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O princípio da cortesia em português europeu 

1. Quadro Conceptual 

Em 1955, Erving Goffman apresentou um estudo pioneiro sobre as características das 
interacções sociais dos indivíduos, que intitulou On Face-Works: An analysis of ritual 
elements in social interaction. Goffman explicita aí a necessidade de se analisarem, com 
rigor, as relações sociais que se estabelecem entre os indivíduos, quer nos encontros 
imediatos quer nas comunicações indirectas, pois «every person lives in a world of social 
encounters, involving him either in face-to-face or mediated contact with other 
participants» (Goffman 1982: 5). Em cada um desses contactos, o locutor procura causar 
uma imagem positiva no seu interlocutor, de modo a ser aprovado por ele. Quanto mais 
positiva for essa imagem, mais os outros a aceitarão. Goffman denominou esta teoria de 
«face-work», em que 

the term face may be defined as the positive social value a person effectively claims for himself 
by the line others assume he has taken during a particular contact. Face is as image of self 
delineated in terms of approved social attributes – albeit an image that others may share, as 
when a person makes a good showing for his profession or religion by making a good showing 
for himself. (Ibidem) 

O locutor investe, por isso, na sua imagem social, de modo a manter a face (have face, 
be in face, maintain face) e não a perder (be in wrong face, be out of face). É 
fundamentalmente através da fala que o locutor apresenta uma imagem pessoal aos outros, 
positiva ou negativa, ou, como dizem Brown e Levinson, 

we believe that patterns of message construction, or ‹ways of putting things› or simply 
language usage, are part of the very stuff that social relationships are made (or, as some would 
prefer, crucial parts of the expressions of social relations). (Brown / Levinson 2006: 55) 

A fala é, com efeito, um dos mais importantes meios ou factores que faz com que a 
sociedade avalie o locutor, a sua face, 

tanto através do que se diz, como através da maneira como se diz […]. Tentamos habitualmente 
evitar expor as fraquezas dos outros ou provocar acesa controvérsia […]. Como ouvintes, 
tentamos fazer sentido de o que os outros dizem […]. Mas, como falantes, tentamos antecipar 
eventuais problemas que o nosso interlocutor possa ter para fazer sentido de o que nós dizemos. 
(Pedro 1996: 463) 
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Goffman, antecipando a noção de cortesia, delicadeza ou polidez linguísticas, refere que 
os membros de uma dada sociedade esperam dos outros uma certa capacidade ou 
competência linguística de trabalhar a face, a que habitualmente se chamava «tacto», 
«saber-fazer», «diplomacia» ou «aptidão social»: 

The members of every social circle may be expected to have some knowledge of face-work and 
some experience in its use. In our society, this kind of capacity is sometimes called tact, savoir-
faire, diplomacy, or social skills. Variation in social skill pertains more to the efficacy of face-
work than to the frequency of its application, for almost all acts involving others are modified, 
prescriptively or proscriptively, by considerations of face. (Goffman 1982: 13) 

Em 1983, Geoffrey Leech analisou vários princípios conversacionais e aproximou o 
conceito tradicional de retórica ao de pragmática, enquanto estudo do sentido em relação às 
situações discursivas: 

This use of the term ‹rhetorical› is very traditional, referring to the study of the effective use of 
language in communication. But […] I have in mind the effective use of language in its most 
general sense, applying it primarily to everyday conversation, and only secondarily to more 
prepared and public uses of language. The point about the term rhetoric, in this context, is the 
focus it places on a goal-oriented speech situation, in which s [speaker] uses language in order 
to produce a particular effect in the mind of h [hearer]. (Leech 1983: 15) 

Distinguiu ainda uma retórica interpessoal de uma retórica textual, integrando, na 
primeira, o Princípio de Cooperação, da Cortesia, da Ironia e do Humor, embora nem todos 
tivessem a mesma importância. Da retórica textual fariam parte os quatro princípios de 
análise textual de Slobin (1975): Princípio da Ordenação, da Clareza, da Economia e da 
Expressividade. 

Relativamente ao Princípio da Cortesia1, da Delicadeza (como prefere Carlos Gouveia) 
ou ainda da Polidez (para Jair Oliveira), Leech concorda com Goffman, referindo que 

politeness is manifested not only in the content of conversation, but also in the way 
conversation is managed and structured by its participants. For example, conversational 
behaviour such as speaking at the wrong time (interrupting) or being silent at the wrong time 
has impolite implications. Consequently we sometimes find it necessary to refer to the speech 
acts in which we or our interlocutors are engaged, in order to request a reply, to seek 
permission for speaking, to apologize for speaking, etc. (Ibidem: 139) 

Leech acrescenta, mutatis mutandis, à lista de actos de fala de John Searle, quatro 
«novos» tipos de actos ilocutórios com consequências sociais distintas: actos competitivos 
(entram em conflito com a cortesia: ordenar, pedir, perguntar, implorar, etc.), conviviais 
(apoiam a cortesia: oferecer, convidar, felicitar, agradecer, congratular-se, etc.), 
colaborativos (indiferentes quanto ao objectivo social: informar, relatar, anunciar, ensinar, 
etc.) e conflitivos (acções destinadas a romper com as boas relações sociais: ameaçar, 
acusar, amaldiçoar, repreender) (Ibidem: 104-105). 
––––––– 
1  Optámos pela designação de «Princípio da Cortesia» porque nos parece que é mais aceite entre os 

linguistas portugueses e ficou consagrada na Terminologia Linguística para os Ensinos Básico e 
Secundário, publicada na Portaria n.º 1.488/2004, de 24 de Dezembro. 
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No entanto, não é necessariamente verdade que um acto ilocutório tenha ou não, por si 
mesmo, cortesia. Esta pode ser gradualizada, para Leech, numa escala de custo e benefício, 
quer para o locutor quer para o ouvinte, que são forçosamente opostos. Com efeito, se um 
acto ilocutório acarreta mais custo para o locutor, conduz a menos custo para o alocutário, 
ou seja, mais benefício para este e menos para aquele. E um acto ilocutório é tanto mais 
cortês quanto maior for o benefício para o alocutário e maior o custo para o locutor.  

Um modo específico de tornar o acto ilocutório mais cortês é utilizar, por exemplo, os 
actos indirectos,  

(a) because they increase the degree of optionality, and (b) because the more indirect an 
illocution is, the more diminished and tentative its force tends to be. (Ibidem: 108) 

E Leech apresenta o seguinte esquema exemplificativo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procurando adaptar este quadro ao Português europeu, concluímos que não seria 

possível fazer uma tradução literal do mesmo, uma vez que há lá expressões demasiado 
formais para a nossa língua e tornaria a sua expressão, senão agramatical, pelo menos 
incomum: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para Leech, o Princípio da Cortesia subdivide-se em 6 máximas (Ibidem: 131-132): do 

tacto (minimiza o custo ao outro; maximiza o benefício ao outro), da generosidade 
(minimiza o benefício ao próprio; maximiza o custo ao próprio), da aprovação (minimiza a 
censura do outro; maximiza o elogio do outro), da modéstia (minimiza o elogio do próprio; 
maximiza a crítica do próprio), do acordo (minimiza o desacordo entre si próprio e o outro; 
maximiza o acordo entre si próprio e o outro) e da simpatia (minimiza a antipatia entre si 
próprio e o outro; maximiza a simpatia entre si próprio e o outro). Contudo, nem todas estas 
máximas têm a mesma importância: as quatro primeiras formam dois pares e as primeiras 
de cada par são mais importantes que as segundas. Com efeito, para Leech, as máximas do 
tacto e da aprovação são mais importantes que as da generosidade e da modéstia (Ibidem: 
133). No entanto, ainda que sejam ‹imperativas›, são mais ou menos universais e a sua 
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importância pode variar conforme a cultura específica dos interlocutores, como, por 
exemplo, nas culturas mediterrânicas, em que se podem incluir os portugueses, que 
privilegiam a máxima da generosidade e depreciam a máxima da modéstia: 

There is the observation for example, that some eastern cultures (eg China and Japan) tend to 
value the Modesty Maxim much more highly than western countries; that English-speaking 
culture (particularly British?) gives prominence to the Maxim of tact and the Irony Principle; 
that Mediterranean cultures place a higher value of the Generosity Maxim and a lower value of 
the Modesty Maxim. (Ibidem: 150) 

Contudo, Penelope Brown e Stephen Levinson, na continuação da teoria da face de 
Goffman, recusam as máximas de Leech, entre outras, com as seguintes justificações:  

1. If we are permitted to invent a maxim for every regularity in language use, not only will we 
have as infinite number of maxims, but pragmatic theory will be too unconstrained to 
permit the recognition of any counter examples (Brown / Levinson 2006: 4); 

2. The distribution of politeness (who has to be polite to whom) is socially controlled: it is not 
as if there were some basic modicum of politeness owed by each to all (Ibidem: 4-5); 

3. Every discernable pattern of language use does not, eo ipso, require a maxim or principle to 
produce it (Ibidem: 5). 

Com efeito, para Brown e Levinson, há actos de fala que, intrinsecamente, prejudicam 
ou favorecem a imagem (face) dos interlocutores. Os actos de fala directivos, por exemplo, 
serão sempre actos descorteses. A designação de Brown e Levinson para estes actos é de 
Face-Threatening Acts ou FTAs (actos ameaçadores da face). Outros actos linguísticos são 
inerentemente corteses (por exemplo, as ofertas) e não são, por isso, ameaçadores da face. 
A cortesia é, por isso, o conjunto de estratégias que visa preservar a face ou combater os 
FTAs, uma vez que  

face is something that is emotionally invested, and that can be lost, maintained, or enhanced, 
and must be constantly attended to in interaction. In general, people cooperate (and assume 
each other’s cooperation) in maintaining face in interaction, such cooperation being based on 
the mutual vulnerability of face. (Ibidem: 61) 

Assim, «in the context of the mutual vulnerability of face, any rational agent will seek to 
avoid these face-threatening acts, or will employ certain strategies to minimize the threat» 
(Ibidem: 68), e, por isso, enunciam as estratégias da cortesia positiva, que «is oriented 
toward the positive face of H [Hearer], the positive self-image that he claims for himself» 
(Ibidem: 70), da cortesia negativa, que «is oriented mainly toward partially satisfying 
(redressing) H’s [Hearer’s] negative face, […] thus, is essentially avoidance-based» 
(Ibidem), de forma indirecta ou de registo (off record), quando «it is not possible to 
attribute only one clear communicative intention to the act. In other words, the actor leaves 
himself an ‹out› by providing himself with a number of defensible interpretations» (Ibidem: 
211), e de forma directa ou do registo nulo (bald on record), quando o locutor não faz nada 
para minimizar as ameaças à sua face, como quando, por exemplo, numa emergência pede 
por «Socorro!» ou faz uma advertência a alguém. 
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Brown e Levinson encontram uma fórmula matemática – embora controversa – para 
medir a importância dos FTAs, Wx = D (S,H) + P (H, S) + Rx, em que: W (weightiness) é 
o valor numérico da importância do FTA; D (distance) é o valor da medida da distância 
social entre o falante [S (speaker)] e o ouvinte [H (hearer)]; P (power) é o poder do ouvinte 
(H) sobre o falante (S); e R (ranking) é a medida do nível de imposição de uma cultura 
sobre a outra (Ibidem: 76-84). 

2. A Cortesia Linguística em Português Europeu 

Em Português europeu, são muitas as construções e os usos linguísticos motivados pela 
cortesia linguística. 

2.1 Pré-Sequências Conversacionais 

As expressões de cumprimento ou de pré-sequências conversacionais são muito 
recorrentes em Português europeu, de modo a o locutor evitar a divergência do alocutário, 
uma atitude discordante à sua pessoa ou mesmo a sua antipatia. São actos linguísticos 
rituais de natureza expressiva, que têm por função prevenir as ameaças à face do locutor, 
como se pode verificar nas várias situações linguísticas das frases em (1): 

(1)  a. Bom dia! / Muito bom dia! 
b. Como está? / A família? / Está tudo bem? / Como estão todos? 
c. Viva! / Ora viva! 
d. Então, tudo bem? / Tudo bem? 

2.2 Sinais / Marcadores de Alternância de Vez 

A cortesia funciona primeiramente no discurso conversacional oral espontâneo e, por 
isso, todas as estratégias de alternância de vez devem ser tidas em conta, em particular os 
sinais (ou marcadores) conversacionais de realimentação, compreensão e acordo, quer 
sejam sinais afirmativos, como «pois», «é verdade», «exacto», «claro», «ora bem», 
«pronto», «aí está», etc., sinais inarticulados, como «mm», «mm mm», repetições das 
últimas palavras do locutor, ou ainda completações da última frase do falante, de modo a 
mostrar atenção ao conteúdo proposicional discursivo do locutor, como na seguinte 
situação discursiva: 

(2)  Loc. 1: O governo tem tomado medidas contrárias à vontade do povo! 
Loc. 2: Ora bem! / Pois! / É Verdade! / Exacto! / mm mm! 

(3)  Loc. 1: A Constituição da república portuguesa é a lei… a lei… 
Loc. 2: … é de facto a nossa a lei fundamental… 
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2.3 Eufemismos 

Um outro aspecto a ter em consideração na Cortesia são os eufemismos, que, como em 
qualquer língua, têm por função atenuar a força do conteúdo proposicional de um 
enunciado, como na frase (4), v.g., por oposição ao enunciado (5), de modo a evitar a 
rudeza e a aspereza de certas situações sociais com repercussões na actividade linguística: 

(4)  «O tio Filipe deixou-nos ontem» (Gouveia 1996: 410). 

(5)  «O tio Filipe morreu ontem» (Ibidem). 

2.4 Diminutivos 

Os diminutivos, para além de outras funções linguísticas e usos interactivos que possam 
desempenhar, também são utilizados na Cortesia Linguística, por exemplo, num pedido (6), 
numa ordem (7) ou num conselho (8), são sinal de modéstia (9) e de simpatia ou empatia 
(10) com o alocutário, como se observa nos seguintes exemplos de Silva (2006: 232): 

(6)  a. Vou pedir-te um favorzinho! 
b. É só uma ajudinha!  
c. Só um jeitinho (para eu poder passar)!  
d. A continha, se faz favor!  

(7)  Depressinha!  

(8)  Juizinho nessa cabeça!  

(9)  a. Trago-lhe aqui um presentinho.  
b. É só uma lembrancinha!  

(10) a. Então, está boazinha?  
b. Chauzinho! 
c. Adeuzinho! 
d. Até loguinho! 

2.5 Tempos Verbais  

Apesar de a delicadeza poder encontrar-se em todos os tempos verbais, existem três 
especialmente ligados à cortesia linguística: o pretérito imperfeito (do indicativo), o 
condicional [ou futuro do pretérito (do Indicativo)] e o imperativo. Os verbos mais 
recorrentes no contexto da cortesia são os modais «querer» e «poder» no imperfeito do 
indicativo (podia e queria), sendo utilizados pelo locutor para exprimir um desejo e / ou um 
pedido, de uma forma cortês, de modo a que o seu intento seja atendido pelo alocutário 
(podendo ser empregue, ou não, o adjunto adverbial por favor ou a oração adverbial 
condicional se faz favor). 
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2.5.1 Imperfeito do Indicativo 

O Imperfeito do Indicativo designa um facto ainda não concluído, uma ideia de 
continuidade, de duração do processo, sendo importante na expressão de cortesia, timidez, 
amabilidade. Tem o valor do «presente do indicativo, como forma de polidez para atenuar 
uma afirmação ou um pedido» (Cunha / Cintra 1984: 451) e designa-se imperfeito de 
cortesia: 

(11)  a. Podia informar-nos onde fica a Rua Direita.  
b. Queria um copo de água, se faz favor. 

No entanto, em Português europeu é ainda possível transmitir a cortesia com outros 
verbos modais, como «desejar» e «dever», e ainda verbos variados como «gostar», «trazer» 
e «vir», por exemplo, cuja cortesia já não se opera em Português do Brasil. Os exemplos de 
(12) atestam-no claramente: 

(12)  a. Desejava ser atendida pelo Dr. Ramos. 
b. Gostava que me acompanhasses à festa. 
c. Vinha dizer-lhe que já estou de partida! 
d. Trazias-me os chinelos do quarto? 

Em Português do Brasil, este pretérito imperfeito devia ser substituído pelo Condicional 
ou Futuro do Pretérito e as ocorrências linguísticas de (12) seriam maioritariamente 
agramaticais ou teriam um sentido muito diferente. 

2.5.2 Condicional / Futuro do Pretérito 

O Condicional ou Futuro do Pretérito, na designação da Terminologia Gramatical 
Brasileira, traduz cortesia, delicadeza na formulação de desejos ou pedidos e, até mesmo, 
de ordens, diminuindo a sua força ilocutória: 

(13) a. Gostaria de me encontrar consigo. 
b. Poderia abrir-me a porta, se fizer o favor. 
c. Poderia fazer o favor de me acompanhar à saída. 
d. Desejaria que me passasse a certidão. 

É provavelmente o tempo verbal que denota uma maior cortesia entre os interactantes e 
que mostra que estes estão mais afastados social e discursivamente. 

2.5.3 Imperativo 

O Imperativo pode traduzir uma ordem, um aconselhamento ou pedido, quando 
acompanhado por formas derivadas da locução adverbial com função de adjunto «por 
favor» ou da oração adverbial condicional «se faz favor» («se fazia favor»; «se fizer favor»; 
«se fizesse favor»; «fazia favor»…): 
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(14) a. Faz-me um favor e retira-te imediatamente da sala. 
b. Afastem-se, por favor! 

Em Português europeu, não é forçosamente verdade que a ordem seja sempre pouco ou 
nada cortês. Estas 

podem variar dentro de uma escala de delicadeza (delicado / indelicado) aplicando muitas 
vezes o locutor o princípio da delicadeza na sua forma negativa: minimizando a indelicadeza 
dos actos indelicados. […] Ao aplicar o princípio da delicadeza [à ordem], o locutor irá tentar 
atenuar esses aspectos negativos, nomeadamente o aspecto coercivo que sempre acompanha a 
ordem. (Casanova 1989: 102) 

Se, por exemplo, o anfitrião disser ao convidado as frases de (15), trata-se de uma ordem 
cortês e, contudo, é utilizado o imperativo sem o adjunto adverbial «por favor». No entanto, 
se, neste mesmo contexto, o locutor (anfitrião) usar o condicional e uma construção 
interrogativa, como a frase (16), a expressão é descortês e pouco delicada:  

(15) Toma outro café! Para a viagem! 

(16) Poderia tomar outro café! [Mas não toma!…] 

Por isso, independentemente do tempo verbal e do acto de fala utilizados pelo locutor, a 
cortesia fica subordinada ao contexto e à relação social entre os interlocutores. No 
Português do Brasil, especialmente no falar carioca, seria muito descortês a utilização do 
imperativo. O carioca ficaria ofendido com a ordem da frase (17), mas não teria qualquer 
problema em aceitar o pedido da frase (18): 

(17) Passe-me o sal! 

(18) Daria para você me passar o sal? 

3. Conclusão 

Em síntese, procurámos neste trabalho reflectir sobre a cortesia, delicadeza ou polidez 
linguística no Português europeu. Fizemos uma síntese teórica com base nos estudos 
fundacionais do trabalho da face de Erving Goffman e da cortesia de Geoffrey Leech, 
Penelope Brown e Stephen Levinson, por nos parecerem os estudos mais inovadores e que 
motivaram todas as análises e aplicações linguísticas posteriores. 

Relativamente ao Português europeu, apresentámos uma amostra de algumas frases e 
expressões relativas à cortesia linguística, nomeadamente as pré-sequências 
conversacionais, os sinais ou marcadores de alternância de vez, o uso dos eufemismos e dos 
diminutivos, e a utilização de certos verbos modais bem como dos tempos mais utilizados 
na cortesia: o pretérito imperfeito, o condicional ou futuro do pretérito e o imperativo, 
alguns dos quais sem funcionamento no Português do Brasil. Não cuidámos aqui das 
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formas de tratamento em Português europeu por ser um tema suficientemente complexo e 
merecer de per si uma análise exclusiva e um tratamento específico. 

Por fim, conclui-se que, em Português europeu, a cortesia pode estar em todos os usos 
linguísticos e em todos os actos comunicativos interpessoais (mesmo nos actos directivos), 
dependente do –e estabelecido pelo– contexto em que ocorrem, das intenções 
comunicacionais e estratégicas do locutor e da relação social entre os interactantes. 
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