo “poder” 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos morfológicos e sintáticos 

         Futuro do pretérito/ Konjunktiv II poderia / könnten 

         Tempo poderia / könnten 

ATOS DE APOIO 

Posterior ao ato principal 

        Justificativa Porque eu não entendi muito bem./ weil 
das habe ich nicht ganz verstanden 

3 – Seria muito bom se vocês pudessem parar de falar agora, porque eu estou aqui tentando 
dar uma explicação.  
(h) es wäre sehr nett, wenn Ihr jetzt aufhören könntet zu reden, wei:l ich hier versuche was 
zu erklären 

ATO PRINCIPAL 
Seria muito bom se vocês pudessem para de falar agora 
es wäre sehr nett, wenn Ihr jetzt aufhören könntet zu reden, 

Pedido direto 
      Locução derivativa 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos morfológicos e sintáticos 

         Futuro do pretérito/ Konjunktiv II Seria / wäre 

         Tempo Seria / wäre 

         Condicional 

ATOS DE APOIO 

Posterior ao ato principal 

        Justificativa porque eu estou aqui tentando dar uma 
explicação.  
./ weil ich hier versuche was zu erklären 

4 – Por favor, ao final da aula deixem os livros onde estão para que eles possam ser 
recolhidos novamente.  
Bitte, lassen Sie am Ende des Unterrichts die Bücher auf den Plätzen damit die wieder 
eingesammelt werden können 

ELEMENTOS DE ABERTURA 

Alertas 

Sinal relacional (Marcador de polidez) Por favor  

ATO PRINCIPAL 
ao final da aula deixem os livros onde estão/  lassen Sie am Ende des Unterrichts die Bücher 
auf den Plätzen 

Pedido direto 
      Derivável de modo 

ATOS DE APOIO 

Posterior ao ato principal 

        Justificativa para que eles possam ser recolhidos 
novamente./ damit die wieder 
eingesammelt werden können  
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DCT19  

1 - Lamento ter que dizer ao senhor, que eu não consegui organizar e separar o material e 
por esse motivo eu pediria conseguir do senhor um adiamento de alguns dias.  
(h) Es tut mir Leid, dass ich Ihnen sagen muss, dass ich es nicht geschafft habe das Materia:l 
zu ordnen und zu sortieren deswegen: würde ich bitten u:m eine Aufschiebung u:m ein paar 
Tage: bei Ihnen zu bekommen. 

ATO PRINCIPAL 
por esse motivo eu pediria conseguir do senhor um adiamento de alguns dias.  
/  deswegen würde ich bitten um eine Aufschiebung um ein paar Tage bei Ihnen zu 
bekommen. 

Pedido direto 
     Performativo atenuadoa 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos morfológicos e sintáticos 

         Futuro do pretérito/ Konjunktiv II pediria / Würde bitten 

         Tempo pediria / Würde bitten 

ATOS DE APOIO 

Anterior ao ato principal 

        Justificativa Lamento ter que dizer ao senhor, que eu 
não consegui organizar e separar o 
material./ Es tut mir Leid, dass ich Ihnen 
sagen muss, dass ich es nicht geschafft 
habe das Materia:l zu ordnen und zu 
sortieren 

2 – O senhor poderia explicar isso com mais detalhes? 
Könnten Sie das näher erläutern/ 

Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory – pergunta elaborada com o uso do verbo “poder” 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos morfológicos e sintáticos 

         Futuro do pretérito/ Konjunktiv II Poderia  / könnten 

         Tempo Poderia  / könnten 

3 – Com licença, eu precisaria rapidinho da atenção de vocês.  
Entschuldigung ich bräuchte mal schnell eure Aufmerksamkeit 

ELEMENTOS DE ABERTURA 

Alertas 

        Reparação antecipada Com licença/ Entschuldigung 

ATO PRINCIPAL 
eu precisaria rapidinho da atenção de vocês/  ich bräuchte mal schnell eure Aufmerksamkeit 

Pedido direto 
   Locução derivativa 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos morfológicos e sintáticos 

         Futuro do pretérito/ Konjunktiv II precisaria  / bräuchte 

         Tempo precisaria  / bräuchte 

Elementos lexicais 

       Estruturas mitigadoras Mal 

4 – Deixem, por favor, os livros nas estantes (...) possa arrumar depois.  
Lasst bitte eure Bücher auf den Regalen liegen (...) später einräumen kann 

ATO PRINCIPAL 
Deixem, por favor, os livros nas estantes/  Lasst bitte eure Bücher auf den Regalen liegen 

Pedido direto 
     Derivável de modo 
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Modificação interna ao ato principal 

Elementos lexicais 

       Marcador de polidez Por favor/ bitte  

ATOS DE APOIO 

Posterior ao ato principal 

        Justificativa (...) possa arrumar depois../ später 
einräumen kann 

 
DCT20  

1 - Com licença, é possível que nós adiemos a data do seminário? Eu ainda estou com 
problemas com a bibliografia. 
th (h) Entschuldigung, ist es möglich, dass wir den Termin (h) für das Referat verschieben/ 
(h) ich hab da noch Probleme mit der Literatur 

ELEMENTOS DE ABERTURA 

Alertas 

        Reparação antecipada Com licença/ Entschuldigung 

ATO PRINCIPAL 
é possível que nós adiemos a data do seminário?/ ist es möglich, dass wir den Termin für 
das Referat verschieben? 

Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory – pergunta pela possibilidade 

ATOS DE APOIO 

Posterior ao ato principal 

        Justificativa Eu ainda estou com problemas com a 
bibliografia./ ich hab da noch Probleme 
mit der Literatur 

2 – O senhor pode repetir isso outra vez? 
(h) Können Sie das noch mal wiederholen/ 

Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory – pergunta elaborada com o uso do verbo “poder” 

3 – Os senhores podem, por favor, fazer silêncio? Porque eu também queria ir para casa e o 
quanto antes a gente começar, mais rápido acabaremos.  
können Sie jetzt bitte ruhig sein/ wei:l ich möchte auch nach Hause u:nd je schneller wir 
anfangen, desto schneller sind wir fertig 

ATO PRINCIPAL 
Os senhores podem, por favor, fazer silêncio? Können Sie jetzt bitte ruhig sein? 

Pedido convencionalmente indireto 
          Query preparatory – pergunta elaborada com o uso do verbo “poder” 

Modificação interna ao ato principal 

Elementos lexicais 

       Marcador de polidez por favor / Bitte 

ATOS DE APOIO 

Posterior ao ato principal 

        Justificativa Porque eu também queria ir para casa e 
o quanto antes a gente começar, mais 
rápido acabaremos./ wei:l ich möchte 
auch nach Hause und je schneller wir 
anfangen, desto schneller sind wir fertig 

4 –Depois da monitoria deixem, por favor, os livors em cima da mesa, eu os arrumo. 
Nach dem Tutorium lasst ihr bitte die Bücher auf dem Tisch liegen. Ich räume die dann auf     

ATO PRINCIPAL 
Depois da monitoria deixem, por favor, os livros em cima da mesa./ Nach dem Tutorium lasst 
ihr bitte die Bücher auf dem Tisch liegen 

Pedido direto 
    Derivável de modo 
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Modificação interna ao ato principal 

Elementos lexicais 

       Marcador de polidez por favor / Bitte 

ATOS DE APOIO 

Posterior ao ato principal 

        Justificativa eu os arrumo./ Ich räume die dann auf     

 

 

 
 
 
 




