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refazer por um outro atual, por vários outros possíveis e 
presumivelmente por todos. E a própria transcendência da fala que 
encontramos no uso literário já está presente na linguagem comum a 
partir do momento em que não me contento com a linguagem já feita, o 
que é na verdade uma maneira de me calar, e que eu fale 
verdadeiramente com alguém. A linguagem é ... presentemente, a 
pulsação de minhas relações comigo mesmo e com os outros. 

 
Merleau-Ponty 
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RESUMO 

 

 

 

 

 
Este trabalho tem por objetivo, a partir dos estudos de línguas em contato e 

de competência comunicativa, situar e descrever a interlinguagem, fenômeno 

linguístico observado na interação entre vendedores de praia e turistas 

estrangeiros. Buscamos responder se os interactantes usam alguma espécie de 

pídgin, ou seja, algum código como língua franca. Procuramos também identificar o 

modo como a competência comunicativa se apresenta através da análise das 

diversas competências que a compõe - linguística, sociolinguística, pragmática e 

psicolinguística. A análise dos atos de fala, das máximas e das implicaturas 

conversacionais apresentadas no corpus foram importantes para verificar se os 

interactantes foram felizes em sua tentativa de intercompreensão multilíngue. 

 
 

 

PALAVRAS-CHAVE: Intercompreensão; Competência Comunicativa; Atos de Fala. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 
This paper aims, starting with the studies of languages in contact and 

communicative competence, to locate and describe the interlanguage, a linguistic 

phenomenon observed in the interaction between beach sellers and foreign tourists. 

We seek to discover whether those interacting use some kind of pidgin, or some 

code as a lingua franca. We also seek to identify the manner in which the features 

of communicative competence are presented by analyzing the various competences 

that composes it - linguistic, sociolinguistic, pragmatic and psycholinguistic. The 

analysis of speech acts, the maxims and conversational implicatures given in the 

corpus were important to verify whether those interacting were successful in their 

attempt at multilingual intercomprehension.  

 

 
 

KEY WORDS: Intercomprehension; Communicative Competence; Speech Acts. 
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INTRODUÇÃO 
 

   A observação despretensiosa deu origem a este trabalho. Os vendedores 

ambulantes da praia de Ponta Negra se comunicavam com estrangeiros de várias 

origens e vendiam-lhes produtos os mais diversos. Perceber este interessante 

fenômeno linguístico nos deixou, primeiramente, curioso e, depois, inquieto. A 

primeira hipótese que formulamos, um pouco ingênua, foi de que os vendedores 

falavam diversas línguas e as haviam aprendido com os estrangeiros.  

Ao observarmos mais atentamente o que se passava, essa hipótese caiu 

por terra. A segunda foi, de que eles usavam um código próprio, uma “língua” que 

estaria entre sua língua nativa e as diversas línguas que apreenderam. Uma língua 

franca, como a usada pelos primeiros navegadores do mar Mediterrâneo, das 

costas da África ou mesmo, pelos que aportaram no Brasil, os quais, ao entrarem 

em contato com os Tupis, desenvolveram uma língua de escambo conhecida como 

língua geral paulista e, no contato com os tupinambás da Amazônia, criaram o 

nheengatu (língua boa). Em nosso caso, para fins didáticos, demos o nome de 

interlíngua potiguar a essa língua hipotética.  

Com essa hipótese, nasceram duas questões capitais que deram vida a 

esta pesquisa:  

1. Existe uma interlíngua potiguar? Existe um código1 que é usado pelos 

vendedores ambulantes dessa praia para se comunicarem com os 

estrangeiros?  

2. Que competências ou habilidades comunicativas são usadas nestas 

interações? Como e de que forma elas se apresentam? 

Buscar a resposta a essas perguntas nos motivou imensamente. Já nos 

primeiros estudos, as questões se aprofundaram, levando-nos a indagar se esse 

código, caso existisse, seria um pídgin2 e se a origem do português, como língua 

românica, facilitaria o uso de vocábulos comuns ou parecidos. Para esclarecer 

essas questões, aportamos naquela praia e coletamos os dados necessários a 

uma análise mais aprimorada. Também tivemos que mergulhar no oceano das 

teorias linguísticas, a fim de elucidarmos o que tínhamos encontrado. 

                                                 
1 Como usado em sociolinguística: qualquer sistema de comunicação que envolva linguagem. 
2 Código que não tem falantes nativos, sempre utilizado, portanto, como segunda língua, e que resulta do 
contato entre grupos falantes de línguas diferentes; língua de comércio; língua de contato. 
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Estruturamos este trabalho em três capítulos. O primeiro traz as teorias e 

conceitos que nortearam a análise dos dados. Seu tópico inicial traz um estudo 

sobre a origem, o desenvolvimento e a emergência das línguas em contato. Os 

pídgins foram mais profundamente estudados através das suas quinze principais 

características. Esta primeira parte baseou-se, principalmente, nos trabalhos de 

Hymes (1971), Gumperz (1970; 1972), Couto (2002). 

 O segundo tópico introduz a noção de intercompreensão e situa esse 

conceito nos estudos de interações plurilíngues. Descreve as especificidades de 

sua realização face a face e seus elementos não verbais, paraverbais e verbais. 

Este mesmo tópico discorre, brevemente, sobre o fenômeno da inferenciação e sua 

relação com a intercompreensão.  

O terceiro e último tópico deste capitulo trata das noções de competência 

comunicativa em quatro competências – linguística, sociolinguística, pragmática e 

psicolinguística – e as subdivide em seus elementos constituintes. É na apreciação 

dos elementos da competência pragmática que encontramos os estudos de Austin 

(1990), Grice (1975) e Searle (1969) que tratam do principio de cooperação, das 

implicaturas, das máximas conversacionais e dos atos de fala. Acreditamos que os 

estudos apresentados, neste capítulo, nos dão um construto teórico capaz de 

conduzir nossa análise do corpus. 

O segundo capitulo trata da metodologia e do contexto da pesquisa. Nele, 

apresentamos a caracterização, o caminho que percorremos e os três constituintes 

das enunciações estudadas: o entorno, o sujeito e o objeto. 

No último capítulo, trazemos a análise dos dados, baseada nos estudos e 

teorias vistos no segundo capítulo. Analisamos, primeiramente, a natureza do 

objeto, a fim de responder a primeira questão apresentada. Utilizamos as quinze 

principais características dos pídgins para enquadrar nosso objeto e, finalmente, 

posicioná-lo na emergência e formação de uma língua de contato. Logo após, 

procuramos observar, no corpus, a existência da competência comunicativa 

através do esquema apresentado no capitulo 1.  

 

Buscamos reconhecer cada competência e seus constituintes, tanto nas 

transcrições das vendas, quanto nas entrevistas, pois, algumas dessas 

competências, como a psicolinguística, por exemplo, foi melhor notada nas 

asserções dos vendedores de praia.  
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Trazer à luz esse fenômeno linguístico, compreendendo-o, analisando-o e, 

se possível, classificando-o, é nosso objetivo neste trabalho. A ausência de 

trabalhos dessa espécie nesse contexto em estudo, suas possíveis implicações 

educacionais e sociais e seu caráter pragmático, aproximando a academia e a 

sociedade, justificam a realização deste estudo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. A INTERCOMPREENSÃO E O REFERENCIAL TEÓRICO 

  
“... aprendi aqui no dia-a-dia na praia na convivência com o turista você vai 
aprendendo as língua que ele falam então você vai se dedicando você 
oferece o biquíni e você vê o que ele fala no biquíni e aquilo ali você vai se 
aprendendo no dia-a-dia você vai aprendendo a língua diferente...” 
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(C. dos banhadores) 
 

Neste capítulo, discutiremos algumas perspectivas teóricas que podem 

elucidar o fenômeno linguístico da intercompreensão. Para fundamentarmos uma 

análise sócio-interacional do contato entre vendedores locais e turistas 

estrangeiros, lançamos mão de uma abordagem multidisciplinar, alicerçada em 

alguns princípios e tópicos da sociolinguística interacional e da análise do discurso. 

Foi dentro desses dois paradigmas que, num primeiro momento, realizamos alguns 

estudos sobre a origem e o desenvolvimento dos pídgins. A partir daí, tivemos 

condições de discorrer sobre os elementos constitutivos dos processos 

comunicativos que integram a arquitetura de uma língua de contato. Para isso, 

discutimos a noção de intercompreensão face a face em contextos multilíngues e 

seus elementos: componentes não verbais, paraverbais e verbais. Procurando 

focalizar o elemento verbal, através do léxico, tratamos do compartilhamento de 

códigos e expusemos o conceito de code-switching3.  

Ainda dentro desse quadro teórico, buscamos mostrar relações entre 

inferenciação e intercompreensão e identificar possíveis universais no processo de 

intercompreensão. Em seguida, apresentamos os conceitos de competência 

comunicativa, conforme Duque (2003), a partir da integração do modelo 

SPEAKING de Hymes, do esquema de competências de Pilleux e de algumas 

teorias da pragmática, tais como, o princípio de cooperação, as implicaturas 

conversacionais e a teoria dos atos de fala. Esses conceitos e teorias foram 

importantíssimos para verificarmos em que medida a competência comunicativa 

acontece nas interações focalizadas em nossa pesquisa.  

Neste sentido, o referencial teórico aqui adotado serve à compreensão e à 

categorização do tipo de comunicação estabelecida entre vendedores locais e 

turistas estrangeiros e nos fornece as ferramentas adequadas de análise do 

material coletado. 

 
1.1 Os pídgins: origem e desenvolvimento 

De acordo com Todd (1974, p. 2), um pídgin é uma “língua marginal”, que 

aparece para satisfazer certas necessidades de comunicação restritas entre 

                                                 
3 “Alternância de códigos”, expressão empregada por Gumperz, em Discourse Strategies, Cambridge University 
Press, 1982. 
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pessoas que não têm a mesma língua em comum. Ele ainda aprofunda essa 

definição um tanto genérica, ao dizer que 
 

(...) Nos estágios iniciais de contato, a comunicação é frequentemente 
limitada a transações onde uma troca detalhada de ideias não é requerida 
e onde um pequeno vocabulário, extraído quase exclusivamente de uma 
língua, é suficiente. A estrutura sintática do pídgin é menos complexa e 
menos flexível que as estruturas das línguas que estão em contato, e 
embora muitas características do pídgin claramente reflitam os usos nas 
línguas de contato outras são únicas do pídgin. (tradução nossa)4  

 

Cumpre ressaltar, que os pídgins se originam em ambientes multilíngues, nos 

quais, uma das línguas toma a posição de destaque e sufoca a(s) outra(s). Ao 

entrarem em contato com diversas comunidades ao redor do mundo, os primeiros 

navegadores – principalmente, portugueses, franceses e espanhóis e ingleses – 

criaram esse tipo de ambiente multilíngue. Para isso, usavam instintivamente 

processos de simplificação e acomodação nas trocas comunicativas. Esse 

processo de pidginização é explicado por Hymes (1971, p. 66): 

 
A pidginização não é nem uma simplificação arbitrária nem uma 
combinação mecânica, mas uma adaptação, uma troca seletiva para 
certos fins, o que crucialmente necessita ser explicado não é a ocorrência 
dos processos de composição (simplificação, mistura), mas que estes 
processos podem resultar em uma nova e distinta forma estável de 
discurso. Os processos são comuns; sua concorrência de modo a resultar 
na cristalização de um verdadeiro pídgin é muito rara. (tradução nossa)5 
 

Várias teorias surgiram para explicar o surgimento e o desenvolvimento dos 

pídgins; dentre elas, destacamos as seguintes: 

 

a) A teoria da fala do bebê (baby talk) – Viajantes do século XIX manifestaram, em 

seus relatos, as semelhanças que os pídgins apresentavam com relação aos 

primeiros esforços de fala das crianças. Dentre as semelhanças apontadas por 

eles, destacavam-se as seguintes: 

• no geral, a pronúncia era meramente aproximada da padrão; 

                                                 
4 In the initial stages of contact the communication is often limited to transactions where a detailed exchange of 
ideas is not required and where a small vocabulary, drawn almost exclusively from one language, suffices. The 
syntactic structure of the pidgin is less complex and less flexible than the structures of the languages which 
were in contact, and though many pidgin features clearly reflect usages in the contact languages others are 
unique to the pidgin. Todd (1974, p. 2) 
5 Pidginization is neither arbitrary simplification nor mechanical mixing, but an adaptation, a selective change to 
certain ends, what crucially needs explaining is not the occurrence of the component processes (simplification, 
mixture), but that these processes should result in a distinct, stable new form of speech. The processes are 
common; their concurrence so as to result in crystallization of a true pidgin is very rare. Hymes (1971, p. 66) 
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• o uso intenso de palavras de conteúdo (lexicais) em contraposição ao uso 

pouco frequente de palavras funcionais (gramaticais); 

• as classes de palavras eram estabelecidas de forma pouco rígida; 

• as mudanças morfológicas eram muito raras ou quase inexistentes; 

• as diferenças pronominais eram normalmente reduzidas. 

 

De fato, essas características são identificadas tanto na fala do bebê 

quanto na maioria dos pídgins conhecidos, entretanto, é mais fácil admitir que se 

originam do processo natural de aquisição de uma língua estrangeira, tendo em 

vista que o aprendiz, num contexto informal de aprendizagem, interpreta e 

apreende uma outra língua, adotando, inicialmente, padrões e estruturas da sua 

própria língua. Essa teoria falha também por outro motivo: segundo Todd (1974; p. 

30), ela não consegue “explicar por que os pídgins não são sempre mutuamente 

inteligíveis com as línguas de que eles são, supostamente, versões do baby-talk”. A 

autora refuta a tese do baby-talk com outro argumento importante, dizendo que, 

mesmo procedendo de línguas européias diferentes, “os pídgins e crioulos (...) são, 

de muitas maneiras, sintaticamente mais parecidos uns com os outros do que com 

as línguas das quais derivam seu léxico”. 

b) A teoria do desenvolvimento paralelo independente – essa teoria desenvolvida 

por Robert A. Hall, em 1966 – afirma que muitos pídgins surgem 

independentemente, por poligênese, mas, seguem caminhos paralelos de 

desenvolvimento, porque usam material linguístico em comum e se formam em 

condições físicas e sociais semelhantes. De acordo com Todd (1974, p. 31), o 

autor e seus seguidores acreditam que 

 
as semelhanças provêm de uma base Indo-européia e que, resguardando-
se as variedades do Atlântico, a maioria de seus falantes compartilhavam 
de ‘um substrato africano ocidental comum’ e que (os pídgins) apareceram 
com condições físicas e sociais semelhantes. 
 
 

Dessa forma, para Hall (1966), a gramática do pídgin consiste num núcleo 

em comum entre todas as gramáticas das línguas em contato. Apesar da validade 

de alguns desses aspectos, essa perspectiva também apresenta limitações: não 

explica, por exemplo, por que, tanto do ponto de vista estrutural quanto lexical, os 

pídgins do Atlântico e do Pacífico possuem características comuns entre si que não 
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ocorrem no inglês, principal língua doadora. Poder-se-ia alegar que a formação da 

maior parte dos pídgins e crioulos do Atlântico se deve à escravidão de africanos. 

Não se pode negar essa realidade, mas, de acordo com Todd (1974, p.32) “os 

escravos africanos vieram de áreas muito diversas e supervalorizar a semelhança 

de sua bagagem linguística seria uma simplificação excessiva”.  

c) A teoria do jargão náutico – Em 1938, Jonh Reinecke sugeriu que um jargão 

náutico poderia ser a base de muitos pídgins e crioulos. O autor explicava que o 

fato de as tripulações dos navios serem formadas por marinheiros de várias 

origens, falantes de diversas línguas e dialetos, fez nascer uma maneira 

especial de eles se comunicarem: o jargão náutico. Essa língua franca6 dos 

marinheiros foi espalhada por todos os lugares onde aportavam e se misturava 

com a língua materna local, tornando-se, assim, o núcleo de vários pídgins e 

isso explicaria as semelhanças e diferenças existentes entre diversos pídgins e 

crioulos de origem inglesa. Entretanto, essa tese não explica as muitas 

afinidades estruturais entre os pídgins e crioulos ingleses e seus congêneres 

franceses, portugueses, espanhóis e holandeses. 

d) A teoria monogenética ou da relexicalização – De acordo com essa teoria, todos 

os pídgins e crioulos, baseados em línguas européias, derivam de um pídgin 

português do século XV, chamado sabir7. Esse pídgin era a língua franca usada 

pelos expedicionários das Cruzadas e pelos mercadores do Mediterrâneo, 

naqueles ambientes multilíngues. A forma portuguesa do sabir foi espalhada, 

pelos primeiros navegadores, pela costa da África e da Ásia, por isso, ele é 

considerado o protopídgin. 

 

Apesar de algumas diferenças de vocabulário, dependendo do local, o 

sabir apresentava uma estrutura relativamente estática e muito parecida com a dos 

                                                 
6 Trata-se da língua utilizada nos portos do mar Mediterrâneo do tempo das cruzadas ao princípio do século 
XX pelos marinheiros e mercadores europeus turcos e árabes. Sua base era fundamentalmente românica, mas 
também inclui elementos gregos, turcos e árabes. Atualmente, a expressão língua franca é usada para se 
referir a qualquer língua utilizada como meio de comunicação entre dois ou mais grupos — ou pessoas — que 
não falam a mesma língua. É com esse último sentido que estamos empregando a expressão, nesta 
dissertação. 
7 O sabir é um pídgin utilizado entre os séculos XIV e XIX. O sabir tomou seu léxico e parte de sua gramática 
de diferentes línguas românicas; estima-se que a versão mais antiga adotou termos diretamente do latim, 
adaptando-se depois à evolução do italiano, do catalão, do provençal, do castelhano e/ou do português. O 
primeiro uso documentado remonta a 1353 em Djerba, na atual Tunísia. Hoje em dia é possível que exista uma 
variedade nas ilhas do mar Egeu, em que a sintaxe é predominantemente árabe, enquanto o vocabulário se 
nutre do italiano, do espanhol, do francês, do catalão e do turco. 
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pídgins e crioulos modernos. Algumas características desse pídgin são bastante 

relevantes para o nosso estudo. São elas: 

• base lexical proveniente, principalmente, do português e do italiano; 

• estrutura sintática semelhante à das línguas românicas; 

• redução de formas pronominais; 

• reduplicação como forma de ênfase;  

• partícula de negação na mesma posição da língua portuguesa; 

• formas verbais não-marcadas. 

Depois de o sabir português haver se espalhado por outros continentes, 

franceses, espanhóis e holandeses iniciaram seu contato com esses povos, que já 

possuíam uma língua franca. Portanto, os novos pídgins surgidos dessa nova 

interação teriam sua base naquele protopidgin que carregava, em si, a estrutura e o 

léxico provenientes, em grande parte, da língua portuguesa. 

Pídgins e crioulos ingleses modernos como o da Guiné ou o do krio8 

apresentam semelhanças profundas, tanto na estrutura como no léxico. No caso do 

léxico, itens como savi/sabi9 ou pikin/pikinini10 são encontrados nos dois pídgins 

citados (Todd, 1974, p. 35). 

A relexicalização, processo de troca de um léxico por outro, reforça a teoria 

monogenética. Temos o exemplo do saramacan, crioulo de origem inglesa do 

Suriname, em que quase 30% do léxico possuem traços oriundos diretamente do 

português, e o haitian, crioulo francês do Haiti, que possui estrutura muito mais 

semelhante à do português do que à do francês.  

Quando um pídgin se transforma na língua materna de uma comunidade, 

ele se torna um crioulo. Mesmo carregando várias características do pídgin que o 

originou, sua estrutura é mais elaborada e seu léxico é expandido. Para ser 

considerado um crioulo, um pídgin “deve ser capaz de expressar toda a 

abrangência da experiência humana” (Todd; 1974, p. 71). Por se tratarem de um 

nível linguístico mais avançado, os crioulos não serão explorados neste estudo. 

O estudo dos pídgins, de suas origens e desenvolvimento, nos ajuda a 

distinguir o objeto deste trabalho. Apesar de termos encontrado várias 

características relativas aos pídgins em nossos dados, considerar o nosso objeto 

                                                 
8 Língua nacional de fato falada por toda a África Ocidental da Serra Leoa.  
9 Saber.  
10 Pequeno. 



20 
 

de análise como um pídgin seria imprudente, tendo em vista que o nosso objeto de 

estudo não apresenta uma característica fundamental dos pídgins: não há um 

mesmo código (nem sequer rudimentar) compartilhado pelos entrevistados, pois, 

apesar disso, identificamos, na caracterização de um pídgin, pistas essenciais para 

nossa pesquisa.  

Os fenômenos linguísticos, em geral, passam por fases comuns que não 

podem ser severamente delimitadas: surgimento, desenvolvimento e, algumas 

vezes, desaparecimento. Quatro etapas principais são apresentadas por Todd 

(1974) para o desenvolvimento dos pídgins: o contato marginal, o período de 

naturalização, a influência da língua dominante e o pós-crioulo continuum. Dentre 

essas etapas, a primeira nos pareceu relevante, a medida que parece ser nela que 

se encontram as estratégias de comunicação estabelecidas entre os vendedores 

locais e os turistas estrangeiros. 

A etapa do contato marginal é definida pela autora como um contato face a 

face, casual e não sustentado, entre falantes de línguas diversas e um povo local. 

Nessa etapa, a comunicação se faz com o auxílio de gestos, objetos e negociação 

de significados. A fala é simplificada através de um método “universal” usado pelos 

falantes em tal situação, método intuitivo de uso de estruturas básicas e procura de 

palavras parecidas (cognatos). Esse “pídgin marginal” é muito restrito e serve 

somente para “formas rudimentares de comunicação”. É usado por vendedores, 

guias, viajantes e anfitriões quando percebem que o visitante não domina a língua 

local. 

 

1.1.1 Os traços característicos do pídgin 

Apresentamos a seguir, um conjunto de quinze traços, coletados por Couto 

(2002, pp. 138 – 142), que representam as principais propriedades dos pídgins, 

segundo a maioria dos principais pidginistas e crioulistas e pesquisadores de 

línguas em contato.  

Para garantir a coerência do quadro teórico adotado nesta dissertação, 

realizamos adaptações em alguns conceitos subjacentes aos traços, sem lhes 

modificar o sentido atribuído pelo autor. Nossa intenção, ao expor esses traços, é 

contribuir para a construção de uma metodologia de análise dos nossos dados, a 

fim de verificarmos o grau de similaridade entre os recursos interacionais utilizados 
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por vendedores locais e turistas estrangeiros e o que normalmente tem sido 

considerado como pídgin:  

 

1. O pídgin é um meio de comunicação que resulta do contato entre diferentes 

línguas.  

De acordo com essa característica, o pídgin sempre emerge em ambientes 

tomados por duas ou mais línguas mutuamente ininteligíveis. Na verdade, o 

contato entre línguas distintas, promovido por vendedores locais, é o foco da nossa 

pesquisa.  

 

2. O pídgin não tem falantes nativos.  

Quando as crianças nascem nessa situação de contato interlinguístico e 

adotam o pídgin como sua língua materna, surge a língua crioula. Logo, essa 

característica diz respeito à principal diferença entre o pídgin e o crioulo. 

De acordo com Couto (2002), o pídgin não resulta de uma aprendizagem 

coletiva, tal qual as línguas naturais. Ele resulta da criação espontânea de 

mecanismos de comunicação interlinguística. 

 

3. O pídgin é usado para atender necessidades comunicativas mínimas. 

Língua de comércio e língua de contato são algumas das definições de 

pídgin. Nestes contextos uma troca detalhada de idéias não é requerida e um 

pequeno vocabulário, extraído quase exclusivamente de uma língua, é suficiente.  

 

4. O pídgin não é mutuamente inteligível com as línguas pré-existentes. 

Vimos que um pídgin pode ser definido como língua de contato, com 

diferentes graus de estabilidade construcional, uma vez que emerge de situações 

de contato social, de diferentes durações e graus de intensidade entre os falantes 

de duas ou mais línguas pré-existentes.  

Geralmente, podem até ser identificadas algumas semelhanças entre o 

pídgin e uma das línguas de origem. No entanto, o pídgin não é compreendido por 

todos os falantes das línguas pré-existentes. É usado apenas por um grupo de 

falantes, do qual, um conjunto autônomo (ou um subconjunto) de esquemas e 

estratégias de comunicação também emergiu.  
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Outro ponto a salientar é que, apesar de o surgimento de um pídgin ser o 

resultado possível do contato entre línguas diferentes, não é um resultado 

necessário, nem mesmo comum. Ele ocorre sempre que dois ou mais grupos 

humanos, com diferentes línguas – e, na maior parte das vezes, diferentes culturas 

e visões de mundo – encontram outro e tentam se comunicar. Esses encontros 

podem ser intencionais ou não-intencionais, fugazes ou duradouros; relativamente 

igualitários ou marcados por assimetrias de poder; pacíficos e mutuamente 

benéficos ou coercivos, de exploração e prejudicial para um dos grupos. 

 

5. O pídgin é simplificado relativamente às línguas doadoras 

A simplificação, aqui, deve ser entendida, não como imperfeição, mas, 

como um mecanismo que dá objetividade à interação, otimizando-a. Esse recurso 

se dá no nível do vocabulário e das construções gramaticais. Couto (2002) ressalta 

que alguns autores defendem a tese de que nos pídgins podem aparecer 

estruturas bastante complexas. Na verdade, essas construções são estratégias 

coletivas de comunicação e, frequentemente, ela são tiradas de alguma das 

línguas doadoras e usadas como expressão fixas. As principais simplificações, que 

um pídgin apresenta, estão na gramática e no léxico. Na gramática, ele apresenta, 

principalmente, uma eliminação quase total da morfologia, ausência de processos 

hipotáticos –  subordinações, queda de flexões e de processos derivacionais etc. E 

no léxico, mostra uma redução, ao mínimo, necessária, a uma interação face a 

face. 

 

6. O pídgin pode evoluir de um jargão ou pídgin instável para uma forma 

estabilizada e, até mesmo, expandir-se; outra alternativa é crioulizar-se a partir 

de qualquer uma dessas fases; o pídgin seria um pré-crioulo potencial. 

Essa característica tem se mostrado bastante polêmica, pois sugere que os 

pídgins sejam “línguas” provisórias e precárias, que compõem um contínuo de 

evolução, a partir do jargão, chegando ao crioulo e, enfim, se consolidando como 

língua natural. Preferimos compreender o pídgin como um nível linguístico que não 

precise, necessariamente, mudar para outro nível (o do crioulo).  

 

7. O pídgin pode se estabilizar e até mesmo se expandir antes de se crioulizar. 
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Por se crioulizar, entende-se adquirir falantes nativos, apesar de não ser 

unânime, muitos dos pesquisadores de línguas em contato acreditam que os 

pídgins seriam pré-crioulos em potencial, e os crioulos pós-pidgins. Isso não exclui 

o fato de que os pídgins podem permanecer em estado embrionário e mesmo 

sucumbir antes de estabilizar e se crioulizar.  

 

8. O pídgin não tem uma comunidade própria. 

Consideremos, aqui, que comunidade é um grupo de pessoas que vivem 

em um mesmo território e que dividem uma mesma herança cultural e histórica. 

Couto (2002) chamou de comunitarização a situação em que o pídgin se criouliza 

ao tornar-se a língua principal de uma nova comunidade. Isso faz crer que o pídgin, 

antes de sua crioulização, não possui uma comunidade própria. 

 

9. O pídgin tem a mesma pertinência genética que a língua dominante. 

A pertinência genética implica tratar do nascimento de uma nova língua. 

Ocorre quando se pode identificar a realização de uma nova língua, esta é uma 

característica que pode ou não ser percebida no pídgin, mas sempre o será no 

crioulo. 

10.  Cada falante do pídgin formula seus enunciados no arcabouço fonético e até 

fonológico de sua língua de origem. 

A maioria dos autores não fala a respeito desse assunto, porém, o que se 

pode ver, mais comumente, é que cada falante de pídgin formula seus enunciados, 

seja lá como for que ele o faça morfossitaticamente, no arcabouço fonético e até 

fonológico, se sua língua principal. (Couto, 2002, p. 144) 

 

11. O pídgin é variável no que concerne à sua organização construcional 

O pídgin exibe uma enorme quantidade de variação interna e 

inconsistência, tanto na produção de um mesmo falante, quanto no discurso da 

própria comunidade de falantes. 

 

12.  O pídgin é bilateral, ou seja, deve ser usado pelas duas partes em contato. 

Veja, que se for usado por apenas uma das partes, será considerado um 

psedo-pidgin, ou seja, apenas uma coleção de estratégias individuais de 

comunicação. 
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13.  A organização construcional do pídgin é fortemente influenciada pela 

organização construcional das línguas pré-existentes. 

O grau de influência de uma língua sobre outro sistema linguístico é 

determinado pela frequência de contato entre os falantes de ambas as 

comunidades; quanto maior o contato, maior a semelhança entre seus atos verbais.  

 

14.  O entendimento dos enunciados do pídgin depende sobremaneira do contexto. 

Kerbrat-Orecchioni (2005) afirma que o locutor deve escolher a formulação 

mais apropriada à situação comunicativa, pois, diante de um mesmo valor 

ilocutório, as diferentes formulações diretas e indiretas não são pragmaticamente 

equivalentes entre si. Isso equivale dizer que a formulação e decodificação do 

enunciado serão provenientes do contexto. Todo o contexto é relevante, mas, os 

elementos materiais são extremamente significativos como Couto (2002) confirma 

que, nos pídgins, do ponto de vista da referência, os designata são concretos, até 

presentes espácio-temporalmente. Não raras vezes são necessários outros 

expedientes extralinguísticos, como a gesticulação, por exemplo. 

 
15.  Os enunciados pídgins tendem a ser semanticamente transparentes 

O meio comunicativo, de que estamos tratando, é híbrido. Ele tanto é 

formado por enunciados que dependem do contexto, quanto por enunciados que 

são semanticamente transparentes. No primeiro caso, esta dependência é muito 

forte em relação aos elementos da cena comunicativa, as imagens, os gestos, a 

entonação e o ritmo da voz. No segundo, a transparência pode ser notada, tanto 

pela biunivocidade entre  forma e conteúdo, quanto pela proximidade construcional 

das línguas românicas. Nos demais casos, não podemos falar de transparência 

semântica, tendo em vista que é comum o uso de determinadas construções 

gramaticais, a fim de evocar circunstâncias, objetos e situações diferentes, a cada 

nova interação.  Os vendedores utilizam a construção “you like?”, por exemplo, não 

só para solicitar a apreciação do produto, mas também, para oferecê-lo. De modo 

semelhante, o uso da forma “manjare” é recorrente e apresenta vários sentidos: 

experimentar, comer, desejar etc. 

Usaremos estas características, no capítulo 3, da análise dos dados, para 

responder se o meio comunicativo usado pelos nossos interactantes na praia é ou 
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não um pídgin. Chegamos ao entendimento, olhando as características acima, que 

os pídgins são variantes temporal, espacial e idioletalmente diferenciadas. 

 

1.1.2 A emergência de uma língua em situação de contato 

Outra preocupação, no estudo da natureza do nosso objeto, é situar-lhe em 

relação ao seu momento existencial. Onde se encontra esse processo 

comunicativo com o qual estamos lidando? A fim de o situarmos, adotamos o 

esquema proposto por Couto (2002), no qual, o autor demonstra como se dá a 

emergência de uma língua em situação de contato.  

 

 
Momento zero: Não há nenhuma língua que possibilite a comunicação. O 

que se tem são tentativas individuais de comunicação (TIC), em que os gestos, as 

expressões faciais e corporais, bem como, o contexto podem entrar em ação. São 

tentativas de comunicação, portanto, nada garante que os interactantes terão 

sucesso. Neste momento, se dá um desmoronamento das gramáticas de todas as 

línguas intervenientes no contato, uma vez que nenhuma delas é conhecida pela 

outra parte. Esse momento apresenta apenas o cenário em que uma nova língua 

pode emergir. Por isso, podemos considerá-lo o germe de todo processo de 

gramaticalização. (COUTO, 2002, p.134) 

Um exemplo, onde acorreram várias TIC, é o da interação que houve entre 

portugueses e ameríndios, em Porto Seguro em 1500, registrados por Pero Vaz de 

Caminha. 

Momento 1: Com o aumento quantitativo das TIC, pode acontecer delas se 

transformarem em fórmulas feitas em determinados indivíduos, ou seja, podem 

virar estratégias individuais de comunicação (EIC). Apesar de ainda individuais, 

elas se fixam no indivíduo pelo fato de haver algum eco no outro, com o que já se 

tem a antecipação de algo coletivo. Vemos exemplos das EIC em enunciados 

pronunciados por indivíduos aprendendo uma segunda língua e no baby-talk, 

processos que apresentam muita semelhança com a pidginização.  

Nas situações reais de interação plurilíngue, segundo Couto (2002), é 

muito difícil surpreender este tipo de enunciado, uma vez que deveríamos ter 
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testemunhos oculares, ou melhor, auditivos, da interação em questão. A posição do 

autor é devida ao fato dele estar, na obra citada, discorrendo sobre a língua franca 

do mediterrâneo falada, aproximadamente, entre os séculos XIV e XIX. Veremos, 

na análise dos dados, que conseguimos “surpreender este tipo de enunciado” e 

testemunhar as EIC em seu uso autêntico. 

 

• Neste intervalo, aproximando-se mais do momento 2, encontra-se o jargão. 

É um pequeno vocabulário precariamente compartilhado. O pouco de 

gramática que se verifica não passa de fragmentos das gramáticas das 

línguas constantes, que foram retirados como um todo delas e usados de 

qualquer jeito. 

 

Momento 2: Nas interações plurilíngues, onde os interactantes não falam a 

língua do outro, se algumas EIC passarem a ser repetidas por outros indivíduos do 

grupo, elas passarão a ser estratégias coletivas de comunicação (ECC). É esse 

processo intermediário que leva ao processo seguinte de uma nova gramática (G). 

 

• Nesta zona de transição, mais para o início do momento 3, reside o pídgin. 

Ele apresenta um vocabulário compartilhado pelos indivíduos em contato, 

bem mais numeroso que o jargão. No pídgin, a quantidade numerosa de 

ECC nos leva a pensar que se trata de uma língua com uma gramática. 

Porém, essas regras, que compõem as ECC, são apenas fragmentos das 

gramáticas das línguas intervenientes, mais desobedecidas que seguidas. 

Isto comprova que o pídgin é uma língua incipiente, uma pré-lingua. 

 

Momento 3: Quando houver um conjunto razoável dessas ECC, e elas 

formarem um conjunto orgânico, já se pode afirmar que existe uma nova língua, ou 

seja, uma nova Gramática (G). Esta nova língua, em princípio, atende a todas as 

necessidades comunicativas e expressivas dos membros da comunidade em que 

ela surgiu e a que ela serve.  

 

• Finalmente, surge a língua crioula. Porém, há uma condição que Couto 

estabelece como essencial para o surgimento do crioulo: Ele só emerge 
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quando a convivência dos indivíduos aloglotas, em determinado Território, 

se firma ao ponto de se consolidar um língua própria do grupo. 

 

Vimos, através do que foi apresentado acima, sobre as línguas em contato – 

especialmente sobre o pídgin, que estes estudos têm estreita relação com os 

objetivos desta pesquisa, que serão mais apropriadamente definidos no próximo 

capítulo.  

 
1.2  A Intercompreensão Multilíngue 

Devido ao fato de não termos muitas fontes no Brasil para elucidar nosso 

tema, buscamos a experiência da Europa que, levada pelo processo de união que 

vem acontecendo naquele continente, tem pesquisado e usado a intercompreensão 

em suas interações plurilíngues.  

Vários projetos europeus usam a intercompreensão, entre eles estão: o 

“EU&I – European Awareness and Intercomprehension”, financiado pelo programa 

SÓCRATES LÍNGUA 1 e iniciado em 1 de Outubro de 2003; integra parceiros de 

catorze instituições de ensino – entre as quais, o Instituto Politécnico de Viseu e de 

onze países europeus – Áustria, Bélgica, Bulgária, Espanha, França, Grécia, Itália, 

Portugal, Reino Unido, Suécia e Turquia; e o projeto GALATEA (Desenvolvimento 

da compreensão em línguas românicas), que é um projeto do Programa 

Socrates/Lingua-Acção D, coordenado pela Université Stendhal Grenoble 3, que 

conta com mais quatro instituições participantes: Universidade de Aveiro, 

Universitat Autònoma de Barcelona, Universidad Complutense de Madrid e Centro 

Do.Ri.F.-Università-Roma.  

Citamos esses dois projetos pela sua abrangência e contribuição nos 

estudos de intercompreensão. O “EU&I” abarca onze línguas diferentes – alemão, 

búlgaro, espanhol, flamengo, francês, grego, inglês, italiano, português, sueco e 

turco. Assim, estão incluídos não só idiomas de comunidades linguísticas já 

inseridas na União Européia, como de outras que provavelmente virão a inserir-se 

no futuro, o que origina o tratamento de uma multiplicidade de línguas de diferentes 

famílias e, portanto, com uma considerável distância entre si. Já o GALATEA 

trabalha, inicialmente, com o espanhol, o francês, o italiano e o português, mas, 

com claras intenções de ampliação, inclusive para línguas minoritárias.  
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Esses projetos pretendem responder às crescentes demandas de 

preservação da heterogeneidade linguística da Europa, numa clara política de 

promoção do plurilinguismo e do multiculturalismo europeus. Como vemos, a 

intercompreensão tem enorme importância, quando tratarmos de interação 

multicultural seja em textos escritos ou face a face. 

 

1.2.2 A intercompreensão face a face 

A intercompreensão é uma realidade na Europa, apesar de possuir alguns 

opositores, céticos, que acreditam que ela é extremamente utópica. Usaremos, 

aqui, a definição de intercompreensão dada pelo projeto “EU&I”, onde é entendida 

como uma competência heurística e interpretativa em qualquer código 

comunicativo, ou seja, é o desenvolvimento da capacidade de co-construir o 

sentido, no contexto do encontro entre línguas diferentes, e de fazer uso 

pragmático dessa capacidade numa situação comunicativa concreta. (cf. Capucho 

& Cox, 2004 apud Alves, 2006).  

As interações multiculturais, ocasionadas pela União Européia, desafiaram 

seus falantes a criar uma política para a comunicação que, respeitando as 

diversidades linguísticas e culturais, viesse a dar conta da interação entre aqueles 

povos. De acordo com Alves & Mendes (apud Alves, 2006,p. 86). 
 
Aqui radica a dimensão política da intercompreensão: na medida em que 
propicia o respeito por todas as línguas, bem como defende a 
emancipação dos falantes das línguas menos faladas, nas interações 
multiculturais, a intercompreensão contribuirá para a preservação da 
diversidade linguística e, portanto, da riqueza cultural. 
 
 

O artigo “Eu&I – European Awareness and Intercomprehension: um desafio 

europeu”, 2006, de Sonia Santos Alves da Escola Superior de Educação do 

Instituto Superior Politécnico de Viseu, traz aspectos relevantes da 

intercompreensão, nos quais, nos embasamos a fim de compreender melhor este 

fenômeno linguístico. A autora diz que a intercompreensão é ativada em contextos 

multilíngues, em que os falantes produzem discurso nas suas línguas maternas, ou 

em línguas-ponte, e compreendem os outros em línguas diferentes; assim, ela 

prevê a universalidade da competência de recepção dos falantes.  

Deste modo, a prática da intercompreensão não obriga à aprendizagem de 

uma língua estrangeira, apenas implica a aquisição de competências de recepção, 
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de modo a co-construir sentido a partir dos indícios advindos de três fontes 

diferentes:  

• o contexto,  

• as transferências linguísticas, e  

• previsões e antecipações formais e do conteúdo;  

Dado que o contato com a língua estrangeira se baseia somente na 

competência de recepção, as estratégias de intercompreensão adquirir-se-ão mais 

rapidamente e serão menos intimidadoras para o falante que a produção de 

discurso em língua estrangeira (cf. Capucho & Oliveira (2005) apud Alves & 

Mendes (2006)). Face aos novos cenários nacionais que se têm constituído na 

organização mundial contemporânea, é cada vez mais consensual que a ativação 

de competências de intercompreensão pode assumir-se como uma resposta 

possível às necessidades comunicacionais subjacentes às interações 

multiculturais.  

Observamos duas diferenças no trato da intercompreensão mostradas por 

Alves e a realidade das interações dos vendedores de praia e turistas estrangeiros 

da nossa pesquisa. A primeira, é que nossas interações não estão baseadas 

somente na competência de recepção, mas, numa troca linguística de emissão e 

recepção contínua, ou seja, os interactantes estão procurando se 

intercompreenderem. A outra diferença, é que os interactantes não estão 

preocupados em respeitar ou preservar a diversidade linguística. Sua intenção 

principal é se comunicar, para isso, poderão transgredir a forma e extrapolar suas 

fronteiras linguísticas e usar toda sua capacidade de intercompreensão. 

Esta capacidade de ativar a intercompreensão advém da articulação de 

dados fornecidos pelas três dimensões discursivas: linguística, textual e situacional.  

• A dimensão linguística é composta dos elementos formais da língua 

(fonologia, léxico, semântica, morfologia e sintaxe) e é, naturalmente, a 

mais conhecida dimensão da linguagem, que tem vindo a ser descrita 

desde há muito pelos estudos linguísticos tradicionais. 

• A dimensão textual integra o conhecimento do texto (oral ou escrito), 

incluindo aspectos de natureza verbal, como os gêneros textuais, as 

sequências discursivas e as regras de coerência e de coesão, mas 

também abarca elementos não verbais, como a mancha gráfica ou 
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componente icônicos, ou, nos textos orais, os elementos prosódicos 

que pontuam a produção e ajudam na construção do sentido.  

• A dimensão situacional compreende: 

(i) um componente sociocultural, isto é, a esfera das tradições 

discursivas, das rotinas sociais e rituais, mas também dos ícones 

culturais e do conhecimento de universos de referência específicos,  

(ii) um componente interacional, que integra as regras estruturantes que 

regem a comunicação interpessoal, e  

(iii) um componente pragmático, que diz respeito às intenções e 

propósitos comunicacionais quotidianos, às funções e usos da linguagem 

(atos de fala, nos diferentes contextos da vivência e do comportamento 

humanos).  

 

O processo de intercompreensão ocorre no seio da competência 

comunicatica como uma totalidade pluricultural e plurilinguística. Além disso, a 

intercompreensão implica e depende, simultaneamente, de elementos verbais e 

não verbais (cf. Capucho & Oliveira (2005) apud Alves & Mendes (2006)). 

Usamos os conceitos de Alves e dos autores que ele cita em seu artigo 

para fornecer um entendimento preliminar de intercompreensão. A fim de 

aprofundarmos esse entendimento olharemos em seguida para os elementos 

constituintes dessa interação: elementos esses não verbais, paraverbais e verbais.  

 

 

1.2.2.1 Elementos não verbais e paraverbais 

A comunicação vem antes e vai muito além da fala. Birdwhistell (1985) 

considera que “apenas 35% do significado social de qualquer interação 

corresponde às palavras pronunciadas, pois, o homem é um ser multissensorial 

que, de vez em quando, verbaliza”. Ele também concluiu que é em um nível abaixo 

da consciência que ocorre parte da comunicação humana, local onde é indireta a 

importância das palavras. 

Na interação face a face, os elementos não verbais podem significar tanto 

quanto as palavras, resignificá-las ou mesmo negar o que é dito. Esses elementos 

foram classificados por Knapp (1980) em: paralinguagem (modalidades da voz), 

proxêmica (uso do espaço pelo homem), tacêsica (linguagem do toque), 
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características físicas (forma e aparência do corpo), fatores do meio ambiente 

(disposição dos objetos no espaço) e cinésica (linguagem do corpo). Podemos 

também usar os termos proxemia como o estudo do espaço físico interpessoal e 

kinestesia para nomear a comunicação a partir da gestualidade.  

Knapp define mais detalhadamente esses elementos como segue: 

• Paralinguagem → trata dos elementos paraverbais, ou seja, das 

modalidades da voz, dos elementos prosódicos que pontuam a produção 

e ajudam na construção do sentido. Estes se encontram na dimensão 

textual da intercompreensão. O tom, a pausa, o ritmo, os sons que não 

são palavras como o riso, o choro, o grunhido ou tantos outros sons 

significativos serão primordiais para complementar a comunicação. 

• Proxêmica → a distância que nos separa do outro, no momento da 

interação, varia conforme certos padrões culturais estabelecidos 

inconscientemente, a autoridade, a intimidade, a timidez podem ser 

percebidos por essa distância. Como na intercompreensão, a interação é 

multicultural, desentendimentos podem surgir no que tange ao espaço do 

outro. A proxêmica ou proxemia trata do uso do espaço pelo homem no 

processo comunicativo.  

• Tacêsica → O contato físico é um dos componentes da linguagem não 

verbal que guarda estreita ligação com a cultura do falante, apertar as 

mãos ou dar um tapinha nas costas pode ser algo muito normal no Brasil, 

entretanto, pode criar um grande desconforto se usados no Japão. A 

linguagem do toque, de que trata a tacêsica, traz em si um forte 

componente social no qual o toque pode significar carinho, ofensa, 

desrespeito ou até mesmo ser uma violência.  

• Cinésica ou kinestesia → Destaca-se dentre os elementos não verbais, 

pois, tem um papel de fundamental importância na decodificação das 

mensagens recebidas durante as interações. É o estudo da linguagem 

corporal. Esses estudos consideram que a capacidade de ouvir e 

compreender o outro inclui não apenas a fala, mas também, as 

expressões e manifestações corporais como elementos fundamentais no 

processo de comunicação. Na intercompreensão face a face, os gestos 

se fazem essenciais, não são somente apoiadores da fala, mas, 

participam de sua construção e compreensão. Muitos lapsos no 
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entendimento devido às diferenças na língua são absorvidos e sanados 

pelos gestos.  

 

A cinésica foi estudada por Birdwhistell (1985), antropólogo pioneiro em 

tentar compreender a linguagem do corpo, que estabeleceu alguns pressupostos 

para uma melhor compreensão da mesma, a saber: 

1. O contexto fornece o significado ao movimento ou expressão corporal;  

2. A cultura padroniza a postura corporal, o movimento e expressão 

facial;  

3. A comportamento dos membros de um grupo é influenciado pelas 

suas próprias atividades corporais e fonéticas;  

4. Os comportamentos têm significados culturalmente reconhecidos e 

validados. 

Birdwhistell também se dedicou ao estudo dos movimentos corporais, a fim 

de resolver a querela sobre os polêmicos gestos universais. Ele não identificou 

qualquer expressão facial, atitude ou posição do corpo que tivesse o mesmo 

significado nas diversas sociedades. Considera que não há gestos ou movimentos 

corporais, que possam ser considerados como símbolos universais e, que toda 

cultura tem seu repertório gestual. Assinala que, enquanto o comportamento do 

movimento corporal é baseado na estrutura fisiológica, os aspectos comunicativos 

deste comportamento são padronizados pela experiência social e cultural. O 

significado de tal comportamento não é tão simples que possa ser colocado num 

glossário de gestos e, só pode ser percebido a partir de um exame das estruturas 

padronizadas do sistema de movimentos corporais, de como se manifesta numa 

situação social particular.  

Assim sendo, podemos dizer, que apenas o movimento do corpo não 

traduz o significado da mensagem, havendo necessidade de inseri-lo num 

contexto, permitindo que um mesmo gesto tenha diferentes significados nas 

diversas sociedades. Entretanto, segundo Davis (apud Silva et al, 1979), há uma 

divergência entre os pesquisadores de expressões faciais sobre a existência, ou 

não, de gestos universais. Em contraposição ao que foi defendido por Birdwhistell, 

os estudos de Ekmann, citado por Davis, comparando culturas defendem a 

existência de gestos que podem ser descritos como universais. Seu principal 

argumento é um trabalho realizado com crianças portadoras de cegueira congênita, 
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que adotam expressões típicas de raiva, medo, tristeza, alegria, mesmo sem poder 

imitar quem as rodeia. Contudo, esse mesmo autor sugere que em toda cultura há 

“regras demonstrativas”, que determinam a adequação das expressões em 

diferentes situações.  

Concordamos com Ekmann, quando percebemos certa dependência da 

intercompreensão no que tange aos gestos universais, pois, sem eles não 

poderíamos explicar o alto grau de comunicabilidade que observamos nas 

interações multiculturais face a face. Aderimos, também, às “regras 

demonstrativas”, visto que elas explicam as diferenças nas linguagens não verbais 

ocasionadas pelas diferentes culturas. De certa forma, Ekmann corrobora com as 

idéias de Birdwhistell, uma vez que, este, em seus estudos, estabeleceu dentre 

seus pressupostos básicos, que o significado atribuído ao movimento ou expressão 

corporal é fornecido pelo contexto. 

Ao guardar em si todo um “léxico” gestual o corpo transcende a palavra e 

pluraliza toda a comunicação, trazendo nele mesmo o onde, o quem e o quê, 

interligando a palavra e seu sujeito/ator. Gaiarsa (1995) ratifica dizendo que o 

observador atento consegue ver no outro quase tudo aquilo que está escondendo – 

conscientemente ou não. Assim tudo aquilo que não é dito pela palavra pode ser 

encontrado no tom de voz, na expressão do rosto, na forma do gesto ou na atitude 

do indivíduo.  

Costurar a intercompreensão face a face com os gestos é, simplesmente, 

juntar peças moldadas uma para a outra, é misturar dois componentes que se 

absorvem; é compreender que, segundo Cesarotto (2003, p. 93) 
 

A linguagem gestual própria da nossa espécie comporta as possibilidades 
dinâmicas e expressivas da corporalidade, modalizadas cultural e 
historicamente. Movimentações somáticas para serem vistas pelo 
interlocutor, discursos completos num único volteio, mímicas que 
transmitem o que se pensa num instante, numa mudez que potencializa a 
eloquência, tudo isso quando se pretende atingir o outro de maneira 
imediata. Assim, muitas seriam as manifestações, na vida cotidiana, de 
como os significantes linguísticos nem precisam ser proferidos; se a boca 
fica fechada, as mãos podem falar, os dedos são capazes de dizer, e o 
corpo inteiro se exprimir na poética do espaço para não deixar dúvidas e 
dar o recado.  
 
 

Reconhecendo as especificidades dos contatos multilíngues, vimos que a 

intercompreensão tem, como qualquer conversação, elementos provenientes de 

diversos sistemas semióticos. São materiais não-verbais como a aparência física, 
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as roupas, as posturas ou os olhares, entre outros; são materiais paraverbais, onde 

estão “todas as unidades que acompanham as unidades propriamente linguísticas 

e que são transmitidas pelo canal auditivo: entonações, pausas, intensidade 

articulatória, elocusão, particularidades da pronúncia, características da voz” 

(KERBRAT-ORECCHIONI, 2006, p. 36) e, são materiais verbais, aqueles que 

estão no conjunto das unidades que derivam da língua.  

 

1.2.2.2 Elementos verbais 

O material verbal, de que tratamos nessa pesquisa, foi coletado de 

interações reais dos vendedores ambulantes com estrangeiros. Essas enunciações 

transcritas e analisadas, no último capítulo, nos apontaram várias direções, dentre 

elas escolhemos duas: Pensar em um possível compartilhamento não só do léxico, 

mas também, de algumas construções linguísticas e em como se dá a sua 

aquisição. 

O interactante possui um arsenal de palavras, cujos significados foram 

sendo construídos ao longo de sua história, como participante de sua sociedade e 

falante de sua língua. Ele usou, para essa construção, instrumentos cognitivos 

próprios, análogos ao pensamento, como confirmam Martelotta e Areas (2003) ao 

explicar que o pensamento provém da constituição corporal humana, apresentando 

características derivadas da estrutura e do movimento do corpo e da experiência 

física e social, que os humanos vivenciam por meio dele. Além disso, o 

pensamento é imaginativo, o que significa dizer que, para compreender conceitos 

que não diretamente associados à experiência física, emprega metáforas e 

metonímias que levam a mente humana para além do que se pode ver ou sentir. 

Este léxico primordial instituído, segundo os psicologistas cognitivos, 

instala-se na permanent semantic-memory e são localizados e processados de 

modo distinto da epsodic memory, onde, eventos vividos e entidades são 

processados. Entretanto, essas duas representações mentais, segundo Givón 

(1998) possuem reciprocidade, pois, traços de memória de experiências individuais 

únicas, mas similares, aparecem, depois de bastante repetição, como conceitos 

estáveis, hábitos e habilidades; e no processamento dessas experiências, há o 

reconhecimento de entidades, estados e eventos envolvidos nela, como amostras 

de tipos lexicais já conhecidos. Givón trata, aqui,da construção do significado. 
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Devemos notar que há perspectivas diferentes de significado, conforme as 

correntes de estudo e, dessa forma, semânticas também diferentes. O 

estruturalismo constitui o significado pela diferença, isso é o que o outro não é. 

Essa definição encontra grande resistência, pois, é uma posição bastante 

relativista. Na semântica formal, o significado é um termo complexo que se compõe 

de duas partes, o sentido e a referência, ela considera que existem relações de 

significado independentemente do conteúdo das expressões. Este modelo deixa de 

lado o sentido que leva em consideração a experiência subjetiva de mundo, o que 

foi, posteriormente, considerado pela semântica da enunciação. Nesta, o 

significado é o resultado do jogo argumentativo criado na linguagem e por ela, ou 

seja, é composto das diversas possibilidades de encadeamentos argumentativos, 

nos quais, a palavra pode participar. Seu significado é o somatório das suas 

contribuições em inúmeros fragmentos de discurso.  

A semântica cognitiva, outra corrente de estudos do significado, postula 

que a forma deriva dele. Ela incorpora dois conceitos para a aquisição da 

linguagem:  

a) Os esquemas de movimento, onde a palavra no discurso é a superfície 

linguística de um conceito, que é adquirido por meio de nossas 

manipulações sensório-motoras com o mundo e; 

b) As categorias de nível básico. 

Ao categorizarmos, estamos dizendo que cada exemplar faz parte de uma 

família e que guarda similitudes entre si, certas propriedades comuns. O que um 

pardal tem em comum para que possamos categorizá-lo como pássaro? Esta 

resposta traz em si a definição de que os conceitos se estruturam por protótipos. 

Então, pardal é pássaro porque voa, tem penas e é bípede. Essas são 

características comuns aos pássaros que não são genéricas, mas, definem o 

membro mais emblemático que serve de protótipo na categorização. Aprendemos 

as categorias, inicialmente, através de categorias de nível básico e, só depois, as 

mais abstratas e gerais, isso ocorre através da metonímia, que as estende através 

de relações de hierarquia entre os conceitos.  

Exemplo: 

 

específico básico geral 
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dálmata cachorro animal 
                       Quadro 1 – Hierarquia das categorias 

 

Tratando de aquisição, Givón (1998) afirma que uma descoberta 

consistente na pesquisa de aquisição de segunda língua foi que nos primeiros 

estágios de aquisição os aprendizes frequentemente recebem estímulos 

simplicados. Assim, vemos uma relação bastante próxima dos conceitos de 

aquisição. Givón acrescenta, ainda, que alguém pode se comunicar com 

vocabulário sem gramática, mas não vice-versa, propôs que os aprendizes que 

recebem estímulos pídgin iriam adquirir vocabulário mais eficientemente do que os 

aprendizes desafiados com a dupla tarefa de aquisição de vocabulário e gramática 

ao mesmo tempo. 

Ao pensarmos na aquisição, estamos relacionando todas as apreensões de 

vocabulário relacionadas com o sujeito que as realiza, sendo este ao mesmo 

tempo, paciente e agente desse processo. Ao compartilhar os mesmos códigos, 

esse sujeito transcende de si e reparte seu conteúdo cultural, experimentando o 

que o outro lhe oferece.  

Se observarmos esse sujeito interagindo, veremos um horizonte de 

possibilidades linguísticas que se iniciaram com a aquisição, mas, certamente, têm 

fatores sociológicos, econômicos, culturais e particulares que vão determinar a 

identidade comunicativa desse ser. Segundo Benveniste (1974), é dentro da, e pela 

língua, que o indivíduo e sociedade se determinam mutuamente. Portanto, a língua 

e o sujeito existem um comportando o outro. 

Observemos o code-switching, fenômeno importante que é intimamente 

relacionado com as construções lexicais em ambientes plurilíngues e a aquisição 

de uma segunda língua. A alternância de códigos é um fenômeno linguístico 

observado amplamente em interações entre falantes de línguas diferentes. Cadiot 

(1989, p.158) explica que: 

 
Imersos em suas interações, frequentemente, os locutores têm pouca 
consciência do fato de que alternam as línguas; preocupados apenas 
como o efeito de sua fala, quase não têm consciência de que, para 
comunicar, mobilizam dois ou mais códigos diferentes da mesma forma 
que outros mobilizam recursos estilísticos diferenciados de uma mesma e 
única língua. 
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O code-switching tem vários papéis dentro da cena comunicativa. Serve de 

apoio semântico ao enunciador, comprovando o entendimento do que foi 

enunciado tanto para seu interlocutor quanto para ele próprio. É usado nas 

interpelações e nas interjeições de modo a dar fluência e ritmo ao discurso, 

também, marca quais são os segmentos que o locutor quer enfatizar em um 

determinado enunciado, isso ocorre, principalmente, na alternância com os 

substantivos e adjetivos. 

Algumas modalidades da alternância foram expostas por Cadiot (1989), 

são elas: 

A retomada: o encadeamento de dois segmentos “sinônimos” é uma figura 

quase estilística particularmente característica dos code-switching. Ao se referir ao 

tamanho dos biquínis que vende, C. dos banhadores diz “big grande” numa 

tentativa de enfatizar o tamanho e fazer o enunciado compreensível para os dois 

pólos da interlocução. 

A autonímia: trata-se de diferentes formas de citação explícita. O locutor 

torna-se deliberadamente um simples porta-voz. Reproduz as palavras da outra 

língua, supondo-lhe um sentido pelo próprio fato de que as reproduz, mas pode 

acontecer que ignore este sentido ou até que não queira conhecê-lo. Esta 

modalidade é muito comum nos contatos multilíngues, entre turistas e o povo local 

ou entre imigrantes recém chegados. Em (01) temos um trecho do diálogo entre J2, 

vendedor de ostra e um turista, e nele, percebemos a presença da autonímia:  

 
(01) J2. espanhole... espanhol é boa... a ostra da Espanha é toda da França 

T. ostra mui bona é Cantale com Galícia... melhor ostra 
J2. Galícia é 
T. esta mui bona pero só ali 
J2. é::: mas si::: 
T. nem toda Espanha no... Galícia é mui bona 
J2. na Espanha não bona... Espanha assim::: 
T. la de Galícia si 
J2. Galícia 
T. no presto mas... de Espanha no 
J2. de Galícia si ((risos)) obrigado amigo... tchau... ostra...  

A conotação autonímica: o processo de conotação autonímica é mais 

específico: as palavras em questão estão em “uso”, o seu locutor se apodera delas 

no momento em que fala e sua produção é um ato rético; mas, elas são também 

“citadas”, ou seja, são produzidas num redobramento semiótico, que permite ao 

locutor assinalar que as palavras empregadas não vêm – ou não vêm, 
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essencialmente... – dele. Essa modalidade é mais encontrada nas falas dos filhos 

de imigrantes que perderam o uso ativo do dialeto, no entanto, produzem certos 

traços (sobretudo de entonação) porque desejam, de maneira mais ou menos 

deliberada, ocupar um lugar na comunidade dialetal. 

O controle por ajustamento: corresponde a um ajustamento à situação de 

fala no momento e lugar de sua produção. Traduz na fala a incorporação dos 

efeitos da presença real ou imaginária do outro. Este resgata de dentro do locutor a 

enunciação lógica e funcionalmente adaptada a ele. Nosso locutor, o vendedor, 

percebe instintivamente quem é o outro, turista estrangeiro, sua possível origem e 

dispara uma enunciação composta para realizar seu ato de fala. Duas passagens 

exemplificam essa modalidade de alternância. C. dos banhadores, vendedora de 

biquínis, quando se aproxima de uma barraca, observa rapidamente e diz “olá 

comprar banhadores grandes banhadores... tu no gusta color brasiliano é? tu gusta 

do Brasil?” e em outra abordagem “you like? é etá sien gulen?”. O ajustamento é 

feito automaticamente de acordo com a experiência – bagagem linguística e social 

– de C. dos banhadores. 

No corpus deste trabalho, percebemos o uso do code-switching de 

variadas modalidades. Esse artifício tem, em sua essência, uma composição 

extremamente comunicativa, pois, como assinala Cadiot (1989, p. 142), 
 
a alternância fluidifica a fala, tem efeito de multiplicar, intensificar, liberar 
os prazeres da fala. É que, no fundo, as trocas verbais, mesmo 
sincopadas, mesmo destoantes, mesmo carregadas do choque 
ameaçador de códigos diferentes, dos interesses opostos, dos hábitos 
heteróclitos, tendem, na medida do seu desenvolvimento, a delimitar um 
espaço móvel de aceitabilidade, onde é oferecido o que se tem . 
 
 

 O estudo do code-switching foi aprofundado por J.J.Gumperz em vários de 

seus escritos. Ele ressalta a relação da alternância de códigos e do contexto, 

afirmando que “since bilinguals and bidialectals rely heavily on code-switching as a 

verbal strategy, they are especially sensitive to the relationship between language 

and context”. Sabemos que os sujeitos dessa pesquisa não são bilíngues, na 

acepção estrita do termo, entretanto, usam os mesmos recursos e apresentam 

características de aprendizado muito parecidas. Concordamos com Gumperz 

(1970), quando afirma que o aprendizado é impulsionado em condições de máximo 

reforço contextual, o que, levando em conta a situação das enunciações aqui 



39 
 

estudadas, acontece com nosso sujeito ao se expor ao contato direto com falantes 

de outras línguas.   

 

1.2.3 A Inferenciação e a Intercompreensão  

Para que um enunciado possa ser entendido, por mais de um indivíduo, ele 

deve permitir a projeção de sentidos. É com este mote, que iniciamos nossas 

elucubrações sobre a inferenciação e suas relações com a intercompreensão. 

Restringiremos nossas observações ao processo de intercompreensão face a face 

em condições multilíngues, ou seja, os falantes têm línguas maternas distintas e 

não possuem domínio da língua do outro.  

Dentre os três processos que permitem compreender as relações da 

cognição com a linguagem, sejam eles: de categorização, de referenciação e de 

inferenciação, nos deteremos no de inferenciação, por apresentar aspectos 

importantes para a intercompreensão, aspectos estes que acreditamos serem 

abrangentes o suficiente para confirmarmos sua presença em contextos 

multilíngues. Contudo, compreendemos que estes processos estão relacionados 

entre si por elos semânticos, interacionais e cognitivos. A categorização, 

resumidamente, não pode ser entendida como um simples etiquetar o mundo, pois, 

segundo Dolabella (2006, p. 7), 
 

 
a maneira pela qual categorizamos o mundo e o dizemos no discurso é 
resultado de um trabalho complexo que envolve percepção, negociação, e 
várias estratégias complexas para dizer o mundo. Não acontece apenas 
na mente de quem fala e não é a seleção automática de termos que 
descreve precisamente uma dada realidade. Os referentes não se 
apresentam naturalmente no mundo, com nomes-etiquetas afixados a 
eles. Designá-los e introduzi-los no discurso implica escolhas, tratamentos 
da realidade e trabalhos com o mundo. Escolhas motivadas e aprovadas 
na interação.  
 

A referenciação, por sua vez, se estabelece na interação e discursivização 

produzida pelos participantes em sua enunciação como um processo dinâmico e, 

principalmente, intersubjetivo. Como afirma Silva (2006), trata-se de um processo 

textual que se dá mediante o uso de diferentes formas linguísticas, entendendo que 

o referente, uma vez introduzido, pode ser abandonado e, na sequência do texto, 

reativado com novas propriedades (aspectos, atributos). Ele pode perder 

propriedades, ser revisto, redirecionado, fragmentado, enriquecido com novas 
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informações contextuais, “repensado” e “redefinido” durante a construção do 

texto/fala. 

A inferenciação, por ocupar os espaços vazios deixados pelos outros dois, 

tem seu papel garantido nas interações comunicativas. Sabemos que toda nossa 

expressão no mundo é uma articulação inferencial na base de categorias ou 

conceitos. Caso o elemento ausente (propriedade ou forma linguística) seja 

relevante à construção referencial e semântica do texto, ocorre o processo de 

inferenciação, o qual consiste em ativar informações geradas por formas 

linguísticas e objetos explicitados no contexto ou pelo contexto situacional e sócio-

histórico.  

Marcuschi (2003) nos dá fortes pistas sobre a necessidade da atividade 

inferencial propondo que: 

• A inferenciação é um ato de inserção num conjunto de relações 

(proposicionalmente expressáveis) com a finalidade de produzir sentidos. 

• É uma atividade discursiva de inserção contextual e não um processo de 

encaixes lógicos. 

• Toda significação está ligada a processos inferenciais. 

• O resultado do processo de inferenciação se dá como um ato de 

explicitação. 

• Muito mais um cálculo e uma projeção de natureza sociocontextual do que 

uma operação lógica em sentido estrito. 

• Dizer que algo é isso ou aquilo é dizer com base num raciocínio 

desenvolvido numa atividade inferencial, ou seja, com base na inserção num 

contexto de uma ação discursiva. 

 

Através destas pistas, podemos observar que a inferenciação busca, no ato 

comunicativo, elos cognitivos comuns entre os interactantes, a fim de concretizar 

momentaneamente o significado necessário à compreensão. 

O ato de intercompreensão exige, por sua natureza multilíngue, um aparato 

semiótico, linguístico e sociocognitivo qualificado capaz de realizar a comunicação. 

Esse aparato, para que funcione, tem que ser essencialmente comum, ou seja, 

deve pertencer aos mundos dos interactantes, mesmo sendo eles falantes de 
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línguas diversas. Percebemos, portanto, que a inferenciação e a intercompreensão 

trazem em si natureza conceitual semelhante.  

 
 
1.3 A Competência Comunicativa  

Há grande divergência entre os autores quanto à definição de competência 

comunicativa.  Silva (2009), confirma isso, ao expor que o termo competência tem-

se constituído num dos mais confusos e controvertidos, tanto na Linguística quanto 

na Linguística Aplicada. Passados quase trinta anos do despontar do movimento 

comunicativo, ainda hoje, se busca uma normalização ou consensualidade para o 

termo. Em vez de nos aprofundarmos nesta discussão,  o que faremos, é trazer 

algumas das definições mais recorrentes e aceitas e, assim, propor uma 

concepção de competência comunicativa que esteja em concordância com nosso 

propósito de investigar sua existência, o modo como se apresenta e, se possível, 

seu nível nas interações contidas no corpus deste trabalho.  

Para Chomsky (1965), competência significa conhecimento da língua, isto 

é, das suas estruturas e regras, e desempenho, o uso real da língua em situações 

concretas, esta concepção dicotômica não se preocupa com a função social da 

língua.  Esta preocupação foi demonstrada por outro pesquisador, segundo Silva 

(2009, p.1),  

 
Hymes, antropólogo de formação, foi o primeiro a incorporar a dimensão 
social ao conceito de competência. Ao acrescentar comunicativo ao termo 
competência, demonstrou claramente estar preocupado com o uso da 
língua. Assim, para Hymes, não é bastante que o indivíduo saiba e use a 
fonologia, a sintaxe e o léxico da língua para caracterizá-lo como 
competente em termos comunicativos. É preciso que, além disso, esse 
indivíduo saiba e use as regras do discurso específico da comunidade na 
qual se insere. O indivíduo demonstra possuir competência se sabe 
quando falar, quando não falar, e a quem falar, com quem, onde e de que 
maneira. Deve-se a Hymes (1978) igualmente, a ampliação do conceito de 
competência para incluir a idéia de “capacidade para usar”, unindo desta 
forma as noções de competência e desempenho que estavam bem 
distintas na dicotomia proposta por Chomsky em 1965.  

 

Em momento anterior, Hymes (1971) diz que a competência comunicativa 

deve ser compreendida como um conjunto de habilidades e conhecimentos 

necessários para que os falantes de uma comunidade linguística possam se 

entender, ou seja, tal competência seria a nossa capacidade de interpretar e usar, 

de maneira adequada, o significado social das variedades linguísticas, em 
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quaisquer circunstâncias. Essa acepção é construída, levando em conta, 

principalmente, os aspectos sociocognitivos. Os aspectos sociointeracionais são 

levados em conta na concepção de Gumperz (1972, p. 114) ao definir que 

 
[A competência comunicativa] é aquela que um falante necessita saber 
para comunicar-se de maneira eficaz em contextos culturalmente 
significantes. Como o termo chomskiano que a ela se modela, a 
competência comunicativa s refere a habilidade para atuar. Faz-se um 
esforço para distinguir o que um falante sabe – suas capacidades 
inerentes – e a maneira como se comporta em situações particulares.  No 
entanto, embora os estudiosos da competência linguística tratem de 
explicar aqueles aspectos gramaticais que parecem comuns a todos os 
humanos, independentemente dos determinantes sociais, os estudiosos 
da competência comunicativa consideram os falantes como membros de 
uma comunidade, como representantes de funções sociais, e tratam de 
explicar como usam a linguagem para auto-identificar-se e levar a cabo 
suas atividades. (tradução nossa)11 

 

Percebe-se, na descrição de Gumperz, a preocupação quanto à noção de 

conhecimento construído na interação. Veja esta outra definição de Candlin, (1986, 

p. 40), referente à competência comunicativa, que nos parece estar numa 

perspectiva variacionista: 

 
(...) a habilidade de criar sentidos através da exploração do potencial para 
modificação contínua, inerente a qualquer língua, em resposta à mudança, 
negociando o valor da convenção antes de aceitar o princípio 
estabelecido. Em suma, (...) uma confluência de estruturas de 
conhecimento organizadas e de um conjunto de procedimentos a fim de 
adaptar esse conhecimento para resolver novos problemas de 
comunicação que não têm soluções prontas e sob medida. 

Muitos dos estudos sobre competência comunicativa foram focados no 

ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras (LE), como foi observado por Silva 

(2009), ao citar que Savignon procurou dar um cunho menos teórico, mais 

pedagógico e mais aplicado ao conceito. Ele salienta que a competência 

comunicativa de um falante está condicionada ao conhecimento de um amplo 

vocabulário, de vários itens sintáticos e de aspectos paralinguísticos e sinestésicos 

da língua-alvo. Somente, assim, um falante é capaz de atuar, com sucesso, num 

contexto eminentemente comunicativo.  
                                                 
11 ¨[La competencia comunicativa] es aquello que un hablante necesita saber para comunicarse de manera 
eficaz en contextos culturalmente significantes. Como el término chomskiano sobre el que se modela, la 
competência comunicativa se refiere a la habilidad para actuar. Se hace un esfuerzo para distinguir entre lo que 
un hablante sabe —sus capacidades inherentes— y la manera como se comporta en situaciones particulares. 
Sin embargo, mientras que los estudiosos de la competencia linguística tratan de explicar aquellos aspectos 
gramaticales que se creen comunes a todos los humanos, independientemente de los determinantes sociales, 
los estudiosos de La competencia comunicativa consideran a los hablantes como miembros de una comunidad, 
como exponentes de funciones sociales, y tratan de explicar cómo usan el lenguaje para autoidentificarse y 
llevar a cabo sus actividades." (GUMPERZ, 1972, p. 114). 
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Afastemo-nos, momentaneamente, dessa perspectiva de ensino-

aprendizagem, pois, o alvo principal de nossa pesquisa, como foi dito, é verificar a 

existência e o modo como se apresenta a competência comunicativa nas 

interações dos vendedores ambulantes de praia e turistas estrangeiros. Assim, 

Fischman (1970), ao postular que qualquer ato comunicativo entre duas ou mais 

pessoas em situação de intercambio é regido por regras de interação social nos dá 

uma das perspectivas, pela qual, vamos apreciar nosso objeto: a sócio-interacional. 
Procuramos, então, uma definição, dentre tantas, que levasse em conta ao 

mesmo tempo, todos, ou pelo menos a maioria, dos fatores constituintes das 

interações do nosso corpus. Kerbrat-Orecchioni (2006) nos dá essa definição, 

afirmando que a competência comunicativa é o conjunto de atitudes pertencentes 

ao sujeito falante de se comunicar eficientemente dentro de situações culturais 

específicas.  

Essa definição é bastante abrangente, mas, para atingir nosso propósito de 

conhecer a essência do objeto em estudo, necessitamos de uma definição que leve 

em conta os componentes constitutivos da competência comunicativa. Silva (2009) 

traz o modelo de Canale e Swain e assinala que ele oferece um arcabouço teórico 

para a descrição dos diferentes tipos de competência e que o modelo desses 

autores representou um grande avanço, dominando a área de avaliação de 

ensino/aprendizagem de L2/LE durante uma década.  

Sintetizamos aqui o modelo final desses autores, que inclui quatro tipos de 

competência, a saber: 

 

a) competência gramatical, que implica o domínio do código linguístico, a 

habilidade em reconhecer suas características linguísticas e usá-las para 

formar palavras e frases; 

b) competência sociolinguística, que representa o conhecimento das regras 

sociais que norteiam o uso da língua, compreensão do contexto social no 

qual a língua é usada;  

c) competência discursiva, que diz respeito à conexão de uma série de orações 

e frases com a finalidade de formar um todo significativo. Este conhecimento 

tem de ser compartilhado pelo falante/escritor e ouvinte/leitor; e 
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d) competência estratégica: como a competência comunicativa é relativa, 

estratégias de enfrentamento devem ser usadas para compensar qualquer 

imperfeição no conhecimento das regras. 

 
A autora ainda menciona que esse modelo visa transformar o conceito de 

Hymes, de natureza essencialmente teórica, em unidades pedagogicamente 

manipuláveis, que poderiam servir de base para uma grade curricular e prática de 

sala-de-aula. Para Canale e Swain (apud Silva, 2009), os alunos só adquiririam 

competência comunicativa se ficassem expostos, de maneira uniforme, a essas 

quatro formas de competência.  

Neste mesmo cenário, Duque (2003) traz esta definição baseada em 

Pilleux (2001): competência comunicativa é o resultado da inter-relação de várias 

competências, como a competência linguística, a competência sociolinguística, a 

competência pragmática e a psicolinguística. Essa última definição nos parece a 

que mais cobre os fatos encontrados na intercompreensão, devido a sua amplitude 

e caráter pragmático.  

Pilleux, por sua vez, construiu um esquema com essas competências e os 

fatores que as constituem, incluindo algumas subcompetências. A seguir, 

reproduzimos o seu esquema de Pilleux (apud Duque, 2003, p.82) com uma 

pequena modificação. Substituímos o componente pressuposição, da competência 

pragmática, por atos de fala, a fim de adequá-lo a nossos estudos. 

 

 

1. Competência Linguística   a) contexto proposicional  

     b) morfologia  

  c) sintaxe  

 d) fonética e fonologia  

     e) semântica  

 

2. Competência sociolinguística  a) regras de interação social  

b) modelo SPEAKING de Hymes  

       c) competência interacional  

      d) competência cultural  
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3. Competência pragmática  a) competência funcional  

                                                               b) implicatura: princípio de cooperação  

    c) atos de fala  

 

4. Competência psicolinguística  a) personalidade  

     b) sociocognição  

         c) condicionamento afetivo 

 

 

 

1.3.1 Competência Linguística:  

É o que se conhece da gramática tradicional e dos seus níveis: morfologia, 

sintaxe, fonética e fonologia e semântica. 

 
1.3.2 Competência Sociolinguística: 

Compreende as regras de interação social, o modelo SPEAKING de Hymes, 

a competência interacional e a competência cultural. A competência 

Sociolinguística ou etnografia da fala, como a denominou Hymes (1971), é uma 

descrição em termos culturais dos usos contextualizadas da língua e da fala, ou 

seja, são as próprias regras de interação social de um grupo, instituição ou 

comunidade. 

 
 

a) Regras de interação social 

Trata-se de uma descrição em termos culturais dos usos pautados na língua 

e na fala, ou seja, as regras de interação social de um grupo, instituição, 

comunidade ou sociedade particular. 

Alguns pontos devem ser considerados para compreendermos essas 

regras: 

 

1. Os recursos sociolinguísticos de uma comunidade particular, incluindo não 

apenas os gramaticais, mas sim, um conjunto de potenciais linguísticos para 

o uso e significado social. 
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2. As inter-relações e organizações pautadas nos diversos gêneros de discurso 

e interação social na comunidade. 

 
3. As relações com outros aspectos da cultura da comunidade, tais como: 

organização social, religião, política, etc. 

 
b) Modelo SPEAKING de Hymes 

As regras de interação social são explicitadas no modelo SPEAKING de 

Hymes, onde cada letra representa um conceito de análise. Os oito elementos 

constituintes respondem às seguintes perguntas:  

i. S = situação – responde à pergunta “onde e quando?” e compreende a 

situação de fala, lugar, tempo e tudo o que a caracteriza do ponto de vista 

material: uma festa, uma cerimônia, uma turma. Também inclui o evento 

de fala como parte menor da situação de fala. 

ii. P = participantes - responde às perguntas “quem e a quem?”, e inclui as 

pessoas que interagem linguisticamente: emissor e interlocutor, e demais 

pessoas que participam do evento de fala e influenciam no seu 

desenvolvimento devido à sua presença. 

iii. E = finalidades - responde à pergunta “para quê?”. Esse ponto, segundo 

Pilleux, poderia também ser incluído na competência pragmática, já que 

tem a ver com as intenções do falante ao dizer algo e com os resultados 

que espera obter como consequência desse "dizer algo". 

iv. A = atos - responde à pergunta “ o quê?”, e se expressa por sua vez como 

conteúdo da mensagem (tópico ou tema abordado) e sua forma, isto é, 

seu estilo de expressão. 

v. K = tom - responde à pergunta “como?” e expressa a forma ou espírito com 

que se executa o ato. Um mesmo enunciado, do ponto de vista gramatical, 

pode mudar seu significado, se o que se quer expressar é algo sério, por 

exemplo, como uma piada ou sarcasmo. Nesse último caso, anulando seu 

significado original. 

vi. I = instrumentos - responde à pergunta “com que meios?”, e têm dois 

componentes: os canais e as formas das palavras. O canal pode ser oral 
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(canto, palestra, debate etc.), a escrita, a linguagem não verbal. Quanto à 

forma das palavras considera a sua história, sua especialização ou uso. 

vii. N = normas - responde à pergunta “que crenças?”, e compreende as normas 

de interação. As primeiras têm a ver com os mecanismos de regulação 

interacional, ou rituais: quando for dirigir a palavra, quando interromper 

alguém, duração dos turnos. As outras invocam todo o sistema de crenças 

de uma comunidade, que são transmitidas e recebidas, ajustando-se ao 

sistema de representações e costumes socio-culturais. 

viii. G = gênero - responde à pergunta “que tipo de discurso?” e se aplica a 

categorias, tais como, poemas, provérbios, mitos, discurso solene, rezas, 

editoriais, cartas do leitor etc.  

 

c) A competência interacional 

Envolve o conhecimento e o uso de regras não escritas de interação em 

diversas situações de comunicação em uma comunidade sociocultural-linguística 

dada. Inclui, dentre outras coisas, saber como iniciar, continuar e manipular 

conversações e negociar o significado com outras pessoas; o tipo de linguagem 

corporal apropriada; o contato visual e a proximidade entre os falantes e o atuar em 

consonância com essas regras. 

A conversação entre um vendedor local e um turista estrangeiro na praia 

de Ponta Negra supõe que não seja tão pessoal, mas, que se refira a uma 

transação comercial. Há de se notar que as regras, que regulam essas transações, 

estão culturalmente determinadas e variam de cultura a cultura e, dentro desta área 

de uma comunidade a outra. Esta competência representa a maneira como os 

indivíduos se organizam durante a interação social e resolvem questões, tais como, 

os processos discursivos que favorecem ou dificultam a produção e compreensão 

do domínio da interação; como resolvem os falantes, o uso e defesa de seu turno; 

que tipos de interação podem ser distintas, qual é o comportamento sociolinguístico 

empregado para exercer o papel de autoridade em uma interação; que estratégias 

são usadas para desafiar a dita autoridade. 

A competência cultural é a capacidade para compreender as normas de 

comportamento do ponto de vista dos membros de uma cultura, e atuar de modo 

que possa ser entendido pelos referidos membros e como se espera que tais 
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normas sejam entendidas. A competência cultural, portanto, envolve a 

compreensão de todos os aspectos da cultura, especialmente, a estrutura social, 

os valores e crenças da gente e o modo que assumem, que se devem fazer as 

coisas.  

 

 

1.3.3 Competência pragmática 
 

Esta competência está intrinsecamente relacionada com nosso objeto de 

estudo, visto que a pragmática considerava os enunciados verbais, não como 

orações, mas sim, como formas específicas de ação social. Por isso, os estudos na 

área da análise do discurso feitos por Austin, Searle e Grice, ao discutirem os atos 

de fala se apresentam como reposta às nossas expectativas de compreensão dos 

efeitos dos enunciados coletados em nosso corpus. Nesta perspectiva, destacamos 

os seguintes aspectos: a competência funcional, a implicatura e os atos de fala. 

Observamos, portanto, que estes aspectos estão relacionados ao princípio de 

cooperação e às máximas conversacionais. 

 

a) competência funcional  

Conforme Duque (2003), a competência funcional diz respeito à 

capacidade para atingir os propósitos de comunicação em uma língua. Segundo 

Pilleux (2001), existe uma série de propósitos para os quais se usa a língua: para 

especular, repelir, retratar-se, negar, classificar, perguntar, perdoar, felicitar, 

saudar, agradecer, criticar etc. Todos estes são atos de fala, isto é, como 

executamos atividades, com base em simples palavras. Os atos de fala podem 

variar de uma cultura para outra, já que são o reflexo de diferentes sistemas de 

valores. 

 
b) princípio de cooperação: implicaturas e máximas conversacionais  

O filósofo Paul Grice (1975) identificou os princípios gerais subjacentes ao 

uso cooperativo da língua. Esses princípios, que chamou de máximas, são em 

número de quatro e são as diretrizes para o uso eficiente e eficaz da língua na 

conversação. Juntas, essas máximas compõem o princípio de cooperação que é 

expressa pela seguinte fórmula, já revista por Wilson (2008): faça a sua 

contribuição na conversação, atendendo ao que é solicitado, no momento exigido, 
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visando aos propósitos comuns e imediatos, de forma consequente em relação aos 

compromissos conversacionais estabelecidos.  

As quatro máximas são as seguintes: 

A máxima da qualidade: tente fazer com que sua contribuição seja 

verdadeira, especificamente: 

(i) não  diga o que acredita ser falso 

(ii) não diga coisas para as quais você carece de evidências adequadas. 

A máxima da quantidade:  

(i) faça com que sua contribuição seja tão informativa quanto for exigido 

para os presentes fins do intercâmbio. 

(ii) não faça com que sua contribuição seja mais informativa do que é 

exigido. 

A máxima da relevância: faça com que sua contribuição seja relevante. 

A máxima de modo: seja perspícuo e, especialmente; 

(i) evite a obscuridade 

(ii) evite a ambiguidade 

(iii) seja breve 

(iv) seja ordenado 

Essas máximas são aprendidas socialmente, não são convenções 

arbitrárias, descrevem meios racionais para conduzir intercâmbios cooperativos. Aí 

é que está sua relação com nosso estudo, são esses meios linguísticos e 

extralinguísticos que são usados pelos vendedores e turistas em sua extensão 

máxima, devido as condições complexas de um ambiente plurilíngue.  

O que Grice sugere, não é que as pessoas falem efetivamente assim o 

tempo todo, mas é que elas sigam essas diretrizes o tempo todo e ao pé da letra. 

Mesmo quando a conversa parece não seguir suas especificações, os interactantes 

supõem que, apesar das aparências, há adesão aos princípios em um nível mais 

profundo. É ai que surgem as inferências, a fim de preservar a suposição de 

cooperação. É este tipo de inferência que Grice chama de implicatura 

conversacional. Ele observou que, ao usar a linguagem, os sujeitos comunicam 

mais significados do que aqueles contidos literalmente em seus ditos. Ou seja, ao 

“dizer” algo, os falantes também “implicam” outros significados, os quais não 

conseguem ser inferidos a partir apenas de suas condições de verdade.  
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De uma enunciação, podem derivar várias inferências, pretendidas e não 

pretendidas. As inferências, que são consideradas como implicaturas, são do tipo 

pretendidas e, por isso, podem ser consideradas como especial. 

Levinson (2007) apresenta algumas razões para a atual projeção do 

conceito de implicatura nos estudos da pragmática.  

• A implicatura coloca-se como exemplo paradigmático da natureza e da força 

das explicações pragmáticas dos fenômenos linguísticos. 

• Ela dá uma explicação até certo ponto explícita de como é possível querer 

dizer (num sentido geral) mais do que é efetivamente “dito” (isto é, mais do 

que se expressa literalmente pelo sentido convencional das expressões 

linguísticas). 

• É provável que a noção de implicatura traga simplificações substanciais na 

estrutura e no contexto das descrições semânticas. 

• A implicatura, ou, pelo menos, algum conceito intimamente relacionado, 

parece ser simplesmente essencial para que vários fatos básicos a respeito 

da língua sejam explicados adequadamente. 

• Os princípios, que geram as implicaturas, têm capacidade de explicação 

muito geral: alguns princípios fornecem explicação para um grande leque de 

fatos aparentemente não relacionados.  

A existência de diversas implicaturas conversacionais em nosso corpus, 

como veremos no capítulo 3, dá a importância dessa teoria para nosso trabalho, 

pois dela podemos constatar a cooperação dos sujeitos na interação.  

O princípio de cooperação e as máximas conversacionais são 

constantemente revisitados, sempre procurando um aprofundamento e um 

alargamento dos seus conceitos e taxonomias. Dentro dessas novas 

interpretações, temos as leis do discurso. Maingueneau (2005) diz que essas leis 

desempenham um papel considerável na interpretação dos enunciados e que são 

um conjunto de normas, que cabe aos interlocutores respeitar, quando participam 

de um ato de comunicação verbal.   

Vejamos as leis descritas por esse autor: 

 

A lei da pertinência 
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Uma enunciação deve ser maximamente adequada ao contexto em que 

acontece: deve interessar ao destinatário, fornecendo-lhe informações que 

modifiquem a situação.  

 
A lei da sinceridade 

Diz respeito ao engajamento do enunciador no ato de fala que realiza. Cada ato 

de fala implica um certo número de condições, de regras do jogo. Ao afirmar algo, o 

enunciador deve estar em condições de garantir a verdade no que diz. Ao dar uma ordem 

deve-se querer que a ordem seja cumprida e que essa ordem não seja absurda. O 

desrespeito a essas regras causará danos à comunicação.  

 

A lei da informatividade 

Incide sobre o conteúdo dos enunciados e estipula que não se deve falar 

para não dizer nada, que os enunciados devem fornecer informações novas ao 

destinatário. 

 

A lei da exaustividade 

Especifica que o informante deve dar a informação máxima, considerando-

se a situação. O enunciado deve conter todas as informações necessárias ao 

entendimento sem extrapolar, pois, então, estaria transgredindo a lei por excesso 

de informação. 

 

As leis da modalidade 

Prescrevem clareza, ou seja, o enunciado deve se apresentar claro na 

pronúncia, na escolha das palavras, na complexidade das frases, entre outros 

aspectos e economia, deve procurar a formulação mais direta. 

 

Vemos, claramente, que Maingueneau procurou deixar mais claras as 

definições das máximas, aumentando sua profundidade e, ao renomear de leis, 

reconhece sua importância para uma interação cooperativa. 

O princípio da cooperação, as máximas e as implicaturas conversacionais 

nos ajudam a analisar as interações quanto ao êxito de sua realização enquanto 

atos de fala. O uso e exploração dos recursos no discurso: situação de fala, evento 

de fala e ato de fala.  
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1.3.3.1Os atos de fala  

O ato é pelo que constatamos o ponto de tangência entre as diversas 

competências. Dentro de uma comunidade linguística, é possível detectar muitas 

situações de fala que se associam com o uso da linguagem ou que estão marcadas 

pela sua ausência, como por exemplo: festas, comidas, aulas, cerimônias.  

Um evento de fala é a atividade ou aspectos da mesma que está regido por 

regras ou normas para o uso linguístico, por exemplo, uma conversação privada, 

uma discussão ou uma palestra. Quando os eventos de fala são analisados em 

segmentos de discursos menores, constituem atos de fala, tais como, pergunta, 

ordem ou recriminação durante uma discussão. Assim como, um mesmo tipo de 

ato de fala pode ocorrer em diferentes eventos, também, o mesmo tipo de evento 

de fala pode ser verificado em situações distintas (Duque, 2003, p.83). 

Considerando sua importância, nos aprofundaremos, a seguir, na teoria 

dos atos de fala.  

Surgida dentro da filosofia da linguagem e depois apreendida pela 

pragmática, essa teoria entende a linguagem como forma de ação e estuda os 

diversos tipos de ações humanas, que se realizam através da linguagem (Koch, 

2006, p.17), ou seja, parte de uma concepção realista para esclarecer os 

elementos de nossa experiência. 

A teoria dos atos de fala nos serve, neste trabalho, para analisar e elucidar 

os efeitos causados pelas enunciações sobre os interlocutores. O que nos 

interessa é saber que atos de fala são realizados na interação do vendedor 

ambulante com o estrangeiro, persuadir, convencer, informar, agradar etc. E, ainda, 

caso esses atos não se realizem, quais poderiam ter sido os motivos. John 

Langshaw Austin (1911-1960), filósofo inglês, foi quem criou esta teoria que, 

posteriormente, foi aprofundada e ampliada por outros estudiosos, entre eles está 

John Searle que aprimorou e alargou a taxonomia dos atos que Austin havia 

proposto. 

O professor Danilo Marcondes, na introdução à edição em português do 

principal livro de Austin sobre os atos de fala, “Quando dizer é fazer – palavras em 

ação”, diz que o ponto central da concepção de Austin e sua principal contribuição 

à filosofia parece ser a idéia de que  a linguagem deve ser tratada essencialmente 
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como uma forma de ação e não de representação da realidade. Desta forma, 

devemos proceder à análise com base em uma teoria da ação e não do significado. 

A proposta de Austin não é apenas doutrinária ou sistemática, mas, muito 

mais metodológica e está inserida na linha da filosofia da linguagem ordinária, 

como podemos confirmar nas palavras de Marcondes (apud Austin, 1910, p.10). 

 
Neste método de análise a necessidade de se levar em conta o contexto 
de uso das expressões e os elementos constitutivos deste contexto indica 
claramente que a linguagem não deve ser considerada em abstrato, em 
sua estrutura formal apenas, mas sempre em relação a uma situação em 
que faz sentido o uso de tal expressão. Desta forma superam-se as 
barreiras entre linguagem e mundo, entre o sistema de signos 
sintaticamente ordenados e a realidade externa a ser representada. 

 

Analisar as enunciações em seu contexto, considerando os interlocutores, 

a cultura envolvida e as práticas sociais como propõe Austin, serve bem ao nosso 

propósito. E, ao considerarmos a linguagem, como atuação no real, podemos 

compreender como e por que os vendedores ambulantes e os turistas construíram 

aquelas enunciações, e notar suas intenções, suas percepções e seu resultado. 

Alguns conceitos são primordiais para compreendermos a teoria dos atos 

de fala. Um dos conceitos chave é o que o autor chama de performativo, sentença 

performativa ou proferimento performativo. Estas sentenças ou proferimentos têm o 

poder de realizar atos, diferentemente de outras apenas declarativas ou descritivas. 

Há, aparentemente, grande dificuldade em distinguir tais sentenças. O que é uma 

pergunta, uma ordem ou uma declaração? Quais seus limites e suas 

características? A verdade é que não há uma delimitação precisa. Então, 

inicialmente, Austin distinguiu dois tipos de enunciados os constativos e os 

performativos. O primeiro tipo descreve um estado de coisas: são afirmações, 

descrições ou relatos e, por isso, podem ser verdadeiros ou falsos. Já o outro tipo, 

os performativos, que são o núcleo dessa teoria e o foco principal dos estudos de 

Austin, nada descrevem ou relatam, nem constatam e não são nem verdadeiros 

nem falsos, ou seja, não podem ser submetidos ao critério de verificabilidade.  

Algumas condições são necessárias para que tenhamos um performativo: 

• São proferimentos que não podem ser enquadrados em nenhuma das 

categorias gramaticais reconhecidas, exceto a de declaração; 

• Todos terão verbos usuais, na terceira pessoa do singular, do 

presente do indicativo, da voz passiva; 
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• O proferimento da sentença é, no todo ou em parte, a realização de 

uma ação, que não seria normalmente descrita, consistindo em dizer 

algo. 

 

Portanto, proferimentos do tipo Aceito essa mulher como minha legítima 

esposa ou Batizo este navio ou ainda Aposto cem reais que, se ditas nas 

circunstâncias apropriadas, estão dentro daquelas condições, não vão descrever 

estes atos, mas sim, realizá-los. Essa é a razão por que esses proferimentos são 

chamados de performativos, palavra derivada do verbo inglês to perform, verbo 

correlato ao substantivo ação, e indica que ao se emitir o proferimento estará se 

realizando uma ação, não sendo, consequentemente, considerado um mero 

equivalente a dizer algo, justifica o mesmo autor. 

Vemos que a ação está no centro das atenções, quando falamos dos atos 

de fala, e a ação requer tempo e espaço e, neste caso, interlocutores. Todas essas 

condições são necessárias e primordiais para verificarmos a efetividade do ato. 

Contudo, pode-se dizer, realizar o ato? Austin (1990, p.26) argumenta que 

 
... geralmente o proferimento de certas palavras é uma das ocorrências, 
senão a principal ocorrência, na realização de um ato (seja de apostar ou 
qualquer outro), cuja realização é também o ato do proferimento, mas este 
está longe de ser, ainda que excepcionalmente o seja, a única coisa 
necessária para a realização do ato. Genericamente falando, é sempre 
necessário que as circunstâncias em que as palavras forem proferidas 
sejam, de algum modo, apropriadas, ou outras pessoas também realizem 
determinadas ações de certo tipo, que sejam ações físicas ou mentais, ou 
mesmo o proferimento de algumas palavras adicionais.  

 

Ainda que existam as circunstâncias ideais, a realização de um ato através 

de um proferimento requer condições de seriedade para estabelecer a veracidade 

ou falsidade da ação. Essa seriedade provém de uma atitude “interior e espiritual”, 

pois o enunciador propõe aos seus interlocutores aceitarem sua palavra como 

verdade, afirmando, indiretamente, que sua palavra é seu penhor. Isso dá ao ato a 

seriedade e a verdade que necessita para existir. O não cumprimento de algumas 

destas condições, descritas anteriormente, fará o ato fracassar, ou seja, resultar 

malogrado e a isto, Austin chamou de doutrina das infelicidades. Ele listou algumas 

das coisas necessárias para o funcionamento feliz ou sem tropeços, de um 

proferimento performativo altamente desenvolvido e explícito. 
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1. Deve existir um procedimento convencionalmente aceito, que 

apresente um determinado efeito convencional e que inclua o 

proferimento de certas palavras, por certas pessoas, e em certas 

circunstâncias; e, além disso, que 

2. as pessoas e circunstâncias particulares, em cada caso, devem ser 

adequadas ao procedimento específico invocado. 

3. O procedimento tem de ser executado, por todos os participantes, de 

modo correto e 

4. completo. 

5. Nos casos em que, como ocorre com frequência, o procedimento visa 

às pessoas com seus pensamentos e sentimentos, ou visa à 

instauração de uma conduta correspondente por parte de alguns 

participantes, então aquele que participa do procedimento, e o invoca, 

deve, de fato, ter tais pensamentos ou sentimentos, e os participantes 

devem ter a intenção de se conduzirem de maneira adequada, e, 

além disso, 

6. Os interlocutores devem realmente conduzir-se dessa maneira 

subsequentemente. 

 

Quando o ato não cumpre uma destas condições, ele é malogrado, pois, 

não se concretizou. Se descumprir uma das quatro primeiras, ele foi somente 

intencionado, ou seja, é um ato “pretendido” ou “nulo”, neste caso, é chamado de 

desacerto.  E se o ato não cumpre uma das duas últimas condições é chamado de 

abuso, foi somente “professado”, é de fato “vazio”. Portanto, para que o ato seja 

feliz deve obedecer todas estas condições. Entretanto, o próprio autor faz questão 

de dizer que essas condições não são rígidas e que podem sofrer alterações com 

estudos mais aprofundados. 

Ao analisar mais atentamente alguns proferimentos, Austin percebeu que 

os performativos poderiam vir implícitos em diferentes construções gramaticais. Ele 

chamou estes performativos de primários pelo fato de que deles derivariam os 

performativos explícitos. Como exemplo, temos o proferimento “Estarei lá.” que 

pode ser tanto uma promessa quanto uma intenção ou mesmo uma declaração de 

condição futura, ele só se fará performativo primário se cumpridas as condições 

listadas anteriormente. Em oposição, temos o proferimento “Prometo que estarei 
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lá.” este não deixa dúvidas quanto ao ato de prometer e cumpre todas aquelas 

condições, sendo, assim, um performativo explícito. 

Após concluir, que ao dizer algo, estamos realizando um ato, o autor da 

teoria dos atos de fala propôs uma diferenciação destes atos em atos 

locucionários, ilocucionários e perlocucionários, vamos a eles: 

Atos locucionários: é o ato fonético. É o proferir certos ruídos, certas 

palavras em determinada construção e com um certo significado, ou seja, com um 

sentido e uma referência. É o ato de dizer algo. 

Atos ilocucionários: acontecem quando a locução ganha força. Esta força 

ilocucionária é proporcionada, tanto pela veracidade da circunstância do 

proferimento, quanto pelo empenho do locutor com o ato. É a realização e um ato 

ao dizer algo, em oposição à realização de um ato de dizer algo.  

Atos perlocucionários: é o ato que produz certos efeitos ou consequências 

sobre os sentimentos, pensamentos, ou ações dos ouvintes. 

Vejamos estes exemplos, que nos ajudam a melhor distinguir os atos: 

Locucionário: “ele disse que...” 

Ilocucionário: “ele argumentou que...” 

Perlocunionário: “ele me convenceu que...” 

Com o avanço dos estudos, Austin concluiu que todos os atos são ao 

mesmo tempo locucionários, ilocucionários e perlocucionários. Jonh Searle, 

também filósofo da Escola de Oxford, continuou e aprofundou os estudos sobre os 

atos de fala e percebeu que a estrutura sintática dos enunciados, muitas vezes, 

não correspondia a força ilocucionária do proferimento. Um conteúdo proposicional 

com estrutura de pergunta poderia ser entendido com outra força ilocucional, de 

ameaça ou ordem por exemplo. Desta conclusão nasce uma diferenciação 

essencial: os atos de fala diretos e indiretos. 

Temos, então, os atos de fala diretos, quando são usadas formas 

linguísticas especializadas. Alguns proferimentos são típicos da força ilocucionária 

que propõem. Uma pergunta como Que horas são? ou expressões usadas para 

pedidos como por favor, na maioria dos casos, não deixam dúvida. A entonação, a 

estrutura e o conteúdo são fortemente convencionados e isto torna sua 

compreensão mais rápida e fácil. 

Por outro lado, os atos de fala indiretos são realizados por formas 

linguísticas de outro tipo de ato. Quando dizemos Você tem um cigarro? o que 
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parece ser uma pergunta é compreendido, normalmente, como um pedido. Ou 

mesmo, quando dizemos Como está quente aqui! estamos solicitando uma ação 

dos ouvintes a fim de amenizar o calor,  abrir uma janela ou ligar o ar condicionado, 

por exemplo. 

A teoria dos atos de fala colabora em nosso trabalho na compreensão do 

ritual da venda num contexto plurilinguístico. Verifica, através da doutrina das 

infelicidades, a realização do ato ou seu fracasso e expõe, pelo fato de “levar em 

conta o contexto de uso das expressões e os elementos constitutivos deste contexto”, os 

diversos fatores relevantes na construção das enunciações. 

 O ritual de venda é complexo, principalmente, se consideramos um 

ambiente multilíngue; inicia-se com a abordagem, seja através de um cumprimento 

ou da oferta da mercadoria, entra na negociação que carrega em si vários atos de 

fala, convencer, prometer etc. E vai até a finalização com a aquisição da 

mercadoria ou não. Observa-se que os procedimentos para a realização do ritual 

são convencionais, entretanto, existem barreiras linguísticas e culturais que podem, 

muitas vezes, tornar um dos atos malogrado e levar ao fracasso da venda. Os 

diferentes idiomas e culturas fazem com que os interlocutores descumpram 

constantemente aquelas condições de felicidade que os atos de fala exigem para 

funcionarem sem tropeços.  

O que é convencionalmente aceito aqui pode não sê-lo na Noruega e um 

ato de fala locucionário pode realizar um ato perlocucionário diferente do 

pretendido pelo enunciador. E quando pensamos na escolha das palavras, a 

complexidade aumenta ainda mais, pois, isso exigirá um alto grau de cooperação e 

esforço cognitivo dos interactantes, principalmente, para manter a sequência da 

interação e tornar o ritual de venda completo. 

Examinaremos, no terceiro capítulo de análise dos dados, o cumprimento 

ou não das condições de felicidade e as circunstâncias que podem ter levado 

alguns dos atos de fala ao fracasso ou a sua realização plena. 

Agora, continuemos vendo a última das competências do esquema de 

Pilleux. 

 

1.3.4 A Competência Psicolinguística 

Essa competência inclui a personalidade do falante, a sociocognição e o 

condicionamento afetivo. Estes dois últimos pontos são difíceis de separar da 
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competência pragmática, e poderiam incluir-se nesta, no entanto, por uma mera 

questão metodológica se mantém a parte.  

 

a) A personalidade do falante 

A personalidade dos interactantes inclui suas “caixas pretas”, cada um com 

seu nível intelectual e cultural, seu sistema de motivações, além do sexo, idade, 

estrato social, preconceitos, educação, estado emocional etc. Todos estes 

elementos constituem sua identidade. Através da linguagem, os seres não só 

comunicam informações, mas também intercambiam significados, tingidos de 

nossos estados de ânimo. 

b) A Sociocognição  

Sobre a base de uma caracterização sociocognitiva da ideologia (Van Djk 

1995), isto é, o fato de que os esquemas mentais, as atitudes e os valores não são 

só fenômenos individuais, mas que estão presentes nas mentes dos integrantes de 

uma comunidade, se pode notar que as representações mentais, junto com as 

atitudes com que os falantes entram em uma interação e visualizam o outro, afetam 

a estratégia discursiva por seu uso e a avaliação de como se desenvolverá o dito 

intercâmbio. Ao compartilhar certos modelos de representação mental, os membros 

de uma comunidade contam com uma base comum para conceituar situações, 

eventos e atos de fala e também interpretar a ausência dos mesmos. 

 

c) Condicionamento afetivo 

 A sociocognição é um elemento compartilhado pelos integrantes de uma 

comunidade, o que não quer dizer que se anule a individualidade. Assim, os traços 

constantes de uma pessoa, sua personalidade, como seus estados de ânimo, são 

fatores esporádicos que afetam a quantidade e a qualidade de sua interação em 

eventos específicos, ao que há de agregar aqueles elementos contextuais que lhe 

dão um marco ao evento de fala: o espaço social, ao momento, ao contexto 

institucional, às normas de interação que devem ser aplicadas e à interpretação. 

De todos esses condicionantes depende a caracterização do ambiente psicológico 

em que se moldura a situação, o evento de fala e o ato de fala. (Pilleux, 2001, p.7) 

Levi-Mattoso (1976, p. 69) afirma que uma teoria do comportamento 

linguístico não pode ser estabelecida sem levar em conta o SER (o homem social) 

como comunicador, porque o estudo deste comunicador não pode ser efetivado 
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isolando-o do contexto comunicativo, no sentido amplo, que abrange o seu 

passado e o seu presente sócio-cultural. A autora sustenta que 

 
o contexto social e cultural é tão essencial para a comunicação verbal 
como o próprio processo verbal. Assim, o individuo constitui a unidade 
funcional linguisticamente, mas ele também relaciona dinamicamente os 
elementos da sua vivência, conceitualizando individualmente estas 
experiências. Desta maneira, cada pessoa cria formas novas de pensar e 
de expressar-se.  

 

Iniciamos este tópico, percorrendo algumas definições de competência 

comunicativa, até chegarmos ao esquema proposto por Pilleux, coletado por 

Duque, onde se entende, que competência comunicativa é um conjunto de 

habilidades e conhecimentos que os falantes de uma língua possuem e lhes 

permite se comunicar, podendo fazer uso de tal língua em situações de fala, 

eventos e atos. A fim de melhor compreender estes atos, fizemos um breve 

resumo, baseado nos trabalhos de Austin e Searle.  

O que dissemos e fazemos só tem significado dentro de um ambiente de 

conhecimento cultural. O modo com que usamos a língua está preso à 

sociocognição coletiva, por meio da qual damos sentido à nossa experiência. 

Então, corroboramos com a definição daquele autor, de que a competência 

comunicativa é formada pelas competências linguística, sociolinguística, 

pragmática e psicolinguística, com suas respectivas estruturas e funções. 

Revisitamos os conceitos do princípio de cooperação, das máximas e das 

implicaturas conversacionais, visto que essas teorias se encontram imbricadas 

nestas competências. 

Constituída de processos comunicativos multimodais, a intercompreensão 

pede um aparato teórico amplo que seja capaz de analisá-la. Fomos levados pelo 

corpus, num primeiro momento, ao estudo das línguas em contato, o jargão, o 

pídgin e o crioulo. Em seguida, buscamos as principais definições de competência 

comunicativa, onde nos deparamos com o esquema de Pilleux que, em nossa 

perspectiva, dá suporte teórico e metodológico a nossa análise dos dados que é 

apresentada no capítulo 3.  

Essa curta viagem por algumas teorias e conceitos da linguística teve o 

único objetivo de dar suporte à análise dos dados. Muitos outros caminhos 

poderíamos ser percorridos nas diversas áreas do conhecimento, contudo, 
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acreditamos que o que foi exposto nos dá instrumentos para analisarmos nosso 

objeto de maneira satisfatória. 
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2. A METODOLOGIA E O CONTEXTO DA PESQUISA 
 

2.1   A caracterização da pesquisa 

A essência desta pesquisa consiste em descrever e analisar um fenômeno 

linguístico ocasionado pela ação de um grupo de pessoas em seu ambiente 

natural. Isso, além de outros fatores, nos leva a uma abordagem etnográfica e ao 

uso de paradigmas qualitativos. A abordagem etnográfica, segundo Fetterman 

(1990), abriga pesquisas baseadas em paradigmas fenomenologicamente 

orientados que englobam uma perspectiva multicultural, pois, aceitam múltiplas 

realidades. Esse autor também diz que, “além de coletar informações a partir de 

um ponto de vista interno, o pesquisador deve procurar dar sentido a todos os 

dados a partir de uma perspectiva ética”, ou, como ele mesmo denomina também 

“científica social externa”.  

O paradigma qualitativo tem três características essenciais: visão holística, 

abordagem indutiva e investigação naturalística. Conforme Alves-Mazzoti & 

Gewandsznajder (1998, p. 131), 

 
a visão holística parte do princípio de que a compreensão do significado 
de um  comportamento ou evento só é possível em função das inter-
relações que emergem de um dado contexto. A abordagem indutiva pode 
ser definida como aquela em que o pesquisador parte de observações 
mais livres, deixando que dimensões e categorias de interesse emirjam 
progressivamente durante os processos de coleta e análise de dados. 
Finalmente, investigação naturalística é aquela em que a intervenção do 
pesquisador no contexto observado é reduzida ao mínimo. 

 

Vemos que a abordagem etnográfica e o paradigma qualitativo se 

complementam, dando-nos um viés metodológico satisfatório. 

A multiplicidade de teorias e técnicas, provenientes de diversas áreas do 

conhecimento, usadas para coletar, descrever e analisar os dados dá a este 

trabalho um caráter transdiciplinar. Ao unirmos a isso à especificidade do objeto – a 

fala em condições reais de produção – inserimos esta pesquisa nos estudos de 

Linguística Aplicada, doravante designada como LA. Conforme Moita Lopes (1998) 

afirma a linguística aplicada tem-se também constituído como uma área feita de 

margens, de zonas limítrofes e bifurcações, onde se tornam móveis as linhas de 

partilha dos campos disciplinares e são deslocados, reinscritos, reconfigurados, os 

construtos tomados de diferentes tradições e áreas do conhecimento. 
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O mesmo autor, ao identificar o objeto de estudo, diz que a LA tem 

buscado cada vez mais a referência de uma língua real, ou seja, uma língua falada 

por falantes reais em suas práticas reais e específicas, numa tentativa de seguir 

essas redes, de não arrancar o objeto da tessitura de suas raízes.  

 

2.2   O caminho 

Três etapas se fizeram necessárias para respondermos às questões aqui 

apresentadas. A primeira foi uma revisão bibliográfica e do estado da arte que 

tratasse tanto das teorias, que embasassem nossas reflexões, quanto das 

pesquisas mais recentes que tivessem, em algum ponto, uma correspondência 

com nosso objeto de estudo. Vimos, ao longo de nosso percurso, que essa 

primeira etapa esteve presente durante todo o processo de pesquisa. 

Numa segunda etapa, realizamos a pesquisa de campo, em novembro e 

dezembro de 2007 e janeiro a julho de 2008. Iniciamos a abordagem do campo 

com uma observação preliminar, que visou, principalmente, a conhecermos o 

entorno e os sujeitos. Com isso, delimitamos o espaço e traçamos um 

enquadramento do sujeito. Escolhemos a praia de Ponta Negra, por ser a praia 

urbana da cidade de Natal que mais recebe turistas internacionais e também por 

ser o local onde, alguns anos antes, havíamos observado o fenômeno linguístico 

que nos motivou a fazer este estudo.  

Quanto aos sujeitos, escolhemos os vendedores ambulantes, de origem 

potiguar, que não tivessem feito curso superior e que não tivessem estudado 

línguas estrangeiras formalmente. Explicitaremos melhor nossa escolha do sujeito 

e as especificidades do entorno em subtópicos neste capítulo.  

A observação preliminar do campo também nos ajudou a escolher alguns 

instrumentos para a realização da coleta de dados, a qual deveria conter dados do 

campo, dados do sujeito e as interações dos sujeitos com os estrangeiros. 

A principal fonte para os dados do campo foram as notas que fizemos ao 

longo de todo o processo, desde as observações preliminares até a última 

entrevista. Nelas, procuramos descrever o local, seus moradores e visitantes, suas 

peculiaridades, suas problemáticas e nossas impressões. Também coletamos 

dados estatísticos e históricos de diversas fontes, como livros, jornais, revistas, 

sítios da internet, entre outros. Como a maioria dos vendedores ambulantes, que 
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trabalham nessa praia, mora nos arredores, fizemos uma breve pesquisa sobre os 

bairros vizinhos, a fim de compreendermos melhor nosso sujeito.  

Na coleta dos dados do sujeito e de suas interações com os estrangeiros, 

tivemos uma série de problemas, que foram sendo resolvidos, conforme se 

apresentavam. Gravar em vídeo ou somente em áudio? Essa questão era propícia, 

pois, para as duas formas haviam prós e contras: em vídeo, teríamos tudo 

documentado e poderíamos retornar e rever quantas vezes necessitássemos, 

entretanto, percebemos que a presença de alguém com uma filmadora poderia 

modificar demais as ações dos interactantes; em áudio, a perturbação, que nossa 

presença possivelmente causaria, seria bastante diminuída. Além disso, no caso de 

vídeo, precisaríamos solicitar autorização para a filmagem e para o uso da imagem, 

também aos turistas, o que se mostrou impraticável.  

Então, escolhemos,  para a coleta dos dados do sujeito, a gravação em 

vídeo de entrevista dirigida, e, para o registro das interações, a gravação em áudio.  

Para a filmagem, usamos uma máquina digital, pequena e discreta. 

Elaboramos um roteiro de entrevista que foi norteado para a investigação da 

condição sociocultural do entrevistado e de sua relação com línguas estrangeiras – 

dificuldades, aprendizagem e impressões. Perguntamos nome, idade, origem, local 

de moradia e escolaridade. Esses dados nos deram um primeiro perfil de nosso 

sujeito. Perguntas mais abertas foram feitas para que obtivéssemos informações 

sobre como acontecia a interação e sobre a relação que o sujeito pesquisado tinha 

com as línguas estrangeiras: 

 

Como você faz para vender para estrangeiros? 

Como você aprendeu a falar com eles?  

Você já estudou línguas estrangeiras? 

Estudar uma outra língua ajudaria nas vendas? 

 
A flexibilidade da entrevista dirigida permitiu que o informante tivesse 

liberdade para falar espontaneamente. Com isso, conseguimos coletar algumas 

impressões do sujeito sobre suas práticas. 

Na coleta das interações dos vendedores com os estrangeiros, nos 

preocupamos em perturbar o mínimo possível as ações, por isso, a escolha 

somente do áudio foi a mais sensata. Usamos um gravador do tipo MP3, bem 
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pequeno, que colocamos em um cordão e penduramos no pescoço do vendedor. 

Durante as gravações, mantivemo-nos a certa distância e, para que não 

perdêssemos detalhes das interações, tomamos notas do que víamos durante as 

ações. Gestos, sorrisos, olhares, tudo, que pudesse compor a cena comunicativa, 

era anotado de forma a facilitar a interpretação. 

Uma preocupação nos conduziu o tempo todo: a invisibilidade. Como 

nosso propósito era coletar dados das interações naturais, mesmo sabendo que a 

presença do pesquisador poderia interferir, pedimos aos informantes para 

procederem da forma como faziam em seu dia-a-dia. Mas, mesmo com esse 

pedido, percebemos que, algumas vezes, eles tentaram “mostrar do que eram 

capazes”.  

Alguns acontecimentos, nos primeiros contatos com o campo e com os 

sujeitos, nos deixaram preocupados quanto à coleta de dados. Nas observações 

preliminares, percebemos que deveríamos ter cuidado para não sermos confundido 

com policial ou com informante, pois, ações ilícitas aconteciam paralelamente com 

as vendas de produtos comuns. Tráfico e uso de drogas, prostituição, aliciamento 

de menores e trabalho infantil eram os mais comuns. Perdemos alguns bons 

informantes por que, segundo eles, não queriam envolver-se em algo que os 

prejudicasse. Uma informante contou que tinha participado de outra pesquisa e, 

dias depois, sua fala fora exibida na televisão: o pesquisador era um repórter 

disfarçado. 

Foi difícil convencer alguns a colaborar, explicávamos-lhes que nosso 

propósito era uma pesquisa para a universidade, mostrávamos-lhes nossa carteira 

de estudante, vestíamo-nos de maneira bem simples, tentávamos falar sem 

sotaque e olhávamos nos olhos; enfim, recorríamos a tudo que pudesse quebrar as 

barreiras impostas pelo medo. Nossa presença, quase constante na praia, parece 

ter-nos tornado “parte da paisagem”, e isso tudo nos permitiu conseguir as 

entrevistas de que necessitávamos. 

Nossa preocupação, então, recaiu sobre a amostragem. Como nossa 

pesquisa é qualitativa e interpretativista conforme esclarecemos no início deste 

capítulo, direcionamo-nos para dados e informantes que nos dessem pistas para 

responder a nossas questões. Depois de descartarmos alguns, por não estarem 

dentro do recorte escolhido, ficamos com uma amostragem de quatro sujeitos. 

Essa quantidade de informantes, que no começo pareceu pouco, se mostrou 
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suficiente para a pesquisa, pois, eles apresentavam várias características do 

fenômeno estudado.  

Partimos, assim, para as transcrições. Foi, nesse momento, que 

percebemos que teríamos uma árdua missão: transcrever falas cobertas por ruídos 

do mundo. O sopro constante do vento, o quebrar das ondas e, até mesmo, o som 

dos carrinhos dos vendedores de CDs piratas estavam gravados, e nós tínhamos 

que, além de transcrever os enunciados do informante, transcrever os dos turistas 

estrangeiros. As falas de nossos visitantes estavam em diversas línguas. Desafio 

bem interessante foi compreendermos, dentre os ruídos, as falas em língua 

estrangeira, qualquer que fosse esta. Ouvimos inúmeras vezes cada gravação e, 

em cada audição, compreendíamos mais um fragmento, uma palavra ou, 

simplesmente, sons não linguísticos que tivessem algum significado. 

Escolhemos como normas para as transcrições, as orientações do Projeto 

de Estudo Coordenado da Norma Urbana Linguística Culta (Projeto NURC) 

encontradas em Preti e Urbano (1990).  

No quadro a seguir, demonstramos como as utilizamos:  

 

Ocorrência Sinal Exemplificação 

Indicação dos falantes letra inicial do nome J. 
S. 

Pausa ... J. ok... Oscar... a las sete e meia... 
Ok? 

Ênfase MAIÚSCULAS TM. No... no... 
para ELA 

Alongamento de vogal 
: (pequeno) 
:: (médio) 

::: (grande) 

C. Ah:: no problema... se te:: tu 
gusta: de::: ... mi interesse para te 

vender 

Silabação - Ma-ra-ca-ja-Ú 

Interrogação ? Para la Norte? 

Segmentos 
incompreensíveis ou 

ininteligíveis 

(   ) 
(ininteligível) 

Todos los días salir? Porque (inc.) 
depende de la marea para 

anunciar  que solamente lunes:: 
martes:: no? 

Truncamento de palavras 
ou desvio sintático / 

TM. Ahora si... nos dijeran a já:: ... 
nos dijeran cien/... ciento diez 

reales 
Comentário do transcritor  

ou do pesquisador ((   )) Setenta ((J é interrompido por TM)) 

Superposição de vozes [ J. (...) cada vez mais    então 
[ 
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P.  legal, legal 
[ 

J. a minha área é essa... é detonar 

Ortografia  Hum hum 
Ha::: 

                       Quadro 2 – Normas para as transcrições 

 

 

3.3   O entorno 

O entorno, aqui entendido como o ambiente sócio-histórico, onde o 

fenômeno linguístico estudado ocorre, deve ser bem compreendido e analisado, 

pois, é nele e dele que os sujeitos se alimentam para produzirem suas 

enunciações. Assim, partiremos do macro, do global, até nos encontrarmos num 

ponto particular, no local específico no qual as enunciações oriundas desse 

fenômeno emergem. 

Uma só aldeia. Foi nisso que as políticas, os transportes, o comércio e as 

telecomunicações, tornaram nosso mundo. Para Moita Lopes (2006; p.131), “isso 

significa que as vidas econômicas e culturais das pessoas no mundo todo estão 

mais intensa e imediatamente interligadas, de um modo que nunca ocorreu antes”. 

Não podemos estar aqui sem sermos influenciados pela queda da bolsa da China 

ou pela fome africana.  

O Brasil, parte dessa aldeia, país emergente e de dimensões continentais, 

oferece ao mundo, nessa troca desigual, produtos os mais diversos. Em nosso 

estudo, o turismo internacional tem um importante papel, pois, em 2007, nosso país 

recebeu aproximadamente cinco milhões de turistas estrangeiros, dos quais, 

108.47412 vieram para o estado do Rio Grande do Norte. Recebemos turistas de 

várias nacionalidades e falantes de diversos idiomas, e é nesse contato com nossa 

gente que nasce o fenômeno aqui estudado. 

Natal, capital do estado, é responsável pelo maior fluxo de turistas. Possui 

diversas praias urbanas, dentre elas, está a de Ponta Negra. Com 

aproximadamente quatro quilômetros de extensão, ela é a praia que recebe a 

maior quantidade de turistas estrangeiros e nela está o mais famoso cartão-postal 

do Rio Grande do Norte, o Morro do Careca, além de uma grande malha hoteleira, 

diversos bares e restaurantes.  

                                                 
12 Fonte: Anuário Estatístico da Embratur, vol. 35, 2008. 
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Antiga vila de pescadores, Ponta Negra, hoje, sofre com a especulação 

imobiliária, principalmente, do capital estrangeiro, fato que levou muitos de seus 

antigos moradores para bairros periféricos. Alguns ainda resistem e moram nas 

cercanias da praia, mais especificamente, na Vila e no Conjunto Ponta Negra.  

A Vila, como é carinhosamente chamada por seus moradores, abriga um 

dilema comum às capitais brasileiras: o grande contraste entre a pobreza e a 

riqueza. Erguem-se grandes espigões de luxo em meio a casebres. A população 

pobre da vila vive basicamente do trabalho informal, e a praia é seu principal meio 

de vida.  

J., vendedor de ostras, diz a respeito da praia: “Cada pedaço tem um tipo 

de gente, tem o lugar dos turistas de fora, tem o lugar da gente da vila e o lugar do 

pessoal de Natal, mas é tudo um pouco misturado”. J. confirmou algo, que já 

tínhamos percebido: os trechos de praia, que ficavam em frente aos grandes 

hotéis, eram onde os turistas estrangeiros costumavam ficar. Esse foi nosso 

primeiro ponto de observação.  

Víamos daí, os vendedores criarem meios de comunicação com os 

estrangeiros que eram rudimentares à primeira vista, quase primitivos, mas logo se 

mostravam criativos e  elaborados. Como afirma Bakhtin (1990, p. 116), “qualquer 

que seja o aspecto da expressão-enunciação considerado, ele será determinado 

pelas condições gerais da enunciação em questão, isto é, antes de tudo pela 

situação social mais imediata”. 

A condição social, econômica e cultural daquela gente contrastava com a 

dos turistas estrangeiros, entretanto, os dois grupos se comunicavam e se faziam 

entender, desenhando, assim, um quadro onde os significados das enunciações só 

poderiam ser apreendidos, apreciando-se aquela cena da mesma areia que os 

sujeitos pisavam. 

 

2.4 O sujeito 

A primeira questão, que se apresentou ao pensarmos no sujeito desta 

pesquisa, foi dada por nosso interesse primordial, a interação. Poderíamos 

focalizar somente um ente desse diálogo? A resposta veio através de duas 

constatações: o maior interesse em se comunicar está no vendedor, pois, ele tem 

que realizar sua venda e, para isso, se comunica; além disso, é ele quem interage 

com turistas de diversas nacionalidades e gera o objeto deste estudo. 
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A origem de nossos visitantes é muito importante para nós, visto que a 

cena comunicativa se moldará conforme seus atores. As escolhas linguísticas e o 

modo de interagir serão marcados pela origem do turista. O gráfico abaixo nos dá 

uma informação importante: 58,55% – ou seja, a maioria dos turistas que 

recebemos – são falantes das principais línguas românicas – português, espanhol, 

italiano e francês; o segundo lugar fica com os falantes de inglês como primeira 

língua (18,7%).  

 

Chegadas de turistas ao Brasil, segundo principais países emissores

18,31
13,91

5,58 5,35 5,18 5,13 5,06 4,5 4,31 4,11 3,52 1,92 1,66 1,45 1,27 1,26 1,23 1,17 0,92 0,91

13,25

0
5

10
15

20

porcentagem de 5.1milhões de visitantes

Argentina Estados Unidos Portugal Itália Chile Alemanha França Uruguai 

Espanha Paraguai Inglaterra Peru Holanda Suíça Canadá Japão 

Bolívia México Venezuela Colômbia Outros  
                       Quadro 3 – Chegada de turistas ao Brasil 

 

Vimos à necessidade de fazer um recorte mais profundo que contribuísse 

para a obtenção de dados sobre o objeto. Então, o vendedor que tivesse estudado 

formalmente línguas estrangeiras ou morado no exterior, que tivesse feito curso 

superior ou que não fosse do Rio Grande do Norte, não nos interessava. Essa 

delimitação foi necessária para que, mesmo que subjetivamente, procurássemos 

uma padronização mínima para esse sujeito. 

 

 

2.5 O objeto 

Foi através da observação instintiva de um fenômeno linguístico que 

nasceu o interesse pelo objeto deste estudo. Ao depararmos com o fato de que os 

vendedores ambulantes da Praia de Ponta Negra se comunicavam com os 

estrangeiros e vendiam-lhes seus produtos, surgiram algumas questões: falam 

línguas estrangeiras? Que tipo de código eles usam? Que língua franca seria 

essa? Existiria um pídgin originado dessa interação? Como desenvolveram essa 

habilidade? Outra questão se apresentou mais tardiamente: Qual é o nível de 

competência comunicativa que os interactantes apresentam? 
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As primeiras leituras nos levaram a sugerir que existiria um código 

rudimentar nascido daquela interação. Denominamos, primeiramente, essa nossa 

língua franca de interlíngua potiguar, pois, essa denominação resguardaria as 

características intrínsecas de sua natureza.  

O termo potiguar revelaria seu conteúdo singular, representado pelas 

variações de enunciado típicas do povo local.  

Smith (1994), explica que o termo interlíngua é normalmente usado para 

determinar o estágio intermediário da aprendizagem de uma língua que evidencie a 

influência da língua materna do aprendiz. Mas, essa definição de interlíngua não 

era capaz de explicar, mesmo de forma incipiente, aquele fenômeno. Então, vimos 

à necessidade de usar a definição de interlíngua dada por E. Clark Stillman e 

Alexander Gode von Aesch (1943), como sendo uma língua auxiliar baseada na 

existência de um vasto vocabulário comum compartilhado por línguas de grande 

difusão mundial. Nesse contexto, precisávamos responder àquela questão básica: 

a interlíngua potiguar existe como código? É um pídgin? Para isso, procuramos 

compreender mais sobre os pídgins e sobre línguas em contato. 

A outra questão sobre a competência comunicativa nos levou a um 

universo de teorias, por isso, procuramos, olhando o corpus, aquelas que melhor 

facilitassem a compreensão do fenômeno linguístico estudado.  

No próximo capítulo veremos, através da análise dos dados, as mudanças 

e constatações dessas primeiras impressões. 

 

 

 
3. ANÁLISE DOS DADOS 
 

3.1 A natureza do objeto 

 

Nesta seção, pretendemos investigar a natureza do objeto sob análise. 

Para isso, com base num conjunto de traços apresentados por pidginistas e 

crioulistas, citados por Couto (2002, pp. 138 – 142), verificaremos o grau de 

similaridade entre os recursos interacionais utilizados por vendedores locais e 

turistas estrangeiros e o que convencionalmente tem sido chamado de pídgin.  

Para isso, discutiremos cada propriedade e investigaremos sua pertinência e 
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aplicabilidade aos nossos dados. Com essa análise, pretendemos identificar se o 

tipo de interação resultante do contato entre vendedores locais e turistas 

estrangeiros pode (ou não) ser rotulado de pídgin. Caso nossa hipótese se 

confirme, ou seja, não se trate de um pídgin, as informações levantadas nos 

servirão de subsídio para: 

 

a) localizar o nosso objeto de análise numa escala que varia desde meras 

tentativas individuais de comunicação até o conceito de língua 

estabilizada; 

 

b) identificar alguns indícios que nos permitam mapear os principais 

processos de intercompreensão adotados pelos interactantes em 

situações reais de contato.  

 

1. O pídgin é um meio de comunicação que resulta do contato entre diferentes 

línguas.  

De acordo com essa característica, o pídgin sempre emerge em ambientes 

tomados por duas ou mais línguas mutuamente ininteligíveis13. Na verdade, o 

contato entre línguas distintas, promovido por vendedores locais, é o foco da nossa 

pesquisa. Nesse sentido, a propriedade em questão se aplica perfeitamente ao 

nosso objeto de análise. A título de ilustração, em (02), apresentamos um pequeno 

trecho do contato entre diferentes línguas.  

 
(02) C. ((em outra barraca)) you like? é etá sien gulen? ((incompreensível para o 

pesquisador, provavelmente usa vocábulos em holandês oferecendo a 
mercadoria)) 
T. beautiful  ((com sotaque alemão)) 
C. ha:: este very nice to you ié:: 
T. thank you 
C. ei you like?  
T. I have...  I have 
C. have Brasil ((o turista mostra sua sunga que é do tipo usado no Brasil)) you? 
you beautiful... uau... you... you noruegen? Holanda? Filan/ ha:: filan/ ((faz som 
com a boca significando frio)) muito frio... filandês 
 

                                                 
13 Cumpre lembrar que a situação sociolinguística prototípica para a emergência de um pídgin é a seguinte: um 
grupo de falantes adultos de várias línguas mutuamente ininteligíveis são postos em contato com uma língua 
de um grupo dominante que passa a ser utilizada em situações de comunicação emergencial. 
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O exemplo (02) mostra o contato entre um vendedor local e um turista 

estrangeiro. Durante o contato, o vendedor tenta identificar a nacionalidade do 

turista que, apesar de utilizar o Inglês, apresenta um sotaque europeu 

característico. 

  

2. O pídgin não tem falantes nativos14. 

O processo comunicativo, de que estamos tratando, nasce no momento da 

interação, não possui um vocabulário compartilhado e não apresenta Estratégias 

Coletivas de Comunicação. De acordo com Couto (2002), o pídgin não resulta de 

uma aprendizagem coletiva, tal qual as línguas naturais. Ele resulta da criação 

espontânea de mecanismos de comunicação interlinguística, melhor 

compreendidos como estratégias individuais de comunicação. Tais estratégias 

(como, por exemplo, as evidenciadas em 01) são recorrentes em nossos dados. 

Portanto, este processo não se tornou um produto coletivo capaz de ser transmitido 

entre gerações de falantes. 

 

3. O pídgin é usado para atender necessidades comunicativas mínimas. 

No nosso caso, as necessidades comunicativas mínimas emergem do 

interesse mútuo (vendedor local e turista estrangeiro) em vender/comprar produtos. 

Ressalte-se que o macroato15 envolvido na negociação contempla diversos atos de 

fala: cumprimentar, oferecer a mercadoria, informar o preço, convencer, questionar 

etc., que veremos de maneira mais detalhada posteriormente. Em (03), alguns 

desses atos podem ser facilmente identificados: 

 
(03) TM2. tudo bom? 

J. tudo bom 
TM2. para cedo mañana 
J. para la Norte? 
TM2. para Maracajau 
J. A las sete e meia 
TM2. bien sete e meia 
TH2. a que hora volvo? 
J. regressa às quatro e meia 
TH2. Ma-ra-ca-djAu ((TH2 lê acentuando o último ‘a’ e TM2 o corrige lendo  

                                                 
14 Quando as crianças nascem nessa situação de contato interlinguístico e adotam o pídgin como sua língua 
materna, surge a língua crioula. Logo, essa característica diz respeito à principal diferença entre o pidgin e o 
crioulo. 
15 Van Dijk (1985) define um macroato de fala como a intencionalidade pragmática e postula que “É com 
respeito a esse macroato de fala que se constrói o propósito da interação”. 
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com o acento no ‘u’)) 
TM2. Ma-ra-ca-ja-Ú 
J. hotel? 
TM2. Holiday 
J. apartamento? 
TM2. ciento cinco 
J. ciento e cinco 
TM2. ok 
J. las sete e meia para dos personas 
TM2. ok... incluso entonce el desejuno todo? 
J. si si si 

 

Em (03), turistas e vendedor se cumprimentam e, em seguida, tem início o 

processo de negociação, por meio de informações e esclarecimentos prestados 

pelo vendedor e questionamentos realizados pelos turistas. Estes atos satisfazem 

as necessidades comunicativas imediatas e mínimas do vendedor local e do turista. 

  

4. O pídgin não é mutuamente inteligível com as línguas pré-existentes. 

Dissemos no capítulo 1 que o pídgin pode ser definido como língua de 

contato entre os falantes de duas ou mais línguas pré-existentes. Geralmente, 

podem até ser identificadas algumas semelhanças entre o pídgin e uma das 

línguas de origem. No entanto, o pídgin não é compreendido por todos os falantes 

das línguas pré-existentes. Apesar de o surgimento de um pídgin ser o resultado 

possível do contato entre línguas diferentes, não é um resultado necessário, nem 

mesmo comum. Ele ocorre sempre que dois ou mais grupos humanos, com 

diferentes línguas – e, na maior parte das vezes, diferentes culturas e visões de 

mundo – encontram um outro e tentam se comunicar.  

Vale lembrar que, em nossos dados, apesar de recorrentes, os contatos entre 

os vendedores da praia e os turistas estrangeiros são melhor definidos como meras 

estratégias individuais de comunicação, devido à natureza particular e única de 

cada interação realizada por cada vendedor. Dessa forma, não podemos falar 

sequer de uso compartilhado por um grupo, tendo em vista que não chega a haver 

um conjunto de esquemas compartilhados por todos os vendedores, nem por todos 

os turistas estrangeiros. 

 

5. O pídgin é simplificado relativamente às línguas doadoras 

Lembramos que a simplificação, aqui, deve ser entendida, não como 

imperfeição, mas como um mecanismo que dá objetividade à interação, 
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otimizando-a. Esse recurso se dá no nível do vocabulário e das construções 

gramaticais. Em nossos dados, verificamos esse tipo de simplificação, uma vez 

que, no afã de se criarem estratégias individuais de comunicação, tanto os 

vendedores locais, quanto os turistas estrangeiros lançam mão das construções 

mais recorrentes nos atos de fala referentes a vendas e negociação: como “do you 

like?” para oferecer um produto; “manjare” para solicitar que o estrangeiro 

experimente um alimento; “thank you” para agradecer, dentre outros. Essa 

simplificação é facilitada, uma vez que as interações acontecem face-a-face, o que 

permite o uso de gestos e movimentos dêiticos. O próprio vendedor tem 

consciência desta estratégia, como vemos em (04). 
 
 

(04) S. é... ás vezes quando ele vem comprar... ele me aponta ((S aponta para uma 
placa no carrinho onde estão registrados os nomes dos produtos, em inglês)) 
P. ah é?  
S. ((aponta para uma palavra escrita no carrinho e lê)) TI::: ai eu entendo 
alguma coisa  
P. certo... ai tu/ ele aponta e você consegue:: 
S. ai eu vou desenrolando devagarinho... sabe? 
 
 

6. O pídgin pode evoluir de um jargão ou pídgin instável para uma forma 

estabilizada e, até mesmo, expandir-se; outra alternativa é crioulizar-se a partir de 

qualquer uma dessas fases; o pídgin seria um pré-crioulo potencial. 

No nosso caso, parece que estamos lidando com um meio de comunicação 

incipiente antes mesmo do jargão (sobre o que trataremos mais a frente), tendo em 

vista que os contatos entre vendedores locais e turistas estrangeiros não passam 

de tentativas individuais de comunicação, que não chegam a configurar nem 

mesmo um conjunto mínimo de construções gramaticais estáveis e recorrentes. 

 
(05) J2. ostra... ostra geladinha... gelada... MIGO::: toda boa não... toda fresca oh... 

segura oh 
T. não gosto de ostra ((com sotaque hispânico)) 
J2. não gosta de ostra? 
T. não gosto de:: 
J2. tu espanhol? Italiano? 
T. (ininteligível) 
J2. espanhole... espanhol é boa... a ostra da Espanha é toda da França 
T. ostra mui bona é Cantale com Galícia... melhor ostra 
J2.Galícia é 
T. esta mui bona pero só ali 
J2. é::: mas si::: 
T. nem toda Espanha no... Galícia é mui bona 
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J2. na Espanha não bona... Espanha assim::: 
T. la de galícia si 
J2. Galícia 
T. no presto mas... de Espanha no 
J2. de Galícia si ((risos)) obrigado amigo... 

 

Em (05), novamente, é fácil depreender a tentativa de comunicação entre o 

vendedor local e o turista estrangeiro.  

 

7. O pídgin pode se estabilizar e até mesmo se expandir antes de se crioulizar. 

Se, como vimos no item anterior, não temos sequer um conjunto mínimo de 

construções gramaticais estáveis, não é possível falarmos de estabilidade nem de 

expansão. Portanto, esta característica não se aplica ao objeto da nossa análise. 

 

8. O pídgin não tem uma comunidade própria. 

As interações levantadas neste trabalho revelam que os interactantes 

realizam contatos esporádicos e não compartilham de um mesmo espaço físico. 

Nesse sentido, não há uma comunidade, tendo em vista que, na nossa perspectiva, 

comunidade é um grupo de pessoas que vivem em um mesmo território e que 

dividem uma mesma herança cultural e histórica.  

 

9. O pídgin tem a mesma pertinência genética que a língua dominante. 

Falar de pertinência genética implica tratar do nascimento de uma nova 

língua. Como vimos anteriormente, no nível em que se encontra nosso objeto, não 

podemos identificar a realização de uma nova língua, uma vez que, em situação de 

contato, o que há é a criação espontânea de um meio de comunicação 

interlinguística (Couto, 2002, p. 139). 

 

 

10. Cada falante do pídgin formula seus enunciados no arcabouço fonético e até 

fonológico de sua língua de origem. 

 

Esta característica dependerá muito da competência linguística que possui 

o vendedor. Verificamos nos nossos dados, que os enunciados são proferidos com 

base no quadro fonético/fonológico da língua de origem do falante. Como o 

vendedor tem maior interesse na interação, produz enunciados maiores e em mais 
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quantidade que o turista, por isso, o corpus apresenta uma quantidade de 

enunciados em português ligeiramente maior. 

 

11. O pídgin é variável no que concerne à sua organização construcional. 

O pídgin exibe uma enorme quantidade de variação interna e 

inconsistência, tanto na produção de um mesmo falante, quanto no discurso da 

própria comunidade de falantes. No caso do nosso objeto de investigação, já vimos 

que não podemos falar em comunidade de falantes, portanto, não há como 

identificar variação linguística nesse domínio. No entanto, no que concerne à 

produção de falante semelhante, devido às tentativas individuais de se estabelecer 

comunicação, o interactante acaba usando de formas diferentes as mesmas 

construções. Igualmente acontece com a pronúncia: semelhante palavra é 

pronunciada de formas diferentes, muitas vezes, num mesmo enunciado.  

 

12. O pídgin é bilateral, ou seja, deve ser usado pelas duas partes em contato.  

Por se tratar de meras tentativas individuais de comunicação, não podemos 

afirmar que as duas partes se utilizem de um mesmo conjunto de construções 

gramaticais ou que compartilhem o mesmo vocabulário. 

 

13. A organização construcional do pídgin é fortemente influenciada pela 

organização construcional das línguas pré-existentes.    

 

Verificamos em nossos dados que nas situações de interação são 

apresentadas variações idioletais, isto é, cada indivíduo produz sua enunciação, de 

acordo com as necessidades imediatas, seguindo, na maioria das vezes, a 

arquitetura de sua própria língua. Cumpre ressaltar que o grau de influência de 

uma língua sobre um outro sistema linguístico é determinado pela frequência de 

contato entre os falantes de ambas as comunidades; quanto maior o contato, maior 

a semelhança entre seus atos verbais. Como as interações aqui estudadas são 

efêmeras ocorre o contrário, o grau de influência de uma língua sobre a outra é 

mínima. Por isso, a organização construcional é, em sua maioria, das línguas pré-

existentes. 

 

14. O entendimento dos enunciados do pídgin depende sobremaneira do contexto. 
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Esta característica é a que mais claramente se apresenta. Três espécies de 

informações contextuais apareceram frequentemente nas interações. O primeiro foi 

o uso do próprio produto da venda. J. das ostras corria a praia levando uma ostra 

em sua mão e C. dos banhadores levava suas cangas, sungas e biquínis sobre os 

ombros. A segunda era a origem do turista, que, muitas vezes, era inferenciada 

pelo vendedor, de acordo com traços físicos e o tipo de roupa de banho. E a 

terceira estava em imagens ou números, como é o caso do carrinho de espetinhos 

de J. em que estavam escritos, em inglês, os tipos de espetos, inclusive, ao lado do 

nome shrimp, estava o desenho de um camarão. Outro exemplo do uso de 

imagem, eram as fotos usadas pelo vendedor de passeios de bugre. 

 
 

15. Os enunciados pídgins tendem a ser semanticamente transparentes 

O meio comunicativo de que estamos tratando é híbrido. Ele tanto é 

formado por enunciados que dependem do contexto, quanto por enunciados que 

são semanticamente transparentes. No primeiro caso, esta dependência é muito 

forte em relação aos elementos da cena comunicativa, as imagens, os gestos, a 

entonação e o ritmo da voz, por exemplo. No segundo, a transparência é obtida 

pela proximidade construcional das línguas românicas. Nos demais casos, não 

podemos falar de transparência semântica, tendo em vista que é comum o uso de 

determinadas construções gramaticais a fim de evocar circunstâncias, objetos e 

situações diferentes a cada nova interação.  Os vendedores utilizam a construção 

“you like?”, por exemplo, não só para solicitar a apreciação do produto, mas 

também, para oferecê-lo. De modo semelhante, o uso da forma “manjare” é 

recorrente e apresenta vários sentidos: experimentar, comer, desejar etc. 

 

Com base nessas quinze propriedades, organizamos o seguinte quadro: 

 

 Caracterização do pídgin 
Dados da 

nossa 
pesquisa 

1 é um meio de comunicação que resulta do contato de línguas  + 
2 não tem falantes nativos + 
3 é usado para atender necessidades comunicativas mínimas + 
4 não é mutuamente inteligível com as línguas pré-existentes 0 
5 é simplificado relativamente às línguas doadoras + 
6 pode evoluir de um jargão ou pídgin instável para uma forma estabilizada e até 0 
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mesmo expandir-se; outra alternativa é crioulizar-se a partir de qualquer uma dessas 
fases; o pídgin seria um pré-crioulo potencial 

7 pode se estabilizar e até mesmo se expandir antes de se crioulizar 0 
8 não tem uma comunidade própria + 
9 tem  a mesma pertinência genética que a língua dominante 0 

10 cada falante formula seus enunciados no arcabouço fonético e até fonológico de sua 
língua de origem + 

11 é variável no que concerne à sua organização construcional + 
12 é bilateral, ou seja, deve ser usado pelas duas partes em contato - 

13 sua organização construcional é fortemente influenciada pela gramática das línguas 
pré-existentes + 

14 o entendimento dos seus enunciados depende sobremaneira do contexto + 
15 seus enunciados tendem a ser semanticamente transparentes - 

Quadro 4 – Aplicação dos traços que caracterizam um pídgin aos nossos dados    

Ao verificar o quadro, já podemos antecipar, que o objeto de nossa 

investigação não apresenta muitas das propriedades do pídgin: dos quinze traços 

de caracterização do pídgin, seis não foram contemplados. Apesar de alguns 

desses traços negativos revelarem conteúdos polêmicos, que não guardam 

unanimidade por parte dos pidginistas, a existência de propriedades que não se 

aplicam (nulas) por si evidencia que o objeto em tela não é um pídgin.  

Cabe perguntar: se não é um pídgin, o que é e onde se encontra esse 

processo comunicativo com o qual estamos lidando? A fim de situarmos nosso 

objeto de análise, vamos rever o esquema proposto por Couto (2002), no qual, o 

autor demonstra como se dá a emergência de uma língua em situação de contato. 

 

 
 

Para compreender o esquema de Couto, vamos realizar o caminho a partir 

do momento 3. Nesse ponto, se encontra o crioulo com uma gramática, um 

território e uma população definidos. No intervalo entre o momento 2 e o 3, 

encontramos o pídgin, com um vocabulário restrito e Estratégias Coletivas de 

Comunicação (ECC), ambos compartilhados pelos indivíduos em contato. Nele, o 

pouco de gramática que se nota, diz respeito apenas a algumas regularidades, 

muitas das quais não obedecidas. De acordo com o esquema, o pídgin é 

considerado uma pré-lingua (como é o caso da Língua Franca do Mediterrâneo). 

Num momento anterior, no intervalo entre 1 e 2, encontra-se o jargão, com seu 
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vocabulário precariamente compartilhado e sua estrutura estropiada que tenta 

seguir a da língua do falante, ou seja, não apresenta regularidades seguidas 

comunitariamente (Couto, 2002, p.151). No jargão, as Estratégias Individuais de 

Comunicação (EIC) começam a se tornar Estratégias Coletivas de Comunicação. 

Aportamos, então, no intervalo entre os momentos 0 e 1. É nesse intervalo que se 

encontra o processo comunicativo usado pelos vendedores locais e turistas 

estrangeiros nas interações aqui registradas.  

Dessa forma, acreditamos que o nosso objeto não se trata de um código, mas 

sim, de um processo comunicativo face a face original e criativo, que usa os mais 

sofisticados instrumentos cognitivos para empregar os mais diversos recursos 

semióticos e semânticos à disposição naquele momento e naquele local, a fim de 

realizar uma intercompreensão multilíngue, a esse processo, resolvemos chamar 

de interlinguagem. 

 

3.2 A competência comunicativa 

Identificada a natureza do objeto deste estudo, cumpre questionar como se 

apresenta a competência comunicativa demonstrada pelos usuários da 

interlinguagem em um ambiente de intercompreensão multilíngue. No capitulo 1, 

expusemos algumas das diversas definições de competência comunicativa 

encontradas na literatura da área, como nosso olhar é pragmático e sócio 

interacionista, defendemos a posição de Fischman (1970), que qualquer ato 

comunicativo entre duas ou mais pessoas em situação de intercâmbio é regido por 

regras de interação social.  

Concordamos com Duque (2003) ao afirmar que essa definição sinaliza 

para a existência de elementos pragmático-linguísticos e psicológicos envolvidos 

na comunicação interpessoal. O autor apresenta uma definição mais completa para 

a noção de Competência Comunicativa: resultado da inter-relação de várias 

competências, tais como, a competência linguística, sociolinguística, pragmática e 

a psicolinguística. Além disso, cada uma dessas competências seria composta de 

"sub-competências". Essa definição baseia-se no esquema desenvolvido por 

Pilleux (2001) que abrange os fatos linguísticos, sociolinguísticos, pragmáticos e 

psicolinguísticos na definição de Competência Comunicativa. Usaremos o referido 
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esquema (apresentado por completo no capítulo 1) para analisarmos 

sistematicamente as competências supracitadas. 

 

A Competência Linguística 

Não nos interessa aprofundar a análise dessa competência, pois, como 

tivemos oportunidade de verificar anteriormente, os interactantes normalmente 

usam o arcabouço linguístico de sua própria língua nas situações de contato, ou 

seja, as construções gramaticais são, principalmente, as da língua de origem do 

falante, usadas de acordo com o contexto proposicional exigido. Cumpre salientar, 

é claro, que se trata de construções gramaticais simples e frequentes. Nessa 

competência, como em todas as outras, há um desnível acentuado entre um 

vendedor local e outro. Aquele que domina um conjunto maior de construções de 

línguas estrangeiras no seu repertório apresenta maior facilidade na formulação de 

enunciados mais complexos e transparentes, como mostra o exemplo (06).  

 

(06) C. ... olá comprar banhadores grandes banhadores... tu no gusta color 
brasiliano é?   

 

Em (07), o turista, por sua vez, parece não se preocupar em usar 

irrestritamente sua língua nativa. 

 

(07) TM. Todos los días salir? porque (ininteligível) depende de la marea para 
anunciar que solamente lunes:::  martes::: no? 

 

 Se considerarmos que o uso de construções mais complexas e vasto 

vocabulário corretamente empregado e pronunciado representam a competência 

linguística, podemos dizer que, nas interações coletadas, nossos interactantes 

apresentam um grau baixo dessa competência. Na maioria das vezes, o que 

acontece é uma desconstrução da forma, a fim de satisfazer as necessidades 

mínimas de comunicação. Com a competência linguística apresentada nas 

interações observadas, os interactantes não seriam capazes de manter, por 

exemplo, um longo diálogo que contemplasse assuntos complexos como política 

ou filosofia.  
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A Competência sociolinguística 

Tal competência inclui, como foi exposto na primeira parte deste estudo, 

mais aprofundadamente, pelo menos, as regras de interação social, a competência 

interacional e a competência cultural.  

Usaremos o modelo SPEAKING de Hymes (1972) para examinar a 

competência sociolinguística apresentada nas interações do nosso corpus. Nesse 

modelo, Hymes salienta o conceito de situação social através dos seguintes 

elementos de análise: S (setting)= situação; P (participants) = participantes; E 

(ends) = finalidades; A (acts) = atos; K (key) = tom; I (instruments) = instrumentos; 

N (norms) = normas e G (genre) = gênero. Lembramos que estes elementos 

procuram responder as seguintes perguntas: “onde e quando?”, “quem e a quem?”, 

“para quê?”, “o quê?”, “como?”, “com que meios?”, “que crenças?”, “que tipo de 

discurso?”, respectivamente. 

 

A situação, os participantes e as finalidades 

A praia de Ponta Negra, na cidade do Natal, é o cenário que envolve 

vendedores ambulantes potiguares e turistas de diferentes nacionalidades, 

interagindo com a finalidade de negociar produtos diversos. Este panorama nos 

mostra o desafio comunicativo que estes interactantes têm de enfrentar. Realizar 

uma negociação, nestas condições, dependerá do uso de diversas competências.  

 

Os atos e o tom  

A situação de fala16 espontânea identificada no ato de negociar 

mercadorias na praia é constituída de diversos atos de fala, dentre os quais: 

cumprimentar, oferecer, informar, questionar etc. A cada interação, percebe-se um 

tom diferente, embora com os mesmos interactantes, às vezes, o tom é modificado 

à medida que o discurso flui. A maneira extrovertida e alegre com que C. dos 

banhadores aborda seus clientes, na interação do exemplo (08) abaixo, os leva a 

                                                 
16 Entendemos a situação de fala como, ao mesmo tempo, uma situação de ação em que agentes assumem 
alternadamente os papéis comunicacionais de falantes ou proponentes, destinatários ou oponentes, e pessoas 
presentes ou observadores. 
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responder, quase sempre, no mesmo tom. Entretanto, alguns turistas, ao perceber 

a receptividade da vendedora alteram o tom do discurso, fazendo insinuações 

sexuais. Ela, de forma simpática, desvia da situação procurando manter o mesmo 

tom.  

 
(08) C. (...) olá comprar banhadores grandes banhadores... tu no gusta color 

brasiliano é? tu gusta do Brasil? 
T. me gusta quando estou dentro qui ((o turista aponta para o quadril de C.)) 
C. onde? que eu não estou vendo... aqui no tem nada aqui está zero... 
((oferece para outro turista da mesma barraca)) tu... você no? 
T. ele gusta maricón... no... va bene 
C. quem gosta de maricón?  
T. ele ele ((apontando para o outro)) 
C. ah:: no problema... se te tu gusta de... mi interesse para te vender... tu no 
gusta? Brasil tudo normale... tu amigo... amigo por favor... os caralho tá de fora 
((risos))  

 

Os instrumentos  

Como a interlinguagem é um processo comunicativo multimodal, usa como 

instrumentos todos os meios linguísticos e semióticos disponíveis: a linguagem oral 

(considera, além da palavra, todos os elementos prosódicos como a entonação, o 

ritmo e o sotaque); a escrita (como é o caso do carrinho de espetinhos com os 

nomes dos espetos grafados) e, a linguagem não verbal (expressões faciais, 

gestos etc.).  

O contexto também funciona como instrumento comunicativo. Estejam 

seus elementos presentes fisicamente, como o objeto da venda (a ostra, o biquíni 

ou o espetinho) ou inferenciados como, muitas vezes, a nacionalidade do turista. 

 

As normas 

Quanto às normas, a interlinguagem é bastante flexível. Esse elemento do 

modelo de Hymes se refere tanto as normas de interação, que são regidas por 

mecanismos de regulação interacional, quanto as de interpretação, que envolvem o 

sistema de crenças. Percebemos que os interactantes seguem as normas de 

interação procurando cumprir os rituais mais comuns da sociedade humana, como 

o cumprimento, o agradecimento ou a despedida. Respeitam, na maioria das 

vezes, o turno e a proxemia (o espaço físico do outro). Em (09) e (10), 

encontramos dois exemplos de agradecimento e despedida. Vale notar, que os dois 
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turistas, tanto a mulher quanto o homem, são falantes de espanhol e que o 

vendedor é o mesmo, J. do passeio de bugre. Vemos que independentemente do 

vocabulário empregado, os rituais são cumpridos satisfatoriamente. 

 

(09) TM. ok gracias 
 J. tchau vale 

 
(10) TH2. obrigado 
        J. tá tchau. 

  

O uso das regras de interpretação está fundamentalmente relacionado com 

os aspectos socioculturais do falante. C. dos banhadores descreve como apreende 

as regras de interpretação: “... aprendi aqui no dia-a-dia na praia na convivência 

com o turista você vai aprendendo as língua que ele falam então você vai se 

dedicando você oferece o biquíni e você vê o que ele fala no biquíni e aquilo ali 

você vai se aprendendo no dia-a-dia você vai aprendendo a língua diferente.” 

Como cada ser possui experiências diferentes e as traduz, diferentemente, não é 

possível balizar coletivamente o grau de uso destas regras. O que podemos afirmar 

é que cada um dos quatro informantes demonstra possuir um nível diferente de 

conhecimento das regras de interação e interpretação. Portanto, possuem, neste 

aspecto, diferentes níveis de competência sociolinguística.   

Em (11) e (12) temos dois exemplos típicos desse desnivelamento. Em (11) 

S. do churrasquinho não compreende o turista italiano quanto ao número de 

espetos que ele havia pedido. O turista visivelmente irritado conta nos dedos da 

mão até dez para que S. compreenda. Vale ressaltar, as tentativas de S. para se 

fazer entender, primeiro ao falar com pausas entre as palavras, e depois, tentando 

imitar o sotaque do italiano. Em meio a todo esse desentendimento, S. assobia 

como se perdesse a paciência. 

 
(11) S. o... seu... amigo... mandou... fazer... quatro... quatro... para ela. ((Fala com 

pausas entre as palavras)) 
 T. no... no para ela 

S. o seu amigo que tava aqui mandou fazer quatro para lá aquela menina ((fala 
tentando imitar o sotaque do estrangeiro)) 
T. no no Agre... Agre ((o turista chama o outro que está na barraca)) 
S. ele falou quatro... ai... vocês vão querer mais? 
T. io no fale quatro... io no quere quatro... quase agente more (ininteligível) 
velhote. seis, seis de frango 
S. frango... só tem frango... frango... seis de frango 
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T. sei de frango  
S. ele tinha falado para mim quatro... quatro churrasco... quatro... quatro... falou 
quatro para a menina lá ai::: ((Assobia como se perdesse a paciência)) 
T. Agre... aqui com noi quatro... no::: no dez dez 
S. quatro dela... ses, ses 
T. no no... ses piu quatro... dez dez... repito dez... dez... uno, duo, tre, quatro, 
cinco, se, sete, oto , nove, dez... total 

 

Na interação abaixo (12), J. do passeio de bugre informa o preço, mas o 

casal está confuso devido a uma outra informação que tinham. J., pacientemente, 

negocia não o preço mas o entendimento do valor do passeio. Repete várias 

vezes, mudando as estratégias, até que os turistas o compreendam.  
 
(12) J. cento e setenta reales 

TH. perdón? 
((o casal fala junto causando dificuldade para compreensão, nesse momento 
há um desentendimento quanto ao preço, TH. tenta endender J. enquanto TM. 
fala ao mesmo tempo)) 
J. por persona 
TH. ciento setenta? 
J. setenta ((J. é interompido por TM.)) 
TH. setenta... o ciento setenta? 
J. ciento setenta 
TH. ciento setenta 
J. isso 
TH. (ininteligível) cien reales 
J. cento setenta reales por persona 
TH. por persona setenta? 
J. cento setenta 
TH. ciento setenta uno... sete 
J. uno... sete... zero 
TH. ahora si... nos dijeran a já::: nos dijeran cien/ ciento diez reales 

 

O gênero 

Na nossa perspectiva, o que temos, neste estudo, é um gênero fundado 

em situações de compra e venda. Como a maioria dos gêneros, o aqui identificado 

apresenta características próprias (trata-se de um gênero multimodal). O que 

comprovamos, é que existem peculiaridades em nosso caso, à medida que temos 

uma negociação entre vendedores de praia e turistas estrangeiros, ou seja, 

interações multilíngues entre interactantes que não dominam a língua do outro.   

Não são usadas as mesmas estratégias que encontramos em uma negociação 

monolíngue. Esta, em seu formato prototípico, é baseada na linguagem oral com 

subsídios não verbais e contextuais, enquanto a interlinguagem usa de todos os 

meios semióticos e semânticos de maneira eletiva, ou seja, o que funcionar melhor 
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será empregado, mesmo que seja rabiscar com um espetinho usado ou com o 

dedo o preço do produto na areia. 

Concluindo, compreendemos que a competência sociolinguística é, em 

termos básicos, a competência cultural que é constituída pelo conhecimento das 

regras de interação social somada a competência interacional que é o adequado 

uso destas regras. O modelo SPEAKING de Hymes demonstra, de maneira prática, 

que nossos interactantes, mesmo possuindo diferentes níveis destas 

competências, conseguem ter êxito em sua interação.  

Os vendedores ambulantes da praia de Ponta Negra e os turistas 

estrangeiros que a frequentam realizam uma intercompreensão multilíngue onde 

está em jogo uma negociação de compra e venda e sabem que, para que seu 

resultado seja feliz, devem realizar seus atos de linguagem dentro de normas 

estabelecidas socialmente, com tom e instrumentos adequados. 

 

A Competência pragmática 

Como apresentado anteriormente, a competência pragmática contempla o 

conhecimento das condições de uso da língua e, pelo que já foi exposto sobre a 

interlinguagem na apreciação de suas características, podemos dizer que ela 

evidencia o conhecimento dos interactantes acerca do uso pragmático das 

estratégias de intercompreensão multilíngue.  

Expomos no capítulo 1 os conceitos de atos de fala, os princípios da 

cooperação, as máximas e as implicaturas conversacionais com a finalidade 

observar, no corpus, durante a análise, marcas da presença de competência 

pragmática. Através da observação de alguns atos de fala, podemos verificar a 

competência funcional, ou seja, se os interactantes lograram êxito na interação. 

Pela constatação da existência de algumas implicaturas e pressuposições, vamos 

identificar o nível de conhecimento que os interactantes demonstram possuir das 

condições de uso da interlinguagem.   

Como sabemos, o ato de fala performativo (aquele que realiza o ato que 

está sendo enunciado) é constituído por três atos simultâneos: o locucionário 

(conteúdo linguístico), o ilocucionário (conteúdo performativo) e o perlocucionário 

(indica os efeitos causados sobre o outro). Em (13), S. do churrasquinho informa a 

um turista italiano não haver mais “espetinhos” e que os que estavam na grelha já 
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estavam vendidos. Para isso, em seu ato locucionário, repete e enfatiza a palavra 

acabou, usando inclusive um code-switching para esse fim. Nesse enunciado, 

temos uma força ilocucionária implícita de ameaça. A pergunta “vai ficar com 

esse?” no final do enunciado aliado ao contexto leva a uma pressuposição. Na 

verdade, S. sugere algo do tipo “se não o quiser venderei para outro”. O ato 

perlocucionário é realizado à medida que o turista se sente ameaçado e 

prontamente compra o último espetinho. 

  
(13) S. acabou, acabou tudo finito... já estão prontos... vai ficar com esse?  
 

Vale observar que, nessa interação, o vendedor de espetos tem 

conhecimento que o turista fala italiano, uma língua parecida com a sua, portanto, 

se sente a vontade em proferir enunciados em português. Também tem 

conhecimento dos significados dos seus gestos e que, ao mostrar os últimos 

espetos, está deixando claro o que intenciona dizer através do proferimento 

daquelas palavras. Isso nos permite concluir que S. parece demonstrar 

competência pragmática na interação com seus clientes estrangeiros. 

Analisemos o exemplo (14). Nessa sequência de turnos, os interactantes 

realizam diversos atos de fala como oferecer, saudar, sugerir, agradecer etc. 

Searle (1981) classificou em categorias básicas os usos linguísticos dos atos, de 

acordo com suas finalidades ilocutórias. Encontramos, simultaneamente, no 

primeiro enunciado da sequência, os atos diretivos de oferecer e de sugerir 

(tentativas de levar as pessoas a fazer coisas). Eles são realizados quando J. 

aborda as barracas e fala da qualidade de sua mercadoria (“ostra geladinha”, “ostra 

natural”, “ostra buona”), dessa forma, comprometendo-se com a verdade, realiza 

também atos assertivos.  

Os atos expressivos, aqueles que expressam sentimentos e atitudes, são 

realizados, principalmente, quando o turista agradece a oferta de J. (“feliche gatio” 

e “no no gracia gracia”) e quando ele demonstra contentamento ao dizer “alegria 

para coisa boa”. No final da negociação, J. tenta produzir uma mudança na 

negação do turista ao prometer que fará doze ostras ao preço de dez. Realiza, com 

isso, um ato comissivo. Para Searle (1981), a diferença desses atos está na força 

ilocutória de cada um e, como demonstrado no exemplo, o uso apropriado dessa 

força demonstra competência pragmática por parte dos interactantes. 
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(14) J2. ostra... ostra geladinha... ostra... ostra natural... ostra geladinha... olha a 

ostra natural... ((vai em direção a dois senhores)) ostra... ostra buona... viogro... 
((risos)) ostra... ostra geladinha... ostra... ((se aproxima de uma barraca, para, 
observa a conversa e fala)) ostra... bono dia...  
T. feliche gatio 
J2. buono DIA la ostra fresca bona... cravamento oh 
T. no no gracia gracia 
J2. ok... to/ toda fresca é  
T. alegria para coisa boa 
J2. coisa boa né... mandia dez/ mandia doze paga dei 
T. é caipirinha é? 

 

Não podemos, por meio dos dados, dizer por que o turista não quer ostras, 

o que podemos afirmar é que, apesar de parecer o contrário, o princípio de 

cooperação foi observado durante a interação. Na superficialidade, algumas 

máximas, parecem ser infringidas, entretanto, são respeitadas em um nível mais 

profundo através das implicaturas que surgem. Neste fragmento “(...) ostra... ostra 

buona... viogro... ((risos))”, a palavra viogro, que se refere ao medicamento Viagra, 

usado para impotência sexual e é usada como sinônimo de ostra, isso implica em 

dizer que ostra serve como afrodisíaco, essa implicatura fica mais transparente se 

considerarmos que J. se dirige a dois homens de terceira idade. Note que a 

insinuação do Viagra parece ferir a máxima da qualidade, pois J. não pode 

comprovar o efeito da ostra. Contudo, ele pressupõe que seu interlocutor conhece 

os efeitos afrodisíacos de sua mercadoria e isto lhe permite usar esta comparação 

que tem a possibilidade de dizer que ostra é Viagra.  

As máximas da quantidade e da relação também parecem ser violadas, 

quando J. insiste em oferecer as ostras (“coisa boa né... mandia dez/ mandia doze 

paga dei”) mesmo depois do turista ter dito que não queria (“no no gracia gracia”), 

mas o fato de insistir não fere a máxima da quantidade, uma vez que é de se 

esperar que um vendedor seja insistente. Também não é infringida a máxima da 

relação, pois, pode ser relevante para a negociação o desconto dado pelo 

vendedor. O turista, por sua vez, parece transgredir em dois momentos a máxima 

de modo (“feliche gatio” e “alegria para coisa boa”), nestes enunciados, não se 

deixa claro que não deseja ostras, mas ao negar de maneira indireta causa uma 

implicatura (estou satisfeito, não quero ostras) e isto acaba satisfazendo a máxima. 

Tendo em vista, que a competência pragmática vem das relações entre os 

enunciados e os atos ou funções, que os falantes pretendem concretizar através 
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desses enunciados, concluímos que, mesmo com alguns tropeços e infelicidades, o 

que faz parte da complexidade das conversações, de maneira geral, a existência 

dessa competência é comprovada na interlinguagem.  

Na maioria das interações, os enunciados concretizam os atos a que se 

propõem e a finalidade de comunicar-se é alcançada. O aparecimento de 

implicaturas em todos os níveis – superficiais e profundos comprova que os 

interactantes possuem conhecimento das condições de uso dos mecanismos 

pragmáticos de comunicação neste contexto. 

 

A Competência Psicolinguística 

Em nossa explanação, no capítulo 1, afirmamos que essa competência 

trata de dimensões psico-cognitivas, tais como, a personalidade do falante, a 

sociocognição e o condicionamento afetivo. Nossa intenção, aqui, é relacionar tais 

dimensões ao comportamento comunicativo dos interactantes, objeto da nossa 

pesquisa. Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que esta parte da análise focalizará 

o comportamento dos vendedores, captado, principalmente, pelos nossos registros 

em vídeo.  

Por não se tratar de um trabalho de psicolinguística, deter-nos-emos 

apenas nas manifestações salientes, apesar da grande complexidade, envolvendo 

os aspectos que compreendem o comportamento psicolinguístico. O que nos 

interessa é verificar em que medida as características psicolinguísticas 

apresentadas pelos vendedores colaboram para a sua competência comunicativa. 

Para isso, comparemos traços psicolinguísticos encontrados em dois informantes: 

C. dos banhadores e S. do churrasquinho. 

Durante a entrevista C. demonstra ser uma pessoa extremamente 

desinibida, falante e comunicativa. Além de usar bastante gesticulação e muitas 

expressões faciais, o informante transmite simpatia por meio de sorrisos. Assim 

que as gravações começaram, teve início a fase de automonitoramento, por meio 

de uma espécie de monólogo. Já o informante S., por sua vez, mostrou um 

comportamento bem diferente. Demonstrou timidez e só respondeu o que lhe foi 

perguntado com enunciados bem curtos. Nas interações dos dois informantes com 

os turistas, verificamos comportamentos diversos, o que, na nossa opinião, 

interferiu na qualidade das interações. De acordo com Pilleux (2001), os traços 
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psicológicos de uma pessoa, sua personalidade e seus estados de ânimo são 

fatores esporádicos que afetam a quantidade e a qualidade de sua interação em 

eventos específicos. 

Dos quatro vendedores entrevistados, três acreditam saber falar línguas 

estrangeiras e somente um reconhece sua dificuldade. C. e S. estão nesses 

extremos: C. acredita dominar vários idiomas, ao contrário de S. que diz entender 

algum sotaque. 

Observe em (15) alguns enunciados de C. proferidos durante a entrevista. 
 

(15)  C. ah:: eu vendo biquíni... eu fabrico biquíni chego para o turista e pergunto de 
que país ele é... ele fala se é Suécia eu falo sueco (...) pergunto para ele se ele 
like... eu falo inglês pergunto se ele like banhadores ele fala sim... pergunta 
quanto custa (...) pergunto para ele quanto paga ele fala para mim fifteen (...) 
eu falo NÃO more eu falo tivo mudrá... eu falo sueco pra ele tivo mudra? Que 
custa que o preço em reais cinquenta reais 

 (...) 
C. e eu traduzo pra ele... um pouquinho do inglês um pouquinho do espanhol e 
assim vai várias língua 
(...) 
C. sim eu falo um pouco do sueco falo inglês espanhol italiano 

  

 C. dos banhadores afirma que fala vários idiomas; ao dar um exemplo de 

como oferecia sua mercadoria, usa a construção ‘like banhadores’, dois termos 

pertencentes a línguas diferentes, inglês e espanhol, respectivamente. 

Aparentemente, esse enunciado não faria sentido para os falantes das duas 

línguas mencionadas. O que explica seu funcionamento é uma motivação 

pragmática, uma vez que C. carrega consigo as amostras da mercadoria. Em outro 

momento, ela justifica o preço do biquíni por ser ‘big grande’, outra expressão que, 

por si, não apresenta sentido.  

 

S. quando questionado sobre falar línguas estrangeiras avalia  

 
(16) rapaz... algum sotaque deles eu entendo né? algum sotaque eu entendo... 

agora:::    tem uns que eu não entendo... fica meio::: difícil... assim pra mim 
entender 

 
 Ele também diz que aponta as palavras que estão escritas em seu carrinho e 

explica:  
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(17) é::: aqui tem a letra todinha... sabe? ai:: (ininteligível) tem a letra... sabe? que 
não é::: é a letra dele lá... sabe?  

 

Observamos dois aspectos importantes nesses comportamentos citados 

acima: (i) os vendedores têm representações sociais diferentes sobre o que é falar 

uma língua estrangeira, o que interfere nas atitudes com que entram em uma 

interação e em como visualizam o outro. Isso acaba afetando a estratégia 

discursiva e a expectativa de como se desenvolverá a interação. (ii) os dois 

vendedores utilizam recursos extralinguísticos, pois acreditam estar compartilhando 

da mesma base semiótica social. 

Uma maneira de percebermos as características sociocognitivas é levantar 

o modo como se constrói a aprendizagem da interlinguagem. Quando Pilloux 

esclarece que os esquemas mentais, as atitudes e os valores não são apenas 

fenômenos individuais, mas estão presentes nas mentes dos integrantes de uma 

comunidade, então, compreendemos que tais esquemas são sociocognitivamente 

construídos na e pelas interações. C. também parece concordar com essa tese:  

 
(18)  ... aprendi no dia-a-dia na praia, na convivência com o turista... 
 

e mais:  

 
(19) ... você vê o que ele fala do biquíni e aquilo ali você vai aprendendo ... 
 
 
S. do churrasquinho acredita que apreende as estratégias comunicativas da 

mesma forma. Veja em (20) num diálogo entre ele e o pesquisador.  

 
(20) S. é... ás vezes quando ele vem comprar... ele me aponta ((S aponta para o 

seu carrinho onde estão escritos os tipos de espetinhos de churrasquinho 
em inglês: Meat, Chiken, Heart, Chesse (sic.), Shrimp,  e logo embaixo a 
palavra camarão com um desenho de um espetinho de camarões)) 
P. ah é?  
S. ((aponta para a palavra chesse escrita no carrinho e lê)) TI::: ai eu 
entendo alguma coisa  
P. certo... ai tu/ ele aponta e você consegue:: 
S. ai eu vou desenrolando devagarinho... sabe? 

 

A interlinguagem apresenta características idioletais muito fortes. A 

personalidade do interactante, seu estado de ânimo, sua motivação e sua bagagem 
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sociocultural aliados aos elementos contextuais moldam a interação. Dessa forma, 

acreditamos que existam fortes diferenças no nível de competência psicolinguística 

entre os vendedores e que esse desnivelamento é natural à medida que somos 

estimulados de diferentes formas desde a infância. Temos bases comuns 

socialmente construídas, mas também, temos diferenças que evidenciam nossa 

individualidade. O nível intelectual e cultural, o sistema de motivações, o sexo, a 

idade, o estrato social, os preconceitos, a educação e o estado emocional 

momentâneo são apenas alguns dos fatores que podem condicionar nossa 

competência psicolinguística e, assim, alterar o nosso modo de perceber e 

interpretar o outro. 

 

3.3 Conclusão da análise 

A análise que aqui apresentamos foi distribuída em duas partes. Na 

primeira, investigamos a natureza do processo comunicativo que se apresenta no 

corpus, em que nível se encontra na evolução das línguas em contato e 

procuramos responder à pergunta: trata-se (ou não) de um pídgin? Na segunda 

parte, procuramos evidenciar a existência da competência comunicativa a partir do 

esquema de Pilleux (2001). 

Na primeira parte, através da procura das principais características do 

pídgin, conseguimos localizar nosso objeto em um momento anterior ao jargão, ou 

seja, o instrumento que os interactantes utilizam é constituído, em grande medida, 

por tentativas individuais de comunicação combinadas com algumas estratégias 

individuais de comunicação. Investigamos cada uma das quinze características 

apresentadas por Couto (2002), ligeiramente adaptadas aos nossos propósitos, e 

chegamos à conclusão de que nosso objeto não é um código, como um pídgin por 

exemplo, mas é sim, um processo comunicativo face a face, original e criativo, que 

usa os mais sofisticados instrumentos cognitivos para empregar os mais diversos 

recursos semióticos e semânticos à disposição no momento e local da interação, a 

fim de realizar uma intercompreensão multilíngue.  

Vale relembrar que, para nós, a intercompreensão é uma competência 

heurística e interpretativa em qualquer código comunicativo, ou seja, é o 

desenvolvimento da capacidade de co-construir o sentido, no contexto do encontro 

entre línguas diferentes, e de fazer uso pragmático dessa capacidade numa 

situação comunicativa concreta. Concluímos, então, que existe um processo que 
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permite a intercompreensão multilíngue ser o que é. Resolvemos chamar esse 

processo de interlinguagem.  

Nosso intento, na segunda parte, foi o de encontrar evidências da 

existência de competência comunicativa e verificar o nível que ela se apresenta 

nas interações intermediadas pela interlinguagem. O conjunto de habilidades e 

conhecimentos que compõem a competência comunicativa é melhor observado 

quando analisamos seus componentes separadamente, como sugere Pilleux 

(2001) em: competência linguística, sociolinguística, pragmática e psicolinguística. 

Ao verificar os dados do nosso corpus adotando esse modelo, vimos claramente 

que não há fronteiras definidas entre diferentes competências. Elas se entrecruzam 

e se complementam, tornando, por isso, a análise, muitas vezes complexa. Porém, 

dentro das limitações possíveis, visualizamos as competências em suas 

especificidades. Vejamos os traços gerais identificados nos dados, na perspectiva 

das competências:  

a. Competência Linguística: Verificamos que os informantes 

entrevistados apresentam grau rudimentar dessa competência, no 

que concerne ao uso do instrumento linguístico sob análise. Na 

maioria das vezes, o que acontece é o uso de fragmentos da forma, a 

fim de satisfazer as necessidades mínimas de comunicação. Com a 

competência linguística, apresentada nas interações observadas, os 

interactantes não seriam capazes de manter um longo diálogo que 

contemplasse assuntos diferentes dos praticados durante as vendas 

na praia.  
b. Competência Sociolinguística: Aqui foi usado o modelo SPEAKING de 

Hymes (1972), seus elementos evidenciaram o uso das regras de 

interação social, o nível de competência interacional e cultural. Ao 

esmiuçarmos as interações através desse modelo, conseguimos 

perceber basicamente duas coisas: (i) Os interactantes apresentam 

claramente um desnivelamento dessa competência, isto é, quanto 

mais regras o interactante conhece e adota, mais demonstra possuir 

as competências interacional e cultural. (ii) Os interactantes 

demonstram um nível mínimo de competência sociolinguística, mas 

que é suficiente para realizar seu(s) ato(s) de fala. 



92 
 

c. Competência Pragmática: Foi evidenciado o conhecimento dos 

interactantes acerca do uso pragmático das estratégias de 

intercompreensão multilíngue. Através da observação de alguns atos 

de fala, podemos verificar a existência da competência funcional, ou 

seja, os interactantes lograram êxito na interação. Por constatarmos a 

existência de algumas implicaturas, verificamos que os interactantes 

mantêm as relações entre os enunciados e os atos (ou funções) que 

pretendem concretizar. Quanto a essa competência, em particular, 

concluímos que, mesmo com alguns tropeços e infelicidades, de 

maneira geral, a existência dessa competência é evidenciada na 

interlinguagem. Na maioria das interações, os enunciados 

concretizam os atos a que se propõem e a finalidade de comunicar-se 

é alcançada.  

d. Competência Psicolinguística: Constatamos, pelo fato de a 

interlinguagem apresentar características idioletais muito fortes, que 

existem grandes diferenças no nível de competência psicolinguística 

entre os informantes e que esse desnivelamento é natural à medida 

que os entrevistados foram estimulados de diferentes formas desde a 

infância. Como era de se esperar, apesar de as pessoas 

entrevistadas apresentarem bases sociais comuns, são diferentes 

entre si no que diz respeito a suas individualidades. O nível intelectual 

e cultural, o sistema de motivações, o sexo, a idade, o estrato social, 

os preconceitos, a educação e o estado emocional momentâneo são 

apenas alguns dos fatores que condicionaram a competência 

psicolinguística apresentada pelos interactantes. A personalidade do 

informante, seu estado de ânimo, sua motivação e sua bagagem 

sociocultural aliados aos elementos contextuais moldam a interação. 

 

Ao longo desta análise, percebemos a complexidade de que é constituída a 

comunicação humana. As diversas competências, que formam nossa habilidade de 

interagir linguística e não linguisticamente, são constituídas por nossas 

experiências com o mundo e com o outro. O vendedor de praia e os turistas 

estrangeiros enfrentam o desafio de comunicar-se sem o domínio da língua do 
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outro, mas, usando todos os recursos disponíveis, “cooperando” e “implicando-se”, 

conseguem realizar proezas comunicativas que vão muito além do verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A Intercompreensão assume-se como uma competência fundamental para o 

desenvolvimento de uma competência plurilingue, a qual permite uma participação 

com sucesso em situações de comunicação interlinguísticas, sem se depender 

exclusivamente de uma ou duas línguas estudadas.  

Foi este pensamento que norteou esta pesquisa desde seu nascimento quando 

observamos os vendedores de praia e os turistas estrangeiros interagindo. As 

questões surgiram da observação: Como eles se comunicam? Usam algum 

código? Quais competências eles apresentam na comunicação?  
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Direcionamos-nos para os estudos de línguas em contato. Visitamos os escritos 

de Hymes, Gumperz, e Couto dentre outros e no primeiro capítulo deste trabalho 

expusemos sinteticamente as noções de jargão, pídgin e crioulo. 

 Aprofundamos-nos nos estudos do pídgin por perceber sua similaridade com o 

fenômeno que encontramos. Vimos as quinze principais características que o 

definem como pídgin, como também seu posicionamento na emergência das 

línguas em contato. Foi com essa teoria em mente que conseguimos através da 

análise dos dados caracterizar e situar o meio comunicativo usado por aqueles 

interactantes. A outra questão referente a competência comunicativa foi explorada 

através de um esquema que dividia e subdividia esta competência, e foi assim que 

observamos a existência e o nível que ela  se apresenta no corpus.  

Constatamos em primeiro plano que o meio comunicativo que resolvemos 

chamar de interlinguagem está situado em um momento anterior ao pídgin, ou seja, 

não chega a ser um código compartilhado, uma possível pré-língua. É sim, 

constituído de tentativas individuais de comunicação que, depois de serem  

testadas repetidamente e provarem sua eficácia, se tornaram estratégias de 

comunicação. As características parecidas com um pídgin mostraram que a 

interlinguagem usada na intercompreensão entre os vendedores de praia e turistas 

é um meio comunicativo face a face original e criativo, que usa os mais sofisticados 

instrumentos cognitivos para empregar os mais diversos recursos semióticos e 

semânticos à disposição daqueles interactantes.  

Em segundo plano reconhecemos nas interações as quatro competências que 

compõem a competência comunicativa. Verificamos que os informantes 

entrevistados apresentam grau rudimentar de Competência Linguística. Na maioria 

das vezes, o que acontece é o uso de fragmentos da forma, a fim de satisfazer as 

necessidades mínimas de comunicação. Quanto a Competência Sociolinguística 

constatamos que os interactantes apresentam claramente um desnivelamento, isto 

é, quanto mais regras sociointeracionais o interactante conhece e adota, melhor 

interage. Entretanto, mesmo demonstrando um nível mínimo desta competência 

realizam seu(s) ato(s) de fala.  

Foi evidenciado o conhecimento dos interactantes acerca do uso pragmático 

das estratégias de intercompreensão multilíngue. A realização dos atos de fala e a 

existência de diversas implicaturas conversacionais constatam a existência da 

Competência Pragmática, mesmo com alguns tropeços e infelicidades. Por último, 
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identificamos grandes diferenças no nível de competência psicolinguística, isto se 

deve ao fato de a interlinguagem apresentar características idioletais muito fortes, 

ou seja, a personalidade do informante, seu estado de ânimo, sua motivação e sua 

bagagem sociocultural aliados aos elementos contextuais moldam a interação. 

Acreditamos que este estudo tenha contribuído de duas maneiras. A primeira 

no que tange à aproximação da academia e a comunidade, pois ao compreender 

os fenômenos sociolinguísticos que envolvem determinados grupos estamos 

compreendendo seu agir social e, através deste conhecimento, podemos interagir 

de maneira intersubjetiva transpondo as barreiras institucionais.  

A segunda contribuição está relacionada com o ensino-aprendizagem de 

línguas, visto que o conceito de intercompreensão, entendido grosso modo como a 

possibilidade de falar cada um a sua língua e entender a de seu interlocutor - 

sobretudo se é da mesma família linguística, tem surgido como fio condutor de 

numerosos projetos europeus, tanto de ensino-aprendizagem de línguas como de 

formação de professores. Sobretudo    

Em um mundo multicultural e plurilíngue, perceber o outro e suas diferenças é 

essencial para o desenvolvimento, mas compreendê-lo é fundamental para a 

sobrevivência. E a intercompreensão torna possível uma ampliação de nossas 

possibilidades interativas, alargando fronteiras e construindo um mundo em que 

mais indivíduos compartilhem riquezas, sejam elas materiais ou culturais. 
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ANEXO 
 

TRANSCRIÇÕES (ENTREVISTAS E VENDAS) 
 

Transcrição da entrevista em vídeo de C. dos Banhadores 
 
P. – Pesquisador  

C. – C. dos banhadores 

 
1 P. qual é o teu nome? 

2 C. C. 

3 P. oi C. o que você vende na praia? 

4 C. ah:: eu vendo biquíni... eu fabrico biquíni chego para o turista e pergunto de 

que país ele é... ele fala se é Suécia eu falo sueco 

5 P. ah:: você fala sue/ 

                             [ 

6 C.                    pergunto para ele se ele like... eu falo inglês pergunto se ele like 

banhadores ele fala sim... pergunta quanto custa 

                                                                            [  

7 P.                                                                        ã:  

8 C. pergunto para ele quanto paga ele fala para mim fifteen  



100 
 

9 P. hum 

10 C. eu falo NÃO more eu falo tivo mudrá... eu falo sueco pra ele tivo mudra? Que 

custa que o preço em reais cinquenta reais  

11 P. ãh:: 

12 C. o biquíni porque o biquíni é big grande muito grande eu falo pra ele sobre o 

meu trabalho que dá muito trabalho esse biquíni esse biquíni nós temo aqui no 

Brasil como grande qualidade igual como eles tem as qualidade na Suécia 

13 P. certo 

14 C. então estou valorizando o trabalho... meu trabalho que trabalho fabricando 

biquíni e também querendo conquistar eles por eles voltar outras vezes aqui no 

Brasil  

15 P. certo  

16 C. também falo um pouquinho sobre Natal 

17 P. ãh::  

18 C. que Natal é o paraíso do sol 

19 P. certo 

20 C. então eles ficam muito felizes por eu ter essa garra e essa capacidade de                          

 amiga 

             [ 

21 P.     certo 

22 C. e saber se comunicar com eles e traduzir coisas que às vezes ele chega e 

muitas das pessoas não sabe falar 

                                      [ 

23 P.                             ãh:: 

24 C. e eu traduzo pra ele... um pouquinho do inglês um pouquinho do espanhol e 

assim vai várias língua 

25 P. ai que maravilha 

26 C. então fico feliz porque Natal cada dia tá crescendo com turista isso é uma 

grande oportunidade que o Brasil tá tendo pra ter o que oferecer ao turista.  

27 P. certo... que maravilha... ((risos)) jóia obrigado... vem cá qual é... qual é a sua 

idade? 

28 C. eu tenho trinta e sete anos 

29 P. trinta e sete é? você estudou até que série? 

30 C. terminei... terminei/ estudei até o terceiro 
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31 P. certo... até o terceiro ãh:: então... você:: você já domina algumas línguas né? 

você já consegue se comunicar? 

32 C. sim eu falo um pouco do sueco falo inglês espanhol italiano 

33 P. tá: e como você aprendeu essas línguas 

34 C. aprendi aqui no dia-a-dia na praia na convivência com o turista você vai 

aprendendo as língua que ele falam então você vai se dedicando você oferece o 

biquíni e você vê o que ele fala no biquíni e aquilo ali você vai se aprendendo no 

dia-a-dia você vai aprendendo a língua diferente   

35 P. no contato 

36 C. no contato com eles e às vezes eu dou e-mail e eles e assim nós fica se 

comunicando pela internet, entendeu? a senhorita os senhores não há diferença 

                                                                                                                       [ 

37 P.                                                                                                              certo 

38 C. pra mim o que vale é você saber se comunicar e tratar bem o cliente ((risos)) 

isso  

39 P. tá certo... que maravilha... tá bom meu amor você então me permitiria então 

gravar algumas vendas suas durante o:: 

40 C. sim não tem problema 

41 P. tá jóia 

42 C. tu pode gravar tu vai ver como eu trabalho com o turista 

43 P. certo 

44 C. e isso é uma oportunidade que nem todo mundo tem eu tive essa coragem 

estou aqui na praia há quatro anos trabalhando um trabalho honesto e conquisto os 

clientes com minha capacidade de amiga 

45 P. certo... maravilha... muito obrigado... então agente vai acompanhar tá? 

46 C. tá bom... por nada 

 
Transcrição da gravação em áudio da venda de C. dos 

Banhadores 
 

P. – Pesquisador  

C. – C. dos banhadores   

T. – Turista 
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47 P. tá gravando  

48 C. é eu vendi um biquíni a uma brasileira... entendeu? 

49 P. é:: ... eu sei eu vi lá  

50 C. aí: ... eu fiquei conversando vai gravar... mas algumas coisas você vai       

cortando porque se tiver alguma coisa que te interessa 

51 P. o que interessa pra mim é quando você tiver o contato 

52 C. ah:: é isso né?  

53 P. é... não se preocupe quando você tiver o contato com o estrangeiro é o 

momento de::/ depois eu recorto tudo e tiro só o/ a parte... você vende muito pra   

brasileiro né? 

54 C. vendo... pra menina de programa... porque eu fabrico muito biquíni ‘strim’ 

pequeno... fio dental... mas o turista tá diminuindo muito... porque ficando na baixa 

entendeu? 

55 P. ah:: tá 

56 C. ah tá muito  

57 P. aqui é um ponto que dá muito turista né? ... ali depois... né? e ali no final 

58 C. é... comprar banhadores amigo? tu gusta de banhadores? ((T. fala  algo, C. 

parece reconhecer sua nacionalidade)) são italianos? ((T. fala novamente, não 

conseguimos captar devido à distância. C. responde)) ah:: gracias ((reconhece o 

idioma espanhol)) 

59 C. ((para o pesquisador)) é porque eu levo muita coisa pra gente tá mostrando... 

é coisa de homem... é biquíni... é protetor solar é muita coisa 

60 P. você é polivalente né? 

61 C. não é? 

62 P. isso é bem legal  

63 C. hum hum... ((concorda com o pesquisador)) oi amor tudo bom? Tudo bom? 

((22”)) olá comprar banhadores grandes banhadores... tu no gusta color brasiliano 

é?  tu gusta do Brasil? 

64 T. me gusta quando estou dentro qui ((o turista aponta para o quadril de C.)) 

65 C. onde? que eu não estou vendo... aqui no tem nada aqui está zero... ((oferece 

para outro turista da mesma barraca)) tu... você no? 

66 T. ele gusta maricón... no... va bene 

67 C. quem gosta de maricón?  
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68 T. ele ele ((apontando para o outro)) 

69 C. ah:: no problema... se te tu gusta de... mi interesse para te vender... tu no 

gusta? Brasil tudo normale... tu amigo... amigo por favor... os caralho tá de fora 

((risos))  

70 C. ((para outra barraca)) ai olá... ((para o pesquisador)) como é que pode? você 

viu o homem todo aberto com o ((risos, o turista estava com sua genitália exposta 

pela lateral da sunga de banho)) 

71 C. ((em outra barraca)) you like? é etá sien gulen? ((incompreensível para o 

pesquisador, provavelmente usa vocábulos em holandês oferecendo a 

mercadoria)) 

72 T. beautiful  ((com sotaque alemão)) 

73 C. ha:: este very nice to you ié:: 

74 T. thank you 

75 C. ei you like?  

76 T. I have...  I have 

77 C. have Brasil ((o turista mostra sua sunga que é do tipo usada no Brasil)) you? 

you beautiful... uau... you... you noruegen? Holanda? Filan/ ha:: filan/ ((faz som com 

a boca significando frio)) muito frio... filandês ((risos)) finlândia é o pior... é::: ((faz 

gesto esfregando os dedos polegar e indicador significando dinheiro, C. para de 

andar e fala para seu colega)) tu quer descer até lá embaixo? Eu não quero descer 

até lá embaixo. ((interrompe as vendas)) 
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Transcrição da entrevista em Vídeo de S. do Churrasquinho  
(Little Stick) 

 

P. – Pesquisador  

S. – S.  do churrasquinho 

 

78 P. tranquilo meu amigo? qual é o seu nome? ((O entrevistado se mostra um 

pouco nervoso então fala seu nome baixo)) 

79 S. S.        

80 P. como? 

81 S. S. ... e qual a tua idade S.? 

82 S. trinta e sete anos 

83 P. trinta e sete... e:: S. onde é que você mora? 

84 S. moro aqui na vila 

85 P. na vila de ponta negra mesmo? 

86 S. bem ai ((Aponta para a direção da vila)) 

87 P. ah::: legal 

88 S. é legal 

89 P. vem cá S. você frequentou a escola? tu estudou até que série? como é que 

foi? ((o entrevistado faz gestos de negativa e o entrevistador acena com a cabeça 

em sinal de compreensão)) parou quando era menino? 

90 S. eu estudei pouco 

91 P. é... ai::: a vida::: 
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92 S. estudei pouca coisa sabe? 

93 P. é:: né... estudou pouco né? beleza... vem cá? e como é o seu contato com os 

estrangeiros... com a língua... como é que é? 

94 S. rapaz... algum sotaque deles eu entendo né? algum sotaque eu entendo... 

agora:::    tem uns que eu não entendo... fica meio::: difícil... assim pra mim 

entender 

95 P. mas você sabe de onde o cara veio? assim? 

96 S. é... ás vezes quando ele vem comprar... ele me aponta ((S aponta para o seu 

carrinho onde estão escritos os tipos de espetinhos de churrasquinho em inglês: 

Meat, Chiken, Heart, Chesse (sic.), Shrimp,  e logo embaixo a palavra camarão 

com um desenho de um espetinho de camarões)) 

97 P. ah é?  

98 S. ((aponta para a palavra chesse escrita no carrinho e lê)) TI::: ai eu entendo 

alguma coisa  

99 P. certo... ai tu/ ele aponta e você consegue:: 

100 S. ai eu vou desenrolando devagarinho... sabe? 

101 P. mas você consegue falar alguma coisa? fala algumas palavras? 

102 S. alguma coisa eu sei falar... entende? ele fala e eu entendo 

103 P. certo... beleza 

104 S. ele fala e ai eu entendo 

105 P. certo... e você acha que estudar uma língua estrangeira... é::: ia te ajudar a 

vender mais se você falasse uma língua? 

106 S. é rapaz... ia semplificar muito... é muito importante 

107P. certo 

108 S. é muito importante semplificar e ai::: eu ia pegar o::: o::: como é? a língua 

dele... ia entender... entendeu? 

109 P. e o que você vende aqui na praia? 

110 S. eu vendo churrasco 

111 P. churrasquinho né? certo... deve ser complicado explicar o tipo de carne... 

essas coisas não? 

112 S. eu vendo frango carne coração 

                                       [ 

113 P.                                    mas eles entendem? 

                                         [ 
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114 S.                                      queijo calabresa camarão 

115 P. eles entendem isso?  você fala assim eles entendem... ou é apontando 

mesmo? 

116 S. não... ás vezes eles aponta aqui ai:: eu:: já sei aqui:: sabe? o que tem aqui 

117 P. há:: tá 

118 S. camarão aqui embaixo. ((Aponta para o desenho o espetinho de camarões)) 

119 P. há::: por que tem aqui a::: 

120 S. é::: aqui tem a letra todinha... sabe? ai:: (ininteligível) tem a letra... sabe? 

que não é::: é a letra dele lá... sabe? 

121 P. a letra deles né? 

122 S. se (inc.) assim::: 

123 P. sim... sim... beleza meu amigo... só quero a sua autorização para eu gravar 

umas conversas com você com eles vendendo churrasquinho... tudo bem? 

124 S. tá ok 

125 P. obrigado heim 

 

 

Transcrição da gravação em áudio da Venda de S. do 
Churrasquinho (Little Stick) 

 

S. – S. do churrasquinho   

T. – Turista 

 
((Há um mal entendido sobre a quantidade e para quem se destinavam os 

churrasquinhos pedidos)) 

126 S. o... seu... amigo... mandou... fazer... quatro... quatro... para ela. ((Fala com 

pausas entre as palavras)) 

127 T. no... no para ela 

128 S. o seu amigo que tava aqui mandou fazer quatro para lá aquela menina ((fala 

tentando imitar o sotaque do estrangeiro)) 

129 T. no no Agre... Agre ((o turista chama o outro que está na barraca)) 

130 S. ele falou quatro... ai... vocês vão querer mais? 
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131 T. io no fale quatro... io no quere quatro... quase agente more (ininteligível) 

velhote. seis, seis de frango 

132 S. frango... só tem frango... frango... seis de frango 

133 T. sei de frango  

134 S. ele tinha falado para mim quatro... quatro churrasco... quatro... quatro... 

falou quatro para a menina lá ai::: ((Assobia como se perdesse a paciência)) 

135 T. Agre... aqui com noi quatro... no::: no dez dez 

136 S. quatro dela... ses, ses 

137 T. no no... ses piu quatro... dez dez... repito dez... dez... uno, duo, tre, quatro, 

cinco, se, sete, oto , nove, dez... total 

138 S. ai... só tem esse... acabou 

139 T. ah::: (ininteligível) 

140 S. acabou. 

141 T. finito! 

142 S. acabou, acabou tudo finito... já estão prontos... vai ficar com esse?  

 

((Algum tempo depois o turista volta para pagar)) 

143 T. tá pagadio?  

144 S. no 

145 T. Agre... quatro ((12’)) sete ((9’)) quatro o sete? da me uno... um real ok? 

146 S. ok 

147 T.  Vitor (14’) capito 
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Transcrição da entrevista em vídeo de J. do Passeio de Bugre 
 
P. – Pesquisador  

J. – J. do passeio de bugre 

 

148 J. (...) um garoto que sempre trabalhei com turismo... é::: pra trabalhar com 

turismo é muito importante nessa área 

149 P. certo 

150 J. veja bem... então eu me adaptei e::: não tô muito adaptado... mas hoje... eu 

tô uma pessoa mais adaptada falando italiano... espanhol... e aqui... tá ligado? 

Ponta Negra turista... é muito gringos... então eu tô muito evoluído nessa parte 

151 P. beleza, e ai que/ qual  

152 J. saí de Genipabu 

153 P. sim 

154 J. fui designado para Ponta Negra... então hoje eu tô mais adaptado ainda 

155 P. certo 

156 J. então é muito importante isso... tô com vinte e seis anos e trabalho há oito 

anos com turismo e pra mim é show de bola tá sempre comunicativo com o cliente 

157 P. Qual é o teu nome amigo? 

158 J. JJ a marca do bombril... mil e uma utilidades... fotógrafo... câmera men... 

salva vida... borrachante... tudo (ininteligível) 

159 P. beleza ((risos))  

160 J. então é uma vida é::: trabalhar com turismo porque eu tô a disposição ao 

cliente... né? 

161 P. certo 

162 J. é muito importante pra mim trabalhar com turismo 
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163 P. certo... qual a tua idade? J. 

164 J. vinte e seis anos... vinte e seis anos só 

165 P. vinte e seis... né? e onde tu mora? 

166 J. eu moro na Zona Norte 

167 P. Zona Norte... certo 

168 J. sou um potiguar mermo daquele né? ((confirma com gesto da mão direita 

cerrada)) 

169 P. tu estudou? fez até que série? como é que é? 

170 J. fiz até a oitava série porque eu não tive tempo né? 

171 P. certo 

172 J. porque eu não tive tempo? porque naquele tempo não existia muita 

estrutura... hoje tem estrutura... tem computador... tá mais evoluído 

173 P. hoje ta mais fácil né? 

174 J. mas eu não tive como estudar naquela época porque não tinha é::: aquele 

perfil...assim::: vamos supor... assim::: aquele recurso para poder estudar porque 

meus pais/ tinha que ajudar... de doze anos já comecei a trabalhar... então eu não 

tive tempo para ir para o colégio 

175 P. e língua estrangeira? qual foi o teu contato? como é que você aprendeu? 

como é::: 

176 J. língua estrangeira... eu vi uma pessoa falando... que é o meu sócio que 

trabalha comigo né? eu vi uma pessoa falando ai::: fiquei observando::: sabe né? o 

homi é detalhoso né? aquela mente que agente tem de calcular aquilo ali é muito 

legal... então fiquei só ali... ai::: eu comecei aquela língua é::: mirar::: tempo pro 

cliente... é::: quantas horas vai passar o passeio... quanto custa o passeio... isso ai 

eu fui só calculando e me adaptei adaptei 

177 P. certo... certo... legal 

178 J. ai bola pra frente 

179 P. mas você acha fácil vender pro turista? como é que é? é difícil? 

180 J. a minha parte melhor é em vendas 

181 P. ah é? certo 

182 J. e::: eu sin:::/ eu passo uma confiança muito grande para ao cliente 

183 P. porque você domina a língua... assim... você fala a língua... ai fica mais 

fácil? 
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184 J. tanto faz meu trabalho em falar com o cliente e mostrar serviço para o 

cliente 185 com os meus bugueiros que trabalha comigo 

187 P. certo... então você aprendeu a falar línguas com o contato mesmo? 

188 J. com contato 

189 P. mas foi com contato com teus sócios... com os bugueiros ou com 

190 J. contato com meus sócios realmente 

191 P. certo 

192 J. e eu quando trabalhava de guia turístico orientando as pessoas de carro 

quando eu andava muito de carro com os turistas eu também tava:::/ o português... 

o italiano... o espanhol... falava aquela coisa pra mim eu e não entendia então o 

que eu fazia... eu ia pro escrito...  eu ia pro lápis 

193 P. certo certo 

194 J. escrevendo tal e tal e daí fui adaptando... quando eu cheguei aqui fiquei 

melhor ainda... porque quando eu cheguei na minha área Genipabu... ai o 

pessoal... ai o JJ já tá falando tudo já... aquilo foi padrão e aquele desenvolvimento 

que agente tem todo dia-a-dia e tô crescendo cada vez mais então 

                                                                         [ 

195 P.                                                                      legal legal 

                                                                                [ 

196 J.                                                                      a minha área é essa... é detonar 

197 P. tá jóia... tá jóia... você me autoriza então a fazer umas gravações das tuas 

abordagens ai com estrangeiros 

198 J. com certeza... estou à disposição do cliente 

199 P. tá jóia irmão... brigadão ai... vamos lá então 

200 J. atividade 

 

 

Transcrição da gravação em áudio da venda de J. do  
Passeio de Bugre 

 
J. – J. do passeio de bugre   

TM. – Turista Mulher       

TH. – Turista Homem 
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TM2. – Turista Mulher (segunda) 

TH2. – Turista Homem (segundo) 
 
((Chega um casal de turistas e J. inicia sua venda, parece reconhecer o idioma 

então ele fala com sotaque espanhol)) 

201 J. (...) translado para ir e voltar... la embarcasion 

202 TH. si 

203 J. lo caro para viagem... este... la Pajero ((aponta para uma foto)) la coche 

incluso pé de patro... la máscara... la punaol 

204 TM. elle quer... quer com aire 

205 TH. (ininteligível) con aire 

206 TM. con aire e… 

207 J. é  la com botella 

208 TH. certo 

209 J. cilindro... garrafa 

210 TH. a ca que contrata? 

211 J. si si 

212 TH. (ininteligível) 

213 J. opcional Maracajau ((pronuncia Maracadjau com o último ‘a’ tônico)) 

214 TH. (ininteligível) 

215 J. este custa setenta e cinco incluso tudo menos manjare... a comida 

216 TM. menos a comida 

217 J. e botella... cilindro... seria outro valor este aqui ((aponta para o folder com os 

preços)) Maracadjáu está incluso... lo catamaram... la barco 

218 TM. Todos los días salir? porque (ininteligível) depende de la marea para 

anunciar  que solamente lunes:::  martes::: no? 

219 J. si si tranquilo 

220 TH. tenes telefono? despois a chamar... eso 

221 TM. eso ai? 

222 TH. (ininteligível) ai que anunciar? 

223 J. hum hum ((acena positivamente)) 

224 TH. cuanto está la botella? 

225 J. la botella seria opcional negociaria em Maracadjáu 

226 TH. ha::: 
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227 J. cento e setenta reales 

228 TH. perdón? 

((o casal fala junto causando dificuldade para compreensão, nesse momento há um 

desentendimento quanto ao preço, TH. tenta endender J. enquanto TM. fala ao 

mesmo tempo)) 

229 J. por persona 

230 TH. ciento setenta? 

231 J. setenta ((J. é interompido por TM.)) 

232 TH. setenta... o ciento setenta? 

233 J. ciento setenta 

234 TH. ciento setenta 

235 J. isso 

236 TH. (ininteligível) cien reales 

237 J. cento setenta reales por persona 

238 TH. por persona setenta? 

239 J. cento setenta 

240 TH. ciento setenta uno... sete 

241 J. uno... sete... zero 

242 TH. ahora si... nos dijeran a já::: nos dijeran cien/ ciento diez reales 

243 TM. (ininteligível) 

244 TH. alguno por ejemplo Pipa por setenta cinco otro cincuenta... tiene? otro 

setenta e cinco otros noventa... pero bueno... o que me interesa es esto ((aponta 

para uma foto com um mergulhador equipado)) 

245 J. la botella 

246 TM. dame 

247 J. dalo um tanjeta carton 

248 TM. dame una tarjeta con el teléfono y pone el precio de Pipa... Puna... y 

Maracadjáu 

249 J. e Maracadjáu 

250 TM. y Maracadjáu 

251 TH. setenta e cinco? 

252 TM. no importa (ininteligível) ((para TH em seguida para J)) como te chama? 

253 J. JJ ((pronuncia em espanhol)) 

254 TM. JJ ((ela repete e ri)) agora é JJ 
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255 J. aqui la minha tarjeta o carton 

256 TM. ha polo o precio... finísimo 

257 J. JJ telefone lá tem os valores 

258 TM. veinte y cuatro horas ten que chamar? 

259 J. si si 

260 TM. ok gracias 

261 J. tchau vale 

 

((Outro casal se aproxima, J. já os conhece eles efetivam a compra de passeio que 

já haviam colhido algumas informações anteriormente.)) 

 

262 TM2. tudo bom? 

263 J. tudo bom 

264 TM2. para cedo mañana 

265 J. para la Norte? 

266 TM2. para Maracajau 

267 J. A las sete e meia 

268 TM2. bien sete e meia 

269 TH2. a que hora volvo? 

270 J. regressa às quatro e meia 

271 TH2. Ma-ra-ca-djAu ((TH2 lê acentuando o último ‘a’ e TM2 o corrige lendo com 

o acento no ‘u’)) 

272 TM2. Ma-ra-ca-ja-Ú 

273 J. hotel? 

274 TM2. Holiday 

275 J. apartamento? 

276 TM2. ciento cinco 

278 277 J. ciento e cinco 

279 TM2. ok 

280 J. las sete e meia para dos personas 

281 TM2. ok... incluso entonce el desejuno todo? 

282 J. si si si 

283 TM2. la vinte e la nove 

284 J. la nome 
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285 TM2. ok põe tu nombre ai ((fala para TH2)) 

286 TH2. oscar 

287 J. Oscarito? ((TH2 parece não gostar da brincadeira que J. fez com seu nome)) 

288 TH2. Oscar ((Com tom sério.)) 

289 J. ok Oscar... a las sete e meia ok? ((J pronuncia Oscár, logo em seguida TH2 

repete seu nome sendo a sílaba tônica ‘os’)) 

290 TH2. OScar 

291 TM2. ok 

292 J. toalha óculos protetor tranquilo? manjare opcional ((TH2 ri abertamente)) 

293 TM2. ok 

294 TH2. Setenta e cinco por persona, si? 

295 J. cento e cinquenta reales 

296 TM2. si bien 

297 J. ok 

298 TM2. ok nos vemos mañana 

299 TH2. obrigado 

300 J. tá tchau 
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Transcrição da entrevista em Vídeo de J. das Ostras  
 

P. – Pesquisador 

J2. – J.  da ostra 

 

301 P. é::: tudo bem meu amigo? 

302 J2. beleza 

303 J2. qual o seu nome 

304 J2. J. 

305 P. j. qual é a sua idade? 

306 J2. tenho trinta e três anos 

307 P. trinta e três anos... e::: o que você faz na praia? 

308 J2. trabalho de vendedor ambulante 

309 P. é... você vende o quê? 

310 J2. trabalho com ostra... crustáceo 

311 P. é... e e mora onde? 

312 J2. moro em Ponta Negra mesmo 

313 P. Ponta Negra na Vila? 

314J2. na Vila mesmo 

315 P. é... há::: legal... você é potiguar::: é de onde? 

316 J2. eu sou de João Câmara 

317 P. de João Câmara... ah::: 

318 J2. interior de Natal 

319 P. interior de Natal né? mas ai:: mora a quanto tempo aqui? 

320 J2. tenho::: vinte::: acho que uns vinte e três anos 

321 P. vinte e três anos que mora aqui 

322 J2. vinte e três anos 

323 P. vendendo ostras não? 

324 J2. antigamente eu trabalhava de outras coisas... trabalhava de garçom... 

depois passei a vender ostras 

325 P. certo 

326 J2. trabalho como ostreiro agora 
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327 P. beleza e::: J. me responde ai uma coisa é::: vender pra turista é fácil? é 

difícil? como é que você faz pra vender? 

328 J2. é um pouco compricado... com brasileiro é mais fácil... quando chega 

estrangeiro... ai tem que se/ desenrolar de qualquer jeito 

329 P. é:: né? 

330 J2. é muito compricado 

P. mas ai:: como você faz pra pra/ ostra como é que você? 

331 J2. oh::: rapaz é difícil... eu ofereço ostra... tem um que já sabe ah::: falar em 

português ostra... ai já::: 

332 P. ãh:: ai já::: 

333 J2. na hora de pagar é que eu fico enrolado 

334 P. é? 

335 J2. quando é norueguês eu já digo logo... se for dez reais é ten... se for quinze 

é fiften... ai já:: dá:: pra desenrolar... e se não for isso 

                                                         [ 

336 P.                                                      ah:: certo certo e se o cara não te entender 

mermo oh:: que recurso que você? 

337 J2. (ininteligível) escrever no chão... se não escrever no chão não desenrola... 

não desenrola 

338 P. mas com/ mas assim quando/ a origem do cara você consegue saber qual é 

a origem dele não? 

339 J2. repai... por a fala dele eu compreendo um pouco... ser for espanhol eu 

compreendo se for intaliano eu compreendo se for norueguês eu compreendo... é::: 

francês... eu já entendo já também... eu::: já fico já... moldo na hora que ele fala pra 

mim eu já sei que país ele é... que origem ele é 

340 P. é... e qual é/ mas qual o que tem mais dificuldade pra você? 

341 J2. é::: eu acho que é inglês 

342 P. inglês né? 

343 J2. é:: inglês é o mais compricado... ninguém compreende nada... eu mesmo 

não compreendo nada... nada nada 

344 P. certo 

345 J2. só tiomoro que é outro dia ((risos)) 

346 P. certo... agora você já estudou língua estrangeira alguma vez já já? 
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347 J2. nem nun/ nun/ nun/ nunca nunca fui não... nunca estudei língua 

estangeira... nem espanhol nem italiano... nunca nunca... só aqui na praia 

                                                                                     [ 

348 P.                                                                                 mas você acha que 

conse/ consegue vender e comprar bem... oh:: consegue vender bem o produto? 

pro estrangeiro? 

349 J2. a simpatia da pessoa... a pessoa conversa com o a pessoa... a ´pessoa as 

vez nem quer comer também sabe? a pessoa só chegar e falar e ficar conversando 

ah:: a senhora é muito gentil ai já chega nã nã nã abre uma dúzia pra mim ai 

((risos)) 

350 P. ah::: maravilha... então meu amigo... olha só... é::: você acha que aprender 

uma língua estrangeira ajudaria você a a vender mais... ajudaria na:: na:: 

351 J2. acho que... acho que... demais mermo... tem muitas/  de vez em quando/ 

tem muitas palavras que eu... tem línguas que eu num num falo nada 

352 P. certo 

353 J2. falo só português muito mal ((risos)) 

354 P. certo certo 

355 J2. ai se eu estudesse para falar inglês ou espanhol outra coisa ai já mudaria 

já meu rumo de de vender ostra já é outra coisa já diferente 

356 P. certo muito bom... então tá bom meu querido... eu vou te pedir autorização 

pra gravar algumas vendas suas aqui pela praia 

357 J2. ta bom... tá bom 

358 P. muito obrigado 

359 J2. vamo lá 

 
 

Transcrição da gravação em áudio da Venda J. da Ostra 

 

J2. – J.  da ostra 

T. – Turistas 

M. – Mulher brasileira 

V. – Outro vendedor de ostra 

P. – Pesquisador 
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360 J2. ostra... olha ostra geladinha... toda novinha... toda boa 

361 V. olha a ostra podre ai porra ((outro vendedor de ostra fala em tom de 

brincadeira)) 

362 J2. eu tô gravando a:: ostra ((J. aponta para o gravador, o outro vendedor 

parece não entender)) 

363 V. essa merda ai meu 

364 J2. eu tô gravando 

365 V. essa porra ai num dô nem cinco reais no monte 

366 J2. eu tô gravando cara... cala a boca ai... ostra... ostra... ostra geladinha... 

toda novinha viu... toda boa viu 

367 V. ta gravando o quê? ((risos)) 

368 J2. cala a boca... ostra... olha a ostra geladinha... bem natural... ostra... natural 

amigo ((abordando um turista numa barraca, J. parace perceber que ele é 

estrangeiro)) ostra... ostra... natural... geladinha... ostra...natural... poço...poco só 

tem mais brasileiros aqui hoje... só mais... olha a ostra olha geladinha... ostra 

geladinha... diga ai amigo vamo comer ostra geladinha  

(...) 

((J. atende duas mulheres brasileiras, no meio do atendimento olha para o 

pesquisador que está distante, levanta e vai até ele e pergunta)) 

369 J2. posso falar o que:: que:: 

370 P.ãh? 

371 J2. posso falar o que:: 

372 P. pode 

373 J2. Pode a pessoa também falar 

374 P. pode 

375 J2. eu já conheço esse pessoal... eu conheço já faz três anos comigo ai... 

quanto mais intimidade no falava né? 

376 P. sim sim é... fica a vontade... é do mesmo jeito que tu faz... entendeu? 

377 J2. ta bom...  ta bom 

378 P. sem num num se preocupe 

379 J2. ok ok ((risos)) vamo lá… só come ostra comigo ((J. aponta para as 

mulheres. Depois de atendê-las segue vendendo)) 

(...) 
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380 J2. ostra::: ostra geladinha... oi... ostra... ostra... ostra... ostra geladinha... 

ostra... ((observa uma mesa e se aproxima)) hello  

381 T. hello 

382 J2. ostra? ((o turista faz gesto como se não gostasse)) num gus/ num du 

gusta? ok 

383 T. excuse 

384 J2. ostra... ostra...olha a ostra geladinha... ostra... ostra... ostra... hello 

(ininteligível) buona fresca 

385 T. qué não 

386 J2. ostra... ostra geladinha... gelada... MIGO::: toda boa não... toda fresca oh... 

segura oh 

387 T. não gosto de ostra ((com sotaque hispânico)) 

388 J2. não gosta de ostra? 

389 T. não gosto de:: 

390 J2. tu espanhol? Italiano? 

391 T. (ininteligível) 

392 J2. espanhole... espanhol é boa... a ostra da Espanha é toda da França 

393 T. ostra mui bona é Cantale com Galícia... melhor ostra 

394 J2.Galícia é 

395 T. esta mui bona pero só ali 

396 J2. é::: mas si::: 

397 T. nem toda Espanha no... Galícia é mui bona 

398 J2. na Espanha não bona... Espanha assim::: 

399 T. la de galícia si 

400 J2. Galícia 

401 T. no presto mas... de Espanha no 

402 J2. de Galícia si ((risos)) obrigado amigo... tchau... ostra...  

(...) 

403 J2. ((se aproxima de uma barraca)) hello... olha a fresca boa né... já mandiate? 

já mandiate? quanto? tchinco? sore tchinco? ok? ((para uma outra barraca com 

três homens e uma mulher)) já amigo... ostra... tchau... ((pronuncia como um oi, ou 

seja, um cumprimento e não uma despedida)) vai mandiatge uma ostra? vá bene? 

cosa 404 bola... no? 

405 T. depois vai 
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406 J2. mandia uma dúzia agora... depoi mandia mai... ((dirige a palavra a mulher)) 

ai morena vai comer uma ostrinha... ((para o turista)) que ela mandia tu mandia 

também 

407 T. ((para a mulher)) quiere comer? quiere uma ostra? C.? quiere uma ostra? 

si? 

408 J2. quer que eu vá para ai ou daqui mesmo? ((olha para o pesquisador que 

está distante e aponta para a mesa dizendo)) italiano italiano... ((volta a falar com o 

turista)) mandiate ontem? mandiate ostra ontem? com o meu mano... o galego... é 

meu irmão... tá em casa 

409 M. quer com pimenta do reino? azeite? ((pergunta para um dos turistas)) 

410 T. macho no? 

411 J2. prefere uma figa? ((risos)) 

412 M. prefiro as menores 

413 J2. ele é completa ((risos)) 

414 T. ela é completa 

415 J2. e tu? 

416 M. muito grande ostra 

417 J2. e tu? e tu? pequena grande grossa ((risos)) 

418 T. grande grande ((risos)) preta preta ((risos)) preta rosada 

419 J2. sal e limon 

420 M. elequer com tudo... é ele gosta... ta tranquilo? 

421 T.claro que si 

422 M. ah::: a festa foi boa heim? Luca também... a minha eu quero com pimenta 

423 J2. sem pimenta 

424 T. notro dia (ininteligível) se me vi la luna (ininteligível) luna 

425 J2. luna 

426T. junto a Roberto e Mario 

427 J2. quer mais pequeno 

428 T. (ininteligível) vou a la calhe de noche...la noche... a:: a noche e meia... a 

porta hotei una madona 

429 M. vou olhar se tem cabelo lá 

430 T. travestido 

431 M. vou olhar se tem cabelo diferente na cama 

((os três turistas mantém longa conversação em italiano)) 
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432 T. eu tava bebido 

433 M. ta com pimenta? ta? ai delícia 

434 T. ai brigado 

435 J2. com pimenta não é boa não 

436 J2. eu não gosto com pimenta não só com limão ai... prova ai só com limão 

437 T. só (ininteligível) com pimenta há::: ((faz expressão que não gostou da ostra 

com pimenta do reino, todos riem)) 

438 J2. oia tem:::Lui 

439 T. ai boa boa  

440 J2. no mai mai 

441 M. não não quero mais 

442 J2. no mai no mai 

443 T. (ininteligível) quatro sin (ininteligível) guante (ininteligível) solero 

444 J2. uno mas e:::  

445 T. solero 

446 J2. vá bem... Lui... uma duas três quatro tchinco seis sete oito nove dez onze 

doze treze catorze quinze dezesseis... dezessete 

447 T. dezessete... vá poco ... falta una para quinse 

448 J2. una ok 

449 T. ok 

450 J2. é... quintche ((J. pronuncia imitando o sotaque italiano)) 

451 M. ele entende muito... agora fala devagar...senão ele não entende... cada um 

452 T. entende... a copiata 

453 J2. pega lá pra mim boi... um cestinho... quintche 

454 T. quinse 

455 J2. obrigado gratia domanius? 

456 T. domanius gai 

457 J2. também domanius 

458 T. da vide 

459 J2. ((risos)) ok tchau 

460 T. (ininteligível) soluso 

461 J2. tchau obrigado 

((J.segue vendendo)) 

462 J2. ostra... ostra... ostra... ((grita para o pesquisador)) só brasileiro 
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(...) 

463 J2. ostra... ostra geladinha... ostra... ostra natural... ostra geladinha... olha a 

ostra natural... ((vai em direção a dois senhores)) ostra... ostra buona... viogro... 

((risos)) ostra... ostra geladinha... ostra... ((se aproxima de uma barraca, para, 

observa a conversa e fala)) ostra... bono dia...  

464 T. feliche gatio 

465 J2. buono DIA la ostra fresca bona... cravamento oh 

466 T. no no gracia gracia 

467 J2. ok... to/ toda fresca é  

468 T. alegria para coisa boa 

469 J2. coisa boa né... mandia dez/ mandia doze paga dei 

470 T. é caipirinha é? 

((se aproxima e fala com o pesquisador)) 

471 J2. meu fim é aqui 

472 P. maravilha... esse é o homem da areia 

473 J2. ai a gravação 

 

 

 

 
 
 


