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You taught me language; and my profit on't is, I know how 

to curse. (William Shakespeare. The Tempest) 
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SINOPSE 

 

Estudo empírico de cunho quantitativo e qualitativo busca verificar a influência de fatores 

como cultura e gênero na reação de leitores ao emprego de linguagem vulgar. Foco no efeito 

desse uso de linguagem em variáveis como impacto e apreciação de um texto repleto de baixo 

calão. 
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Capítulo 1 

Introdução 

 

Abro este trabalho narrando um episódio ocorrido na cidade de Capanema no Estado do 

Pará, que foi palco de fortes controvérsias (MENDES, 2008). O caso se deu quando, na tentativa 

de estimular seus alunos a não empregarem vocábulos chulos, uma professora da rede municipal 

de ensino solicitou que verificassem no dicionário o significado de certos xingamentos que eles 

utilizavam. Os pais, revoltados com o trabalho da professora, decidiram processá-la, julgando 

inapropriada a atividade proposta. Este episódio parece revelar que a utilização de vulgarismos 

constitui ainda hoje um tabu para muitos, gerando sentimentos variados, tais como a revolta.  

Esta pesquisa debruça-se sobre este controverso tema, buscando analisar as reações à 

utilização de vulgarismos e as convenções culturais que orientam este uso. Para tanto, foi preciso 

incorporar uma visão de linguagem que ultrapassasse os níveis gramaticais (sintáticos, 

morfológicos, fonológicos e semânticos) e a entendesse como um fenômeno social, público e 

coletivo, no qual estão impressas questões distintas como cultura, gênero, classe, entre outros.  

A investigação, portanto, insere-se no campo pragmático-discursivo, à medida que 

procura estabelecer como questão central a dimensão social da linguagem. Segundo Salgado 

(2007), o surgimento da pragmática discursiva é um importante divisor de águas no que se refere 

a estudos lingüísticos, uma vez que seu nascimento desencadeou um processo de deslocamento 

das investigações lingüísticas, anteriormente focadas exclusivamente em aspectos gramaticais da 

linguagem, para interações entre indivíduos e para a linguagem em uso.   

É também nesse contexto epistemológico que se situa o estudo acerca da polidez 

lingüística, que embora seja um tema amplamente debatido no âmbito da pragmática, constitui 
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um campo multifacetado e polissêmico. Contribui para tal estado a difícil definição do termo 

“polidez”, que torna ainda mais complexa a classificação de usos lingüísticos como polidos ou 

não.  

A presente pesquisa objetiva abordar a polidez lingüística, procurando analisar como a 

utilização de vulgarismos é avaliada em culturas distintas. Concentrando-se na reação de 

participantes alemães, brasileiros e japoneses, buscou-se verificar como indivíduos dessas 

culturas avaliam a leitura de um texto permeado por vocábulos de baixo calão. Desta forma, é 

possível averiguar tendências que possam contribuir para a melhor visualização de algumas 

normas de polidez dos participantes de diferentes culturas, bem como revelar se o uso de 

linguagem vulgar constitui ainda hoje um desvio para os respondentes. 

Outro fato relevante é a disseminação de estereótipos que delineam, freqüentemente de 

modo reducionista, um perfil para os diferentes grupos sociais e culturais. Um exemplo disso são 

as visões sobre o comportamento lingüístico feminino e masculino (ECKERT & MCCONNELL-

GINET, 1998). A caracterização do estilo conversacional feminino como polido e do masculino 

como agressivo e rude tornaram-se estereótipos no mundo ocidental. Contudo, a reprodução e 

assimilação de estereótipos como estes não ocorrem de maneira consensual e harmoniosa.  O 

processo de naturalização destes estereótipos, que passam a ser vistos como categorias inevitáveis 

e perenes, produz imperativos socioculturais, provocando a exclusão e a estigmatização dos 

transgressores de tais normas. Portanto, a realização de estudos empíricos sobre polidez oferece a 

oportunidade de revisão crítica desses estereótipos, submetendo-os a análises dotadas de rigor 

científico.  

A importância de investigações sobre este tema decorre do fato de que os valores morais 

norteadores do comportamento lingüístico de diferentes povos dizem muito a respeito da cultura 
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e dos sentidos que esta disponibiliza para sua população. Similarmente, a reação ao emprego de 

vulgarismos pode contribuir para a compreensão dos valores de uma sociedade, permitindo o 

acesso às suas normas reguladoras.  

A fim de prover o presente estudo de um sólido alicerce, foi necessária a construção de 

uma fundamentação teórica (Capítulo 2) formada dos componentes enumerados a seguir: 

primeiramente, devido ao caráter transcultural desta investigação, oferece-se uma seção destinada 

à discussão sobre os estudos culturais (Seção 2.1). É apresentado um breve histórico acerca das 

diferentes concepções de cultura, justificando-se a escolha de uma dentre as diversas concepções 

disponibilizadas para o conceito (Seção 2.1.1). A existência de uma tensão entre universalidade e 

relativismo nos estudos teóricos sobre cultura tornou crucial a discussão sobre a validade de 

estudos transculturais capazes de navegar por entre esses tênues limites (Seção 2.1.2).  A inserção 

desta dissertação no âmbito dos estudos sociolingüísticos fez necessário abordar a relação entre 

linguagem e sociedade (Seção 2.3). Neste sentido, foi preciso filiar-se a uma noção de linguagem 

como prática social (Seção 2.3.1).  

 O conceito de foregrounding (Seção 2.3.2) e a teoria de polidez (Seção 2.3.4) também 

integram a espinha dorsal do presente estudo, já que fornecem base teórica para a construção de 

conhecimento acerca do uso de vulgarismos e o impacto que este uso lingüístico gera. Outro 

ponto relevante diz respeito à relação entre linguagem, gênero e classe (Seção 2.3.5), uma vez 

que se acredita ela interfira no modo como diferentes sujeitos interagem e atingem objetivos 

conversacionais. A análise da etapa qualitativa desta dissertação demandou a revisão dos 

postulados da Sociolingüística Interacional (Seção 2.3.3), úteis para se interpretar os dados 

colhidos por meio das entrevistas realizadas. 
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A escolha da leitura como instrumento para avaliação do uso da linguagem vulgar é 

pautada no entendimento da mesma como uma atividade na qual é imprescindível o engajamento 

ativo dos leitores (Seção 2.2). Por isso, esta dissertação traz à luz também estudos de reader-

response, que definem a leitura como um processo de construção de significado que depende da 

participação do leitor. 

 Tendo em vista que esta investigação debruça-se sobre a reação de leitores ao emprego de 

linguagem vulgar, julgou-se apropriado estudar-se o papel da emoção (Seção 2.2.1), uma vez que 

se entende que ela é importante para a regulação do comportamento social. O estudo sobre as 

emoções pode estabelecer um interessante diálogo com a teoria de polidez, conforme apontado 

no Capítulo 2.  

 Já o Capítulo 3 apresenta os aspectos metodológicos deste estudo, descrevendo os 

instrumentos utilizados nesta pesquisa, o perfil dos participantes e o contexto das etapas 

quantitativa e qualitativa. No Capítulo 4, por sua vez, é realizada a análise dos dados, tanto 

qualitativos (Seção 4.1.1) quanto quantitativos (Seção 4.2.4). O Capítulo 5 trata das conclusões 

construídas a partir desta investigação, apontando-se os encaminhamentos que podem se originar 

a partir das problematizações geradas. O Capítulo 6 lista as referências bibliográficas de que se 

lançou mão neste estudo.  

Acredita-se que, por contemplar as dimensões socioculturais do uso da linguagem, esta 

investigação privilegia a produção de novos conhecimentos em Lingüística Aplicada, área do 

saber em que se insere esta dissertação. À medida que se verifica a influência de fatores como 

cultura e gênero, por exemplo, na reação a vocábulos chulos, reitera-se o pressuposto de que 

discurso e sociedade são instâncias indissociáveis, que se articulam e moldam o comportamento 
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dos diferentes sujeitos sociais. Buscou-se, portanto, por meio das etapas mencionadas acima, 

contribuir em especial para os campos da polidez e dos estudos transculturais.   
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Capítulo 2 

Fundamentação Teórica 

 

2.1 Cultura e sociedade 

 A noção de cultura tem sido objeto de diversas teorizações, seja por meio de abordagens 

científicas ou através de elaborações oriundas do senso comum. Apesar da vasta literatura acerca 

deste assunto, não há consenso quanto a sua definição. Há até mesmo quem critique a 

possibilidade de se conceituar cultura por considerá-lo demasiadamente abrangente e 

reducionista. Posturas semelhantes têm sido adotadas com relação aos estudos transculturais 

(SARANGI, 1994).  

Tendo em vista o caráter transcultural da presente pesquisa e a falta de consenso nesse 

âmbito do saber, julgou-se essencial construir uma compreensão historicamente situada das 

diferentes concepções de cultura, e, através desse percurso optar por um aporte teórico que atenda 

aos princípios epistemológicos, ontológicos e éticos desta pesquisa.  

 

2.1.1 Teorias sobre Cultura   

Muitos cientistas sociais opõem-se aos estudos culturais, denunciando uma supremacia do 

ponto de vista ocidental. No século XIX, por exemplo, a noção de cultura era somente utilizada 

por colonizadores europeus para descrever os costumes dos povos conquistados (DURANTI, 

1997). Mesmo na contemporaneidade, o termo “cultura” é freqüentemente usado para se referir 

aos valores dos grupos marginalizados, não alinhados aos padrões de conduta legitimados. De 

fato, tais empregos do conceito de cultura mostram que esta noção pode ser ideologicamente 

manipulada de forma a atender a interesses hegemônicos.  
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Entretanto, esta pesquisa apóia-se no pressuposto de que quaisquer que sejam as críticas 

atreladas às diversas definições de cultura, elas são mínimas se comparadas às vantagens de se 

compreender as semelhanças e diferenças nos modos como pessoas de diversas comunidades se 

agregam e constroem sentido. Logo, devido à polissemia da noção de “cultura”, foi preciso 

selecionar uma dentre as várias concepções disponíveis e fundamentá-la. Esta dissertação 

apresenta um breve histórico, apresentando algumas teorias sobre cultura mencionadas por 

Duranti (1997) em seu livro Linguistic Anthropology.  

 O primeiro conceito equaciona cultura ao conjunto de valores apreendidos e transmitidos 

por meio da linguagem. As línguas são concebidas como ricos depósitos de sistemas 

taxonômicos, que podem fornecer pistas relevantes para a compreensão das categorias e 

convenções sociais. Segundo o autor, a principal preocupação dos intelectuais integrantes dessa 

corrente antropológica consiste em promover a separação entre biologia e cultura. A cultura, por 

sua vez, não seria uma característica inata. Os indivíduos seriam apenas dotados da habilidade de 

adquirir uma cultura. Os seres humanos se distinguiriam dos animais pela capacidade intelectual 

nata, que viabilizaria a superação de idiossincrasias e a adoção de comportamentos e valores pan-

humanos. Este novo paradigma apresenta ganhos significativos para os estudos culturais, à 

medida que se afasta da concepção inatista calcada na biologia, freqüente em teorizações 

anteriores. Contudo, optou-se por não adotar este aporte teórico, uma vez que os estudiosos 

alinhados a esta corrente teórica ainda não priorizam a interação da mesma forma que outros 

estudos o fazem (GEERTZ, 1989; BOURDIEU, 1990).  

 Outra concepção de cultura se atrela à Ciência Cognitiva. Esta corrente parte do 

pressuposto de que a cultura pode ser compreendida como conhecimento de mundo.  Um 

participante competente de uma comunidade dispõe de dois tipos de conhecimento: 
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proposicional, que diz respeito às crenças e proposições recorrentes; e processual, que está ligado 

aos padrões de conduta legitimados de uma sociedade, isto é, aos princípios norteadores do modo 

como membros de uma sociedade executam tarefas. Por isso, a corrente cognitiva acredita ser 

possível mapear o sistema cognitivo por meio do desempenho lingüístico dos indivíduos de uma 

cultura. A Ciência Cognitiva também apresenta laços estreitos com o inatismo chomskyano, à 

medida que acena com a possibilidade de existência de habilidades inatas. Assim sendo, os 

integrantes de uma comunidade podem ultrapassar os limites do saber fornecido pela experiência 

concreta, pois contam com capacidades natas.  

A presente pesquisa não se filia ao paradigma cognitivista, uma vez que aqui se assume 

que o conhecimento é socialmente distribuído, rejeitando-se a hipótese de que os saberes 

necessários para ser competente em uma dada cultura possam ser representados por um simples 

conjunto de proposições e procedimentos padronizados. Outra crítica ao cognitivismo cultural diz 

respeito à concepção homogeneizante e internalista de cultura, já que a visão cognitivista propõe 

a existência de princípios inatos e independentes da experiência concreta. Esta pesquisa não 

respalda esse ponto de vista, já que busca um aporte teórico cultural que sublinhe o caráter 

externalista desse conceito (BOURDIEU, 1982, ARAÚJO, 2004). Ou seja, este estudo procura 

calcar-se em uma noção de cultura que potencialize a construção social dos valores e crenças. 

Logo, a visão cognitivista de cultura não constitui uma base teórica apropriada, pois aqui se 

objetiva adotar fundamentos teóricos que ressaltem a centralidade dos intercâmbios situados entre 

indivíduos na negociação e construção de valores culturais.  

 Outro prisma relevante no que tange à definição de cultura é a teoria semiótica proposta 

por Lévi-Strauss (1967). De acordo com este antropólogo, a mente humana é igual para todos. As 

diferentes culturas seriam apenas concretizações distintas de propriedades básicas e universais. O 
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sujeito é entendido como um ser transcedental, não-cultural e não-histórico. Ao invés de observar 

o exótico e peculiar, o referido autor debruça-se sobre as categorias universais do pensamento 

humano, isto é, as semelhanças subjacentes às diversidades. 

A contribuição teórica de Lévi-Strauss apresenta alguns aspectos interessantes. Dentre 

eles, a tentativa de desconstrução de preconceitos culturais históricos. Segundo o referido autor, 

não há diferenças cognitivas entre pensar o mundo em termos abstratos ou por meio de termos 

totêmicos, isto é, termos oriundos de categorias da natureza. Lévi-Strauss (1967; 1970) afirma 

que, apesar de lidarem com elementos diferentes, ambas as formas de pensar o mundo são 

criativas e produzem analogias e comparações por meio de signos. Essa afirmação é de grande 

relevância, uma vez que se opõe à dicotomia civilizado vs. primitivo, apontando para a existência 

de semelhança entre tais categorias.  Apesar do ponto positivo, este estudo não adota esta teoria 

de cultura, uma vez que ela ainda situa valores culturais em um plano transcendental, alheio às 

interações entre sujeitos concretos. Outro fator que colaborou para a não incorporação desse 

arcabouço teórico é o aspecto universalizante presente nas colocações de Lévi-Strauss, o qual 

potencializa traços supostamente gerais em detrimento da pluralidade das experiências humanas, 

colocando-as em um plano meramente superficial. Sendo esta dissertação calcada justamente na 

crença na variedade cultural, constituiria uma incoerência adotar visões sobre cultura que 

remetessem a diversidade a um campo marginal.  

O conceito de cultura como sistema de mediação, por sua vez, equaciona cultura ao meio 

pelo qual seres humanos regulam suas condutas. Isto é, a cultura constituiria uma ferramenta 

mediadora da interação dos sujeitos com o mundo social. Haveria, então, dois tipos de atividades 

humanas: as mediadas e as não-mediadas ou naturais. As relações mediadas seriam aquelas nas 
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quais se verifica a presença de um símbolo (objetos materiais ou ideacionais), e as atividades 

não-mediadas, por sua vez, exigiriam somente o uso do corpo.  

Cabe aqui problematizar o conceito de mediação proposto por esta corrente teórica. A 

ausência de símbolos materiais ou ideacionais não torna menos cultural a ação do indivíduo sobre 

o meio. O próprio corpo humano, bem como a sua utilização, porta traços culturais. Segundo 

Duranti (1997), os modos diversos como indivíduos se expõem, representam e pensam são 

moldados através de práticas culturais de socialização. Por isso, a presente pesquisa não emprega 

a nomenclatura “atividades naturais ou não-mediadas”, à medida que entende que toda e qualquer 

prática social é norteada por algum valor de ordem cultural.  

 Já as décadas de 60 e 70 trouxeram novidades, assinalando o período de emergência de 

uma nova teoria de cultura, que se opõe radicalmente ao mentalismo cognitivista, à teoria 

transcendental de Lévi-Strauss e à visão de cultura como sistema de mediação. Trata-se da 

concepção de cultura como um sistema de participação no mundo social (BOURDIEU, 1982). 

Essa corrente teórica está calcada na pressuposição de que toda ação é de caráter social, 

participativo e coletivo. Qualquer atuação sobre o mundo social constitui uma operação 

culturalmente marcada. Os diversos engajamentos discursivos, por exemplo, seriam maneiras 

culturalmente diferenciadas de participar da vida social. A cultura não é entendida como um 

conjunto de categorias inatas ou transcendentais, mas sim como um vasto repertório de sentidos 

em contínuo processo de negociação e imposição, construção e desconstrução. Tais atividades 

caracterizam-se pelo seu caráter externalista e coletivo. No que tange à linguagem vulgar, tema 

desta dissertação, seria possível dizer que a reação aos palavrórios mais recorrente em uma dada 

amostra não deve ser vista unicamente como reflexo dos valores individuais, uma vez que pode 

estar vinculada à constelação de valores da comunidade em análise. Isto é, elas não estão 
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localizadas nos processos mentais de um único indivíduo, mas sim no plano das práticas sociais 

concretas. Valores e normas culturais não são aqui equacionados a convenções de caráter neutro. 

A concepção de cultura que permeia esta dissertação se volta para noção de cultura como um 

modo diferenciado de ação no mundo social atravessado por questões relacionadas a gênero, 

poder, interesses múltiplos, entre outras. 

 

2.1.2 Estudos transculturais: a difícil navegação entre os limites da universalidade e do 

relativismo 

 O conceito de cultura não é consensual. Muitos cientistas sociais consideram o termo 

“cultura” um produtor de essencialismos que colabora para o apagamento de complexidades 

sócio-históricas, capturando a diversidade de modo homogeneizante. Sarangi (1994), por 

exemplo, apresenta uma forte crítica aos estudos transculturais, afirmando que esse tipo de 

investigação produz visões reducionistas das culturas analisadas. Ele inicia sua argumentação 

sublinhando a impossibilidade de isolar identidades culturais das outras variáveis que incidem 

sobre a situação interacional. Sob esta ótica, seria impossível detectar traços culturais “puros” de 

uma dada sociedade através da observação do comportamento de seus membros. Suas ações e 

reações não revelariam apenas uma bagagem cultural comum: elas também seriam produto de 

suas características identitárias particulares e da influência do contexto em que a interação se dá. 

Desta forma, fatores situacionais contingentes e as identidades dos sujeitos estudados constituem 

um obstáculo insuperável, inviabilizando a realização de pesquisas que busquem visualizar 

apenas aspectos culturais.  

Outro ponto problematizado por Sarangi (1994) diz respeito ao tratamento dos dados 

colhidos por meio de estudos transculturais. Segundo ele, essas pesquisas freqüentemente tomam 
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um determinado número de indivíduos como representantes de suas sociedades e os utilizam 

como base para a produção de generalizações acerca de suas culturas. Para o autor, tal relação 

indivíduo-cultura seria incabível, uma vez que descarta uma série de outros fatores relevantes 

sobre sua individualidade e as circunstâncias específicas em que vive. Esta posição não valida, 

por exemplo, o estudo quantitativo realizado na presente investigação, uma vez que foram 

estudadas as reações de alguns participantes ao uso de vulgarismos para detectar possíveis 

tendências em suas culturas de origem. Este impasse remete-nos à questão da tensão entre 

universalidade e relativismo.  

Entende-se por universalidade a detecção de aspectos compartilhados por diferentes 

grupos humanos. A noção de relativismo, por sua vez, encontra-se ligada à concepção de que 

todo significado está fortemente atrelado a um determinado contexto que lhe confere forma e 

sentido. Ao abordar este polêmico tema, Pérez Gómez (2001) acentua a importância de não se 

tratar universalidade e relativismo dicotomicamente. Segundo ele, o indivíduo, a cultura singular 

e a aspiração à comunidade universal encontram-se envolvidos simultaneamente em relações de 

interdependência mútua e relativa autonomia. De acordo com o autor (2001:37), “a afirmação das 

diferenças não pode esquecer a existência de importantes aspectos comuns na experiência 

humana mais diversificada”. De igual forma, Markus & Kitayama (1994) demonstram 

posicionamentos favoráveis ao desenvolvimento de estudos transculturais. Os autores afirmam 

que a realização de comparações entre culturas não implica pensar que todos os membros de uma 

dada sociedade são idênticos. Sugere-se apenas que é mais provável que um membro da cultura 

“x” opere em conformidade com o conjunto de normas culturais “x”, e não siga padrões de uma 

cultura “y”. Assim, acredita-se tão somente que os participantes de uma determinada comunidade 

cultural compartilham algumas tendências e padrões comportamentais. 
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            Certamente, a língua comum de uma nação é uma ferramenta relevante para a 

manutenção de tal coesão interna. Um determinado idioma compartilhado pelos falantes de um 

povo traz consigo diversas decisões prontas no que diz respeito a valores e a classificações 

(DURANTI, 1997). Esse sistema de nomeação veiculado pelas diversas línguas favorecem a 

construção desta ou daquela crença, operando em prol da fixação de determinados usos 

lingüísticos.  

As contribuições de Pérez Gómez (2001) e Markus & Kitayama (1994) são essenciais 

para esta pesquisa, pois disponibilizam um forte alicerce teórico para o desenvolvimento de 

investigações entre culturas. A comparação desenvolvida neste estudo entre participantes das 

culturas japonesa, brasileira e alemã apóia-se na crença de que, embora essas comunidades não 

constituam unidades homogêneas, as reações de alguns de seus membros ao uso de vulgarismos 

podem dialogar com os conjuntos de exigências morais de ordem sociocultural. O indivíduo é 

concebido, então, como uma organização de traços idiossincráticos e convenções do meio 

incorporadas através de um processo de paulatina regulação de seu comportamento (MARKUS & 

KITAYAMA, 1994). Esta investigação concebe seus respondentes como locci particularizados, 

não se esquecendo, contudo, de que as diferentes maneiras de reagir a vulgarismos podem estar 

sistematicamente ligadas a convenções e imposições culturais. Logo, acredita-se que reações 

muito recorrentes em um determinado grupo podem refletir padrões de conduta 

institucionalizados de uma sociedade.  

Portanto, o conhecimento produzido a partir de uma realidade no nível micro pode 

estabelecer possíveis pontos de articulação com o nível macro, bem como com outras micro-

realidades. Entretanto, Pérez Gómez (2001) alerta para a necessidade de consciência crítica 

acerca da debilidade e contingência intrínsecas de qualquer postulado. Isto é, a produção de 
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conhecimento deve ser orientada pela aceitação da parcialidade de seus pressupostos. As 

pesquisas devem propor conclusões modestas, a partir da compreensão de que os saberes 

construídos são inexoravelmente inacabados, sendo inviável esgotar um dado contexto. O caráter 

provisório do conhecimento, contudo, não torna inválida a sua contribuição, uma vez que ela 

fornece uma base sólida para a reflexão acerca dos arranjos sociais, viabilizando a revisão crítica 

constante e a transformação contínua dos significados culturais.    

Logo, os estudos transculturais se justificam, uma vez que possibilitam uma melhor 

visualização de diferentes aspectos de sociedades distintas. As comparações revelam possíveis 

pontos comuns e apontam a contingência de certos traços.  Assim, em se tratando de estudos 

transculturais, é notável a importância de saber navegar por entre os tênues limites da 

universalidade e do relativismo absoluto. Em suma, ressalta-se a relevância de pesquisar 

transculturalmente, desde que não se perca de vista a transitoriedade do conhecimento construído. 

Todo saber é provisório, e, portanto, deve propor conclusões modestas.  

 

2.2 Leitor e sociedade 

Um dos meios profícuos de se acessar a constelação de valores pertencentes a uma cultura 

é por meio da análise do comportamento dos seus membros como leitores. Isto se deve ao papel 

extremamente ativo que o leitor exerce, projetando emoções, avaliações morais, e conhecimento 

de mundo na construção de sentido.  

 

2.2.1 Concepções culturais sobre self: independência e interdependência 

 As seções anteriores buscaram mostrar como os conceitos de cultura e linguagem 

encontram-se entrelaçados. Com isso, objetivou-se apontar que a linguagem opera ativamente na 
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construção e validação de determinados comportamentos enquanto valores culturalmente 

aceitáveis ou inadequados. Entretanto, esta fundamentação teórica seria incompleta caso não 

abordasse também o papel desempenhado pelas emoções enquanto reguladoras da conduta social.  

 Apesar da centralidade das emoções como ferramenta de controle da vida social, Bloch 

(1996) afirma que durante muito tempo evitou-se abordar esse tema, dadas as dificuldades 

metodológicas impostas pela natureza peculiar deste assunto. A própria definição do termo 

“emoção” é freqüentemente construída de diferentes maneiras (MARKUS & KITAYAMA, 

1994), resultando na falta de consenso e na polissemia. Contudo, em se tratando de reações ao 

uso de vulgarismos, é indispensável voltar-se a este âmbito do saber, já que o uso da linguagem 

vulgar se articula com as normas reguladoras dos engajamentos discursivos de cada meio cultural 

específico, possibilitando a observação dos imperativos culturais predominantes. Logo, a análise 

das reações emocionais é essencial para os estudos culturais, uma vez que provê acesso ao 

significado cultural e social de determinadas ações.  

A fim de promover a análise sistemática das emoções, Markus & Kitayama (1994) 

sugerem que sejam realizados estudos nos quais se articulem os conceitos de emoção, conduta 

social apropriada e self. Para os autores, as emoções constituem um elemento proeminente do 

comportamento social, pois operam decisivamente nos processos de sua normalização e 

regulação. A maior parte dos sentimentos bons e ruins não é de caráter transcendental ou inato, 

mas dependem de uma socialização emocional extensiva. Portanto, comportamentos “bons” 

(culturalmente aceitáveis) trazem consigo sentimentos positivos. Já os “maus” comportamentos 

(culturalmente inadequados) provocam sentimentos negativos, tais como ansiedade e culpa. A 

partir desse panorama teórico, entende-se que as emoções conectam os indivíduos ao mundo 
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social, constituindo um ponto central para a compreensão dos processos de regulação e 

reprodução de determinados comportamentos, como o uso de baixo calão.  

 Já a noção de self consiste em um espaço de encontro entre mundo social e individual. 

Esta dissertação adota um conceito de self como lugar de organização de valores e emoções que 

norteiam a moldura interpretativa do sujeito social. Incorpora uma noção de self como locus para 

onde convergem várias influências, tais como experiências de vida e fatores de caráter 

institucional, social, político ou econômico. Apesar de constituir uma configuração particular, o 

self e as emoções por ele vivenciadas estão sistematicamente ligados a diretrizes de ordem 

cultural. Portanto, a relação estabelecida entre os diferentes participantes desta pesquisa e o 

emprego de vulgarismos será mediada não apenas por aspectos idiossincráticos, mas também pela 

influência de imperativos culturais. Tais regras, por sua vez, estão profundamente ligadas às 

emoções, afinal, bons e maus sentimentos dialogam com a conformidade ou a violação de normas 

institucionalizadas. A adoção desse panorama teórico busca mostrar que cultura, emoção e self 

estão entrelaçados, uma articulação que é central para esta pesquisa. 

Markus e Kitayama (1994) descrevem duas visões divergentes sobre o self: independente 

e interdependente. Para os autores, a primeira é comum na maior parte dos Estados Unidos e da 

Europa. De acordo com essa visão, o self constitui uma configuração única de atributos internos, 

cujo objetivo explícito é a busca pela separação dos demais membros da sociedade, de modo a 

não tecer laços com outros. A ênfase dessa perspectiva está na divisão e não na integração entre o 

experienciador (sujeito) e o contexto no qual ele está inserido. Esta separação, segundo os 

autores, é essencial para um self independente, à medida que constitui um dos pilares para a 

construção da auto-estima. Sentir-se bem, por exemplo, não seria equacionado a um sentimento 

relacional, mas sim ao bem estar psicológico individual. Experimentar emoções, por sua vez, 
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pode constituir um valor positivo quando demonstra a capacidade de lidar bem com elas, 

exibindo assim atributos como auto-controle e inteligência emocional. A partir da concepção 

independente de self, observa-se o foco em valores tais como autonomia, realização pessoal, 

individualismo e auto-suficiência.  

A visão interdependente do self, comum no Japão e em grande parte da América do Sul e 

África, equaciona felicidade e bem-estar ao pertencimento a uma comunidade. São privilegiadas 

as características públicas e externas do self, valorizando assim fatores tais como status, funções 

e questões relacionais. Ao contrário da primazia de características individuais apresentadas pela 

visão independente do self, essa perspectiva estima a interdependência e a conexão como pontos 

cruciais no que tange ao sentir-se bem.  

As duas visões identificadas são relevantes para este estudo, pois geram expectativas 

sobre as reações dos participantes ao uso de linguagem vulgar. Por meio da análise desse 

arcabouço teórico, entende-se que a visão independente do self valoriza reações que demonstrem 

auto-controle e inteligência emocional. Sendo o emprego de palavrório freqüentemente associado 

ao descontrole emocional, acredita-se que essa associação possa provocar a rejeição de muitos 

respondentes à linguagem vulgar. Já a visão interdependente do self também propõe obstáculos a 

uma possível aceitação do uso de vulgarismos, uma vez que valoriza a harmonia, o equilíbrio 

entre o sujeito e o meio. Acredita-se, portanto, que os resultados obtidos por esta dissertação 

possam de alguma maneira dialogar com essas visões.  

 

2.2.2 Estudos de reader response 

A fim de abordar a leitura como processo de construção de sentido, torna-se essencial 

dialogar com os estudos sobre reader response, que surgiram nas décadas de 70 e 80. Estas 
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teorias se caracterizam pela rejeição de um único significado e na aceitação do papel fundamental 

do leitor na produção de interpretações. A partir dessa perspectiva, o leitor deixa de ser aquele 

que procura as verdades escondidas no texto literário, tornando-se um ativo construtor de 

significados. Portanto, a atenção da crítica se desloca do conteúdo da obra para as respostas do 

leitor. 

 Ao se pensar nessas mudanças, faz-se necessário o entendimento da grande contribuição 

da fenomenologia para o fortalecimento dessa nova perspectiva. Para um crítico da corrente 

fenomenológica, a questão da leitura, a percepção estética e a maneira como o leitor se apropria 

de um texto literário são pontos centrais. A leitura por sua vez, seria uma atividade na qual o 

leitor constrói o significado do texto, por meio de seleção e organização, antecipação e 

retrospecção, formulação e modificação de expectativas. 

 De acordo com Ingarden (1973), ler é um processo que requer uma busca por elementos 

que determinem a multiplicidade de concretizações corretas. Para ele, o texto literário contém 

certos pontos de indeterminação (“spots of indeterminancy”) que devem ser preenchidos pelo 

leitor. Essas lacunas existem para que o leitor transcenda o texto, reduzindo as ambigüidades, ou 

sabendo conviver com elas, como no caso da multiplicidade de significados de um texto literário. 

É relevante observar nesse ponto que não há apenas uma possibilidade de concretização correta. 

A aceitação de uma determinada concretização decorre da coleta de fatores e elementos presentes 

no texto que a fundamentem. 

 Ao reformular as postulações de Ingarden (1973), Iser (1978) afirma que esses pontos de 

indeterminação são estímulos presentes na interação leitor – texto. Ao contrário de Ingarden 

(1973), Iser (1978) afasta seu foco dos resultados e se concentra no processo da leitura. Para ele, 

trata-se de um processo no qual o indivíduo constrói constantemente conexões entre as partes do 
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texto. É durante o ato de leitura que o leitor lança expectativas sobre que eventos podem 

acontecer em seguida. Iser (1978), ao contrário de Ingarden (1973), entende como benéficas as 

quebras de expectativas, pois estas fazem com que o leitor repense o que foi lido anteriormente e 

reajuste essas idéias. O texto, por sua vez, contém instruções para a construção do significado. 

Cabe ao leitor, portanto, seguir essas instruções, sabendo que muitas vezes elas não serão 

suficientemente claras. Justamente essa falta de clareza e espaços de indeterminação exigem do 

leitor criatividade no preenchimento de lacunas e na construção de significado. 

A presente pesquisa baseia-se, então, em uma concepção de leitura na qual se torna 

imprescindível o engajamento ativo do indivíduo, uma vez que ele projeta sentidos oriundos de 

sua experiência de mundo durante o processo. Isto se deve à pluralidade de textos que compõe 

cada sujeito (BARTHES, 1974), que interagem com os novos significados a serem construídos e 

incorporados por meio do contato com um texto novo. Contudo, os sentidos projetados não 

constituem sozinhos a interpretação final: eles são colocados em posição de diálogo com 

elementos textuais. Isto é, articulam-se tanto com a forma quanto com o conteúdo do texto 

(MCRAE, 1998; ZYNGIER, 1994), integrando e modificando assim a trama complexa de textos 

que forma os indivíduos. 

 Outro ponto relevante é levantado por Fish (1980), que propõe a noção de “comunidade 

de leitores”. De acordo com o referido autor, a expressão justifica-se, já que as operações de 

leitura são processos públicos, constituindo uma atividade de caráter interpessoal, cujas raízes 

estão na educação e na apreensão de procedimentos padronizados. Similarmente, Jauss (1982) 

propõe o conceito denominado “horizonte de expectativas”, que compartilha com a noção de 

“comunidades de leitores” o entendimento de leitura como uma atividade de caráter público, 

cujos procedimentos são apreendidos por meio de um processo de paulatina socialização. 
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Segundo Jauss (1982), cada cultura em um determinado momento histórico legitima e 

disponibiliza para seus membros um conjunto de valores que contribuem e privilegiam a 

proliferação de certas interpretações. Esta visão de leitura como fenômeno público e imbricado 

com questões culturais interessa a esta pesquisa. Afinal se acredita que pode ser viável observar 

os valores de ordem cultural que norteiam a avaliação da leitura e orientam a reação de leitores ao 

uso de linguagem vulgar. 

 Os estudos de reader response, bem como a crença no caráter interativo da leitura são 

cruciais para decisões importantes relativas ao processo de coleta de dados, possibilitando a 

observação de como leitores de diferentes culturas reagem ao emprego de baixo calão. Acredita-

se que ao se depararem com um texto permeado pelo emprego de linguagem vulgar, os 

respondentes acionarão seu conhecimento de mundo, colocando em jogo convenções culturais, 

experiências pessoais, estereótipos, entre outros. Espera-se que as respostas dos participantes 

correspondam ao fruto de sua interação com o texto lido, de modo a tornar possível a observação 

da reação dos diferentes respondentes ao emprego de vocábulos de baixo calão. 

 

2.3  Linguagem e sociedade 

 Tendo em vista que esta dissertação estuda a reação a vulgarismos sob uma ótica 

transcultural, é importante abordar a dimensão social do discurso. A presente pesquisa apóia-se 

no pressuposto de que a linguagem pode revelar diversos aspectos da organização sociocultural 

de uma comunidade. As variações lingüísticas, por exemplo, atestam que a língua reflete o 

mundo social, estando ligada a ele inexoravelmente. Por este motivo, discute-se nesta seção o 

discurso em sua relação com a sociedade.  
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2.3.1 Linguagem como prática social: lançando o olhar sobre a variedade 

Não apenas a noção de cultura, mas também a função da linguagem constitui um tema 

controverso no âmbito dos estudos culturais e lingüísticos. Araújo (2004) aponta para duas 

correntes opostas e muito influentes: as tradições internalista e externalista. A corrente 

internalista, segundo a autora, concebe a linguagem enquanto faculdade mental, equacionando-a 

a uma característica individual e, freqüentemente, inata. A tradição externalista, por sua vez, 

entende linguagem como prática social, cuja utilização não é de caráter privado e mental, mas 

sim de caráter público e interacional. Tais vertentes da investigação lingüística tomam por base 

diferentes conceitos acerca da linguagem. Como exemplos destas duas vertentes, destacam-se 

respectivamente a gramática universal de Chomsky (1978), e a sociolingüística (BLOM & 

GUMPERZ, 1972; HYMES, 1974).  

Chomsky (1978) defende uma noção de sistema lingüístico como uma instância 

autônoma, passível de estudos descontextualizados. Segundo ele, as variações existentes em uma 

língua contribuem tão somente para desviar o olhar da estrutura gramatical universal, presente 

nos aspectos compartilhados pelos diversos idiomas. Ao objetivar a formulação de regras 

generalizantes, a gramática de Chomsky procurou transcender variações que, de acordo com o 

autor, são superficiais. Contudo, o presente estudo considera que essa busca por características 

universais subestima o potencial da diversidade cultural e o seu impacto no que diz respeito aos 

diferentes usos lingüísticos.  

Recentemente, uma pesquisa relatada na revista americana The New Yorker 

(COLAPINTO, 2007) desafiou a gramática universal chomskyana. Segundo Everett, lingüista 

responsável pelo estudo, a língua utilizada pela tribo Pirahã no Brasil não apresenta diversos 

aspectos supostamente comuns a todos os idiomas. A ausência de palavras para designar números 
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ou quantidades é uma das características desviantes da língua dos falantes estudados. Os 

resultados obtidos pela investigação de Everett indicam a contingência das características dos 

idiomas. Sem dúvida, a teoria de Chomsky é bastante esclarecedora no que diz respeito a 

determinadas línguas, porém a tentativa de torná-la universal parece não ser completamente bem 

sucedida.  

A sociolingüística, por outro lado, lança seu olhar justamente sobre a variação, buscando 

visualizar o uso da linguagem em condições sociais particulares. Por meio de estudos 

contextualizados, a sociolingüística examina as relações entre um determinado tipo de 

engajamento discursivo e fatores sócio-interacionais. Objetiva estabelecer relações sem atribuir-

lhes status universal, o que contribuiria para uma compreensão homogeneizante e reducionista do 

fenômeno abordado. Desta maneira, os estudos sociolingüísticos se caracterizam pela tentativa de 

transitar no limiar entre universalidade e relativismo, tecendo possíveis articulações entre os 

níveis micro e macro no que tange aos usos de linguagem.  

O presente estudo busca afastar-se da aspiração à universalidade do gerativismo 

chomskyniano, unindo-se às investigações sociolingüísticas. A diversidade apresentada pelas 

diferentes línguas e engajamentos discursivos coloca desafios interessantes para os estudos 

lingüísticos. Este esforço sociolingüístico sublinha a centralidade da diferença, à medida que, ao 

contrário de Chomsky, não trata a variação como fenômeno periférico, mas como assunto central.  

Ao tematizar a reação de participantes de diversas culturas ao emprego de vulgarismos, 

esta pesquisa acredita que as diferenças encontradas estão relacionadas às normas culturais que 

cada sociedade disponibiliza para seus membros. Desta forma, espera-se que cada grupo de 

participantes estudado aqui reaja à linguagem vulgar de acordo com o panorama de significados e 

regras privilegiados em sua cultura de origem. Trata-se, portanto, de uma investigação orientada 
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pela crença na pluralidade da condição humana. A partir desta visão, adotam-se aqui noções de 

cultura e linguagem como uma organização da diversidade (WALLACE, 1961). 

Esta pesquisa vê a linguagem, por sua vez, como um elemento ativo na formação do 

mundo social e cultural, bem como dos sujeitos que o constroem. O modo como sujeitos sociais 

utilizam a linguagem e sua reação aos diversos registros lingüísticos podem revelar traços 

identitários importantes. Trata-se de uma perspectiva socioconstrucionista do discurso (TADEU 

DA SILVA, 2000; SPINK, 1997), que entende que a linguagem não se limita à função de mediar 

o intercâmbio de mensagens entre indivíduos, mas constitui também uma ferramenta 

indispensável para a construção e fixação das identidades dos seres humanos e para a 

configuração do meio cultural em que vivem.  

Ao defender a visão sócio-construcionista da linguagem, Tadeu da Silva (2000) corrobora 

a noção do discurso como produtor de sujeitos. Critica veementemente as investigações 

sociolingüísticas que não abordam o processo de produção de identidades. Seu ponto de vista 

defende um tratamento da questão identitária centrado nos atos discursivos. Para ele, os 

indivíduos acolhem ou negam uma determinada postura identitária através da linguagem, quando 

se comunicam com os demais. O conceito de performatividade introduzido por Butler (1999) 

também aponta a relevância do engajamento discursivo na formação de subjetividades. Segundo 

a autora, a identidade é construída nos encontros sociais por meio da linguagem. Logo, ela deve 

ser estudada nas situações sociais em que os indivíduos negociam significados e assumem 

posicionamentos diante de seus interlocutores, daí o seu caráter performativo. 

Esta investigação apóia-se nestes postulados, pois entende que a ligação entre discurso e 

identidade como indissociável. Neste estudo, por exemplo, acredita-se que as reações dos 

respondentes à linguagem vulgar podem indicar suas crenças e valores morais, tornando visíveis 
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alguns aspectos de suas identidades e sua possível articulação com normas culturais mais 

abrangentes.  

Tendo em vista o caráter dinâmico da formação das identidades através do discurso, cabe 

questionar como se dá a criação de estereótipos em uma sociedade. Em se tratando de polidez e 

linguagem, por exemplo, por que se pressupõe que homens e mulheres seguem estilos 

conversacionais distintos (BROWN, 1998)? Por que se espera que mulheres adotem registros 

mais polidos, e que homens lancem mão de um linguajar mais agressivo? A fim de responder a 

essas indagações, faz-se necessário citar os postulados teóricos de Berger & Luckman (1985 

[1966]). Segundo estes autores, a cristalização dos estereótipos desdobra-se em três etapas: 

tipificação, institucionalização e socialização. Os autores entendem como tipificação as 

interações da vida cotidiana norteadas por esquemas estereotipados do outro. Este processo 

ocorre quando, a fim de tornar previsível o comportamento alheio, os indivíduos criam 

expectativas sobre seus pares. Quando utilizadas repetidamente, tais expectativas transformam-se 

em esquemas institucionalizados, isto é, ganham valor de norma social. Trata-se do processo de 

institucionalização, que promove a legitimação de um determinado padrão comportamental, 

tornando-o um modelo a ser seguido. Com isso, criam-se imperativos sociais, que são 

disponibilizados como regra para uma dada população. Assim, as etiquetas identitárias e outras 

visões reducionistas não são resultado de verdades transcendentais ou quaisquer atribuições 

arbitrárias de significado: são produtos obtidos por meio de um incessante jogo no qual interagem 

dispositivos como poder, interesses de diversas ordens, entre outros. O papel da linguagem, por 

sua vez, ultrapassa os limites gramaticais, já que permite por meio das trocas discursivas a 

produção e a socialização de estereótipos e normas.  
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Semelhantemente, ao tratar de sujeitos e subjetividades na contemporaneidade, Costa 

(2001) afirma que os tipos de discurso acolhidos por uma comunidade produzem padrões e 

valores considerados verdadeiros e legítimos. Tais parâmetros, por sua vez, engendram práticas 

sociais que chancelam e estimam determinados enunciados, bem como sancionam e estigmatizam 

outros. Assim, o discurso consiste em uma ferramenta imprescindível para a hierarquização e 

atribuição de valor às ações situadas no mundo social. Estudar a linguagem implica, portanto, 

uma análise cuidadosa dos regimes de verdade e estereótipos viabilizados por meio dela 

(COSTA, 2001). Ao discurso é atribuída uma função mais diversificada do que previa o 

gerativismo universalizante chomskyniano, e muito mais ampla do que a mera representação 

(SAUSSURE, 1984). Nas palavras de Araújo (2004:223), “os discursos não são conjuntos de 

signos (elementos significantes que reenviam conteúdos ou representações), pois fazem mais do 

que designar: são práticas que formam os objetos de que falam”.  

Através dos postulados teóricos discutidos acima, constata-se a centralidade dos estudos 

lingüísticos como importante estratégia para a compreensão de como se dá a construção de 

sentidos em uma cultura. Uma vez que a identidade é construída e visualizada em intercâmbios 

situados, acredita-se que a interação de leitores com um texto repleto de vulgarismos possa 

permitir o acesso aos valores que norteiam as reações e o comportamento verbal dos 

respondentes desta investigação. Considerada uma das manifestações emocionais e lingüísticas 

mais espontâneas, a linguagem vulgar constitui uma importante fonte acerca do repertório de 

sentidos veiculados em uma sociedade. Por meio da análise da reação de sujeitos sociais ao uso 

de vulgarismos será possível visualizar o impacto gerado pela utilização de baixo calão. 

Similarmente, pretende-se verificar a existência de respostas diferenciadas em função do gênero 

da personagem enunciadora de vulgarismos e dos participantes. Os resultados obtidos podem 
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contribuir para a observação do comportamento de cada grupo de participantes quanto ao 

emprego de vulgarismos, permitindo assim verificar com maior clareza os estereótipos existentes 

e o repertório de sentidos reguladores das comunidades estudadas.  

2.3.2 Teoria de foregrounding 

A reação ao emprego de linguagem vulgar estudada nesta dissertação pode estabelecer um 

profícuo diálogo com a teoria de foregrounding, uma vez que o uso de vocábulos de baixo calão 

pode constituir um desvio para alguns participantes, violando assim as regras propostas por 

Fricke (1981). Para van Peer (2007), a teoria de foregrounding tem suas raízes na Antiguidade 

Clássica, tendo atingido o status de teoria por meio da contribuição dos formalistas russos. Este 

domínio do saber é de grande relevância para os estudos acerca da leitura, uma vez que não se 

atém à materialidade do texto, buscando estabelecer possíveis relações entre aspectos textuais e 

as reações dos leitores (VAN PEER, 2007; SOPCAK, 2007). Tais pesquisas propiciam não 

apenas conferir validade a determinadas previsões acerca das reações dos leitores, como também 

viabilizam a identificação de aspectos lingüísticos que contribuem para a literariedade de um 

texto por meio de testes empíricos (SOPCAK, 2007).  

Em se tratando de foregrounding, vale ressaltar o papel crucial desempenhado pelo 

desvio, já que este constitui o elemento catalisador do deslocamento do foco do leitor do 

conteúdo de uma dada mensagem para a forma como esta é manipulada (VAN PEER et al, 2007). 

Tal deslocamento, segundo Shklovsky (1965 [1917]), é o responsável pelo prolongamento da 

experiência literária, uma vez que a violação de regras por meio de mecanismos de foregrounding 

provoca no leitor um sentimento de desfamiliarização para com o texto.  

Fricke (1981) corrobora a relevância do conceito de desvio ao introduzir três tipos de 

violação: do empiricamente real, do empiricamente possível e das regras da lógica.  Tais quebras 
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de expectativa tornam a experiência literária mais vagarosa, à medida que convida o leitor a 

construir interpretações a partir de um texto que não lhe é familiar.  A desfamiliarização provoca 

uma mudança atitudinal que, segundo Shklovsky (1965 [1917]), promove um processo de 

desautomatização da percepção de mundo por parte do leitor.  

Torna-se relevante, então, observar a influência do desvio como elemento crucial no que 

diz respeito à reação do leitor ao texto. Van Peer et al (2007) explicam que o foregrounding pode 

produzir diversos efeitos, tais como interferir na apreciação estética de um dado texto, bem como 

tornar mais evidentes determinados traços da construção do mesmo, influenciando também a sua 

percepção estética.  No que tange à utilização de palavrórios, acredita-se que esse uso pode afetar 

também a apreciação do texto. Contudo, entende-se que a leitura possivelmente será mais ou 

menos apreciada de acordo com as convenções existentes em cada cultura ou mesmo com 

características individuais dos participantes. Um decréscimo na apreciação, por exemplo, pode 

ocorrer em decorrência de um excesso de foregrounding. Isto é, a experiência propiciada pela 

leitura é de tal forma não familiar que o estranhamento vivenciado não é avaliado positivamente. 

Os autores também ressaltam a possibilidade de interpretações mais densas a partir de textos que 

apresentam um certo nível de foregrounding, uma vez que a experiência literária torna-se mais 

lenta, exigindo um maior envolvimento do leitor em processos cognitivos complexos. No entanto, 

esse equilíbrio é difícil de ser encontrado. 

Apesar da atenção dada ao foregrounding em textos canônicos, é importante ressaltar que 

o fenômeno ocorre em diversas situações comunicativas. Propagandas (MCQUARRIE, 2005), 

filmes (HAKEMULDER, 2007) e conversas do dia-a-dia (CARTER, 1999), entre outros, também 

demonstram que desvios de linguagem também podem criar situações de foregrounding. 

Portanto, o uso e a percepção de violações não estão necessariamente relacionados a um tipo 
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específico de leitor ou comunicação, já que a percepção de desvios depende tão somente do 

conhecimento da norma. Indivíduos com variados graus de conhecimento de linguagem podem 

detectá-los. Entretanto, é importante lembrar que os mais treinados possivelmente apreciarão com 

maior intensidade e acuidade a manipulação artística da linguagem (SOPCAK, 2007). Cabe 

sublinhar aqui que o texto utilizado para a realização deste estudo não é canônico, não 

apresentando um alto grau de complexidade. Contudo, à medida que existem regras culturais 

reguladoras dos usos lingüísticos, acredita-se que a utilização de vulgarismos pode ser 

foregrounded, já que representa uma transgressão de tais convenções. Logo, o treino literário 

parece não ser um ponto central nesta pesquisa, uma vez que a percepção dos desvios de 

linguagem representados pela linguagem vulgar também ocorre quando da leitura de textos não-

literários. 

Os estudos acima reforçam a centralidade da noção de desvio para a compreensão da 

experiência de apreciação e percepção estética na leitura. Entende-se que a violação da norma é 

de suma importância, podendo provocar uma vasta gama de efeitos, bem como nortear 

interpretações.  Estudos empíricos acerca do tema podem contribuir de maneira decisiva, não só 

para a detecção dos desvios e seus efeitos, mas também para a compreensão das normas que os 

leitores colocam em xeque durante a leitura. 

 

2.3.3 Enquadre, esquemas de conhecimento e footing 

O emprego de vulgarismos, assim como quaisquer situações de fala, constitui um ato 

socialmente organizado e regulado. A seleção que um falante faz dentre as alternativas 

semânticas, gramaticais e fonológicas não é vista como aleatória, mas como uma escolha que se 

articula com características do sistema social local (BLOM & GUMPERZ, 2002). Já as 
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convenções reguladoras da utilização de linguagem vulgar são entendidas como regras culturais 

que norteiam o comportamento dos indivíduos, de modo a viabilizar a convivência em grupo. 

Acredita-se que tais normas são indispensáveis para a organização social do comportamento 

daqueles envolvidos na interação. 

A fim de olhar para as convenções reguladoras do uso de baixo calão, adotaram-se os 

conceitos de enquadre, esquema de conhecimento e footing. Essas noções não apenas situam este 

estudo no âmbito da Sociolingüística Interacional, como também fornecem subsídio para a 

estruturação de uma análise sistematicamente organizada para a etapa qualitativa deste estudo.  

A noção de enquadre aqui está calcada nos pressupostos de Goffman (2002b), que propõe 

a definição desse termo como uma metamensagem contida em todo enunciado, que sinaliza o que 

é dito e feito em uma interação, bem como a maneira como tais atos devem ser interpretados. 

Assim como o curso das interações sociais é de natureza cambiante, também os enquadres são 

dinâmicos, podendo ser continuamente substituídos por outro e, posteriormente, restabelecidos. 

Logo, a observação dos enquadres é essencial para a compreensão dos intercâmbios humanos, já 

que eles são responsáveis por organizar o discurso e orientar a situação interacional (GOFFMAN, 

2002a).  

O conceito de enquadre é também abordado por Bateson (2002) em seus estudos sobre 

brincadeira. Segundo o autor, este conceito constitui a interpretação do que está acontecendo em 

uma interação (TANNEN & WALLAT, 2002). Para ele, um dado gesto pode ser inserido em um 

enquadre de brincadeira ou em um enquadre de confronto, motivando reações distintas dos 

demais interlocutores. É possível que uma mesma elocução tenha valores diferentes, dependendo 

das pistas contextuais que podem favorecer a construção de um enquadre ou outro. Esses 

pressupostos teóricos colaboram com a presente investigação, pois os vulgarismos não 
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constituem um uso lingüístico engessado, podendo ser construídos enquadres diferentes a partir 

de sua utilização. 

O conceito de esquemas de conhecimento, por sua vez, refere-se às expectativas dos 

participantes acerca de pessoas, objetos, cenários e eventos (TANNEN & WALLAT, 2002). Eles 

são geralmente constituídos por meio de experiências vividas, construindo paulatinamente 

modelos de conhecimento, que produzem inferências sobre uma determinada situação. Isto é, ao 

participar de uma interação, o indivíduo aciona o seu conhecimento de mundo para saber como se 

portar naquela situação social e como interpretar as elocuções e gestos dirigidos a ele. Através 

desses esquemas, por exemplo, é viável preencher uma elocução com sentidos não proferidos. 

Atos de fala expressos no presente, por exemplo, são interpretados também à luz de vivências 

anteriores.  

A noção de esquema de conhecimento promove também uma profícua interação com o 

conceito de enquadre, já que uma vez de posse de certas informações sobre seu(s) 

interlocutor(es), os participantes de uma interação constroem um enquadre coerente com as 

experiências anteriores. Portanto, as concepções de enquadre e esquema encontram-se 

imbricadas, afetando o curso e a construção da interação.  

Por fim, a noção de footing, desdobramento do conceito de enquadre, representa o 

alinhamento de um participante durante o seu encontro com o outro (GOFFMAN, 2002b). Assim 

como o enquadre, o footing é também co-construído ao longo da interação, já que constituem 

posturas que assumimos para nós mesmos e para os outros, fazendo emergir posicionamentos 

identitários e sinalizando os papéis sociais ocupados pelos participantes (GOFFMAN, 2002b). 

Desta forma, o footing pode ser compreendido como a capacidade social na qual os indivíduos 

envolvidos em uma situação social desejam atuar. Os footings são sinalizados pela maneira como 
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os participantes gerenciam a produção das elocuções, mostrando aos demais interlocutores a 

capacidade social que ele pretende ocupar (GOFFMAN, 2002). O conceito de footing também se 

encontra vinculado à noção de enquadre. Desta forma, uma mudança de footing pode estar 

relacionada a uma alteração de enquadre. Ou seja, uma nova postura adotada por um indivíduo no 

curso da interação possivelmente resultará em uma reconfiguração do modo como todos os 

envolvidos definem o que está havendo no encontro.  

Este estudo apóia-se nos pressupostos da Sociolingüística Interacional, pois entende que 

tanto o emprego quanto a reação à linguagem vulgar depende de pistas contextuais específicas. 

Acredita-se, por exemplo, que dados sobre o contexto e as personagens envolvidas na história 

produzirão impacto sobre o leitor. Isto é, esta pesquisa é norteada pelo pressuposto de que a 

reação a vulgarismos não pode ser produzida em um vácuo social, uma vez que se articula com 

dados contextuais, como o enunciador, interlocutores presentes, esquemas de conhecimento sobre 

os sujeitos envolvidos na interação, o local onde se dá a interação, entre outros. 

 

2.3.4 Teoria de polidez 

O estudo da reação ao uso de vulgarismos remete necessariamente à Teoria de Polidez, 

uma vez que é preciso entender as convenções sociais que regem os engajamentos discursivos. A 

definição de polidez, conforme inicialmente proposta, diz respeito às estratégias comunicativas 

que visam promover a harmonia e cooperação entre os interlocutores de modo a dirimir a 

possibilidade de confronto (LEECH, 1983; LAKOFF, 1989). Brown & Levinson (1978), por 

exemplo, traçam um paralelo entre polidez e relações diplomáticas, ao afirmarem que tanto no 

primeiro caso quanto no segundo objetiva-se desarmar os sujeitos envolvidos na interação a fim 

de viabilizar a comunicação entre partes potencialmente agressivas. 
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A noção de polidez encontra-se fortemente ligada ao conceito de face, inicialmente 

proposto por Goffman (1967), e posteriormente expandido por Brown & Levinson (1987). De 

acordo com Goffman (1967), a face é um valor social que um indivíduo pede para si em um 

determinado contato. Ao reverem o conceito de face proposto por Goffman (1967), Brown & 

Levinson (1987) dividem-no em dois. A face positiva é uma tentativa do locutor de se mostrar 

obediente às normas já instituídas e com isso atrair para si a aprovação social. A noção de face 

negativa, por sua vez, está atrelada à busca pela autonomia em relação aos demais interlocutores, 

objetivando assim a preservação de seus traços individuais e independência. Portanto, um 

comportamento polido é aquele que não viola as necessidades de aprovação da face positiva e 

concede a autonomia requerida pela face negativa de seu interlocutor (BROWN & LEVINSON, 

1987; PEREIRA, 1997). Tanto no primeiro caso quanto no segundo, nota-se um esforço em prol 

do estabelecimento da cooperação e da proteção das faces envolvidas na interação.  

Entretanto, de acordo com Hayashi ( 2004), posições contrárias à proposta descrita acima 

vêm desestabilizando diversos conceitos outrora estabelecidos no âmbito dos estudos sobre 

polidez. Apesar do alto grau de estabilidade e aceitação da contribuição de Brown & Levinson 

(1987), ela também tem sido alvo de ataques oriundos principalmente de estudiosos de contextos 

não-ocidentais. Uma das críticas mais frontais diz respeito à suposta universalidade do conceito 

de face negativa, que estaria diretamente relacionado ao individualismo exacerbado da cultura 

ocidental (HILL et al, 1986; IDE, 1989; GU, 1990, HAYASHI, 2004). Tais críticos defendem 

que a teoria de polidez tal como proposta por Brown & Levinson (1987) não é capaz de dar conta 

das normas proeminentes em culturas não filiadas aos ideais ocidentais de delicadeza e cortesia.  

Ao desenvolver estudos empíricos sobre polidez, Bousfield (2008) também problematizou a 



44 

 

concepção binária de face sugerida por Brown & Levinson (1987), uma vez que essas categorias 

foram insuficientes para dar conta do que ocorria em interações concretas. 

 Similarmente, Moshi (1996) aponta para a variação das regras de polidez em função do 

panorama disponibilizado por uma certa comunidade. Segundo a autora, a utilização de 

determinados termos por certos indivíduos constitui rituais já legitimados em uma dada 

sociedade, sendo que a inadequação ou a falha em atender tais padrões pode ser interpretada 

como falta de respeito para com os interlocutores envolvidos na comunicação. Além da variável 

cultural, Moshi (1996) oferece uma vasta gama de exemplos em que o gênero constitui um fator 

decisivo nas escolhas discursivas. Paralelamente, Tannen (1999) também sublinha a centralidade 

do fator gênero como orientador de engajamentos lingüísticos. De acordo com ela, as conversas 

entre homens, por exemplo, são fortemente marcadas pela vulgaridade e demonstrações de 

independência, entre outros aspectos.  

Watts (2003) também aponta o âmbito da polidez como um campo do saber muito 

controverso. Para ele, embora a maioria das pessoas não apresente dificuldades em rotular um 

dado comportamento lingüístico como polido, o autor afirma haver grande divergência com 

relação à explicitação dos critérios norteadores de tais classificações. De acordo com Watts, 

grande parte das classificações é justificada com base em exemplos concretos, não apontando, 

contudo, seus princípios orientadores. Bousfield (2008) corrobora a visão de Watts (2003), 

mostrando que é mais produtivo conceber polidez como um processo do que como um produto 

final dissociado da interação. Isto é, a polidez deve ser analisada empiricamente nas trocas 

sociais, de modo a contemplar o contexto em que se dá o uso (im) polido e a reação dos 

interlocutores. 
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A fim de ilustrar a superficialidade das definições do termo “polidez”, tomemos como 

exemplo os significados disponibilizados em dicionário (HOLANDA, 1986: 1355) para esta 

palavra: “polidez. S. f. 1.Qualidade ou estado de polido. 2.Delicadeza, cortesia, civilidade, 

urbanidade.” Nota-se que os conceitos caracterizadores do termo (delicadeza, cortesia, civilidade 

e urbanidade) poderiam ser de igual modo remetidos a polêmicas infindáveis. Pode-se afirmar 

que tal controvérsia é fruto da convergência de fatores múltiplos, como traços identitários e 

variações ligadas a gênero, contexto interacional e cultura. Tais fatores desempenham um papel 

crucial no engajamento discursivo. Geertz (1989:4) ilustra a dependência humana de tais 

convenções ao afimar que “o homem é um animal preso às teias de significado que ele mesmo 

teceu”.  

 Apesar do enfoque diferenciado dos estudos mencionados acima, verifica-se a existência 

de uma forte orientação para um olhar atento à pluralidade. Em se tratando de polidez, percebe-se 

a relevância de estudos que contemplem esse conceito em culturas distintas (HAYASHI, 2004; 

MOSHI, 1996), considerando também fatores como gênero, ambiente institucional, relações de 

interesse e poder, entre outros. Tal pressuposto também é sustentado por Bousfield (2008), ao 

afirmar que a (im) polidez não ocorre em um vácuo social, estando inexoravelmente ligada ao 

contexto sócio-cultural em que é empregada. Estudos comparativos e interculturais, por exemplo, 

oferecem uma profícua oportunidade de verificar tendências e padrões de polidez 

disponibilizados por determinadas comunidades.    

Entretanto, sendo o objeto de estudo desta pesquisa a reação ao uso de vocábulos chulos, 

notou-se que a maior parte dos estudos acerca da polidez lingüística não contempla o emprego de 

vocábulos impolidos, já que tem seu escopo voltado para as estratégias comunicativas que 

buscam promover harmonia e cooperação entre os interlocutores. Culpeper (1996) observa que as 
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investigações sobre polidez debruçam-se sobre os recursos utilizados para promover uma 

interação harmoniosa e lamenta a escassez de estudos voltados para dispositivos lingüísticos que 

visam a resultados opostos. De acordo com este autor, são raras as investigações que atribuem 

papel central à impolidez, uma vez que a maioria das pesquisas aborda o tema de forma 

periférica. Logo, identifica-se a necessidade de construir uma moldura teórica para a impolidez 

por meio de estudos que torne possível observar suas normas e seu funcionamento. 

Ao abordarem os atos que ameaçam a face e descreverem suas superestratégias, Brown & 

Levinson (1987) restringem a realização de tais gestos a contextos caracterizados pela suspensão 

dos interesses da face. Isto é, os atos de ameaça à face seriam limitados a circunstâncias onde há 

a possibilidade de ausência de polidez, sem que sejam provocados confrontos ou danos às faces 

envolvidas. Lakoff (1989), por sua vez, parece contribuir mais amplamente para a investigação 

de usos impolidos, ao traçar três aspectos do seu emprego. Primeiramente é mencionado a 

utilização da polidez, que abrange todas as elocuções em conformidade com as regras sociais. 

Neste caso a aderência às normas pode ser ou não esperada pelos demais interlocutores. Em 

seguida, é mencionado o emprego da impolidez, que parece estar vinculado à concepção de ato 

de ataque à face descrita por Brown & Levinson (1987), uma vez que está relacionado à ausência 

de polidez em contextos em que, de fato, ela não é esperada. Discursos com foco na informação 

constituem exemplos de contextos em que são suspensos os interesses das faces a fim de dotar as 

elocuções com maior grau de clareza e inteligibilidade (LAKOFF, 1989; PEREIRA, 1997). Por 

último, Lakoff (1989) menciona o emprego da rudeza, que consiste em um comportamento 

desprovido de estratégias de polidez, quando o emprego das mesmas é esperado pelos 

interlocutores. Uma vez que as elocuções são inapropriadas para as exigências do contexto, o ato 
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de fala pode ser interpretado como uma forma intencional de confrontação, ataque e injúria 

(PEREIRA, 1997).  

Outro importante aparato teórico para este estudo é encontrado nos pressupostos 

elaborados por Culpeper (1996). A partir das superestratégias citadas por Brown & Levinson 

(1987), o autor destaca quatro formas de ataque à face. A primeira forma de ataque chama-se 

impolidez direta, que consiste em um ato de clara ameaça à face. Cabe frisar que o valor da face 

ainda é relevante nessa situação, podendo ser danificada pelo uso impolido.  

A segunda forma de ataque é denominada impolidez positiva. Em tais circunstâncias o 

dano é provocado à face positiva do interlocutor. Existem diversas maneiras de fazê-lo, seja 

ignorando o outro, excluindo-o da atividade, negando a existência de terreno comum, 

demonstrando indiferença, utilizando marcas identitárias de modo inadequado, usando linguagem 

obscura, promovendo discordância, fazendo o outro sentir-se desconfortável ou ainda 

empregando palavras tabus (CULPEPER, 1996; PEREIRA, 1997). O uso de linguagem vulgar 

pode se inserir no quadro de estratégias de impolidez positiva, uma vez que, como mostrado 

através dos fatos de Capanema no Pará (vide Introdução), a utilização de vocábulos chulos ainda 

constitui um tema catalisador de controvérsia e desconforto.  

A impolidez negativa, por sua vez, caracteriza-se por atacar a face negativa do 

destinatário, negando-lhe a autonomia pretendida. Existem várias estratégias capazes de 

promovê-la. Todas elas compartilham a violação da independência do outro, seja por meio do 

escárnio, da invasão do espaço alheio ou através da intimidação do outro. Já a impolidez 

simulada ou o sarcasmo constitui um ato de ameaça à face por meio de estratégias comunicativas 

cujo conteúdo é reconhecidamente falso.  
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 Tendo em vista a contingência da classificação de atos discursivos como polidos ou não e 

a pluralidade de fatores que influenciam esse mesmo processo, cabe problematizar nomenclaturas 

tais como “polidez relativa” e “polidez absoluta”, ambas propostas por Leech (1983). Segundo 

ele, determinados usos lingüísticos são intrinsecamente polidos, enquanto outros são 

absolutamente impolidos. Tal afirmação é também sustentada por Brown & Levinson (1987), 

uma vez que eles também aceitam a noção de que certos atos são inexoravelmente ameaçadores. 

Esta dissertação, contudo, sustenta que expressões lingüísticas por si só não asseguram seu 

caráter polido ou impolido. A ironia, por exemplo, pode atribuir um valor cômico a usos 

discursivos que em outros contextos interacionais seriam potencialmente agressivos.  

 Culpeper (1996) cita outro exemplo da fluidez e instabilidade do conceito de (im) polidez. 

Trata-se do sarcasmo como um caso de impolidez simulada. Isto é, em determinados contextos, 

tais como em conversas entre pessoas íntimas, um insulto pode ser entendido como falso, 

caracterizando uma impolidez simulada, que não visa a ofensas. Slugoski & Turnbull (1988), por 

exemplo, ao estudarem o efeito da distância social sobre a interpretação de comentários irônicos e 

insultos, verificaram uma forte influência da variável afeto. Ou seja, quanto maior o afeto entre 

pessoas próximas, maiores as possibilidades de um insulto ser interpretado como ironia, já que os 

interlocutores compartilham carinho. Entretanto, o mesmo não ocorre em situações caracterizadas 

pela existência de afeto negativo entre os sujeitos. Em tais casos, determinados usos lingüísticos 

tendem a ser interpretados como uma ameaça à face do interlocutor. As relações de poder 

também podem influenciar a adoção de um comportamento mais polido ou rude. Culpeper (1996) 

afirma que relações desiguais de poder implicam uma desproporção no que diz respeito à 

vulnerabilidade das faces dos interlocutores envolvidos na interação. Sendo assim, participantes 

com maior poder em um dado contexto institucional podem sentir-se mais à vontade para se 
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posicionarem de maneira impolida, sabendo que seu interlocutor não está em uma posição que 

privilegie uma tentativa de retaliação.  

 A partir do arcabouço teórico adotado, pôde-se verificar a variedade de fatores que 

exercem um papel decisivo na interpretação de elocuções como polidas ou não. Tamanha 

multiplicidade constitui um desafio para a observação das convenções que regem a rotulação de 

um dado comportamento como polido ou impolido. Logo, esta dissertação busca filiar-se a uma 

concepção fluida de polidez, já que seu valor não constitui um produto acabado, previamente 

estabelecido, mas uma estratégia comunicativa cujo valor deve ser negociado na interação, sobre 

a qual incidem questões de ordem institucional, interacional e cultural, por exemplo.  

 

2.3.5 Linguagem vulgar e seus atravessamentos sociais 

 A partir da crítica construída a conceitos engessados de (im) polidez (vide seção 2.7), esta 

pesquisa apóia-se nas implicações sociais do emprego de linguagem vulgar para entender a 

reação de respondentes de culturas distintas a este uso lingüístico. Para tanto, cabe debruçar-se 

sobre valores socialmente significativos, que possivelmente orientam a utilização e a reação de 

indivíduos ao baixo calão. Dentre os vários fatores que potencialmente influenciam os encontros 

comunicativos, Klerk (1997) sublinha a centralidade do gênero no que diz respeito à construção 

de regras sociais norteadoras do emprego de vulgarismos. 

 De acordo com a autora, o comportamento discursivo feminino ocupou o foco de análises 

durante décadas, devido ao entendimento da feminilidade como transgressão à norma, isto é, 

como um desvio da masculinidade. Contudo, a autora sugere a necessidade de revisão crítica de 

tais pressupostos, mostrando que a existência de regras generificadas reflete mudanças nas 

relações de poder entre homens e mulheres. Da mesma forma, Brown (1998) sustenta que o 
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status secundário relegado às mulheres está atrelado ao desequilíbrio de poder entre os gêneros. 

Assim, a convencionalização do discurso feminino como conservador, inseguro, sensível, 

hesitante, dócil e polido (BROWN, 1998; EKCERT & MCCONNELL-GINET, 1998; KLERK, 

1997) reflete uma tentativa de manter as mulheres inferiores aos homens. Segundo Brown (1998), 

a posição social desfavorável do sexo feminino torna-se evidente em seu comportamento 

lingüístico, uma vez que é comum sujeitos dotados de menor poder adotarem um maior grau de 

formalidade durante a interação com indivíduos socialmente superiores. Lakoff (1975) já havia 

levantado a hipótese do senso de inferioridade e insegurança feminina, declarando que tais 

sentimentos estão relacionados a ensinamentos que incentivam as mulheres a optarem por uma 

linguagem “feminina”, a qual segundo a autora é rica em marcadores de incerteza e hesitação.    

Outro ponto importante que permeia os construtos teóricos é a noção de gênero como um 

marcador social relevante, capaz de interferir significativamente nos engajamentos discursivos, 

assim como em sua interpretação.  Cabe aqui problematizar se o gênero também constitui um 

fator decisivo no que tange ao uso e à reação a vulgarismos. Para Klerk (1997), o gênero ocupa 

um papel importante no que diz respeito à linguagem vulgar. Segundo a autora, os imperativos 

sociais que favorecem a produção de estereótipos do discurso masculino marcado pela 

diretividade, disputa, falta de afeto e domínio privilegia a utilização de linguagem obscena. Logo, 

a construção da identidade masculina caracteriza-se por pressões oriundas do meio sobre o 

repertório lingüístico dos homens. 

 De maneira geral, palavrórios são freqüentemente utilizados para quebrar normas, 

provocar impacto, mostrar desrespeito à autoridade, ou mesmo para ser engraçado (KLERK, 

1997). Sendo o estereótipo masculino marcado por valores como força e poder, Klerk (1997) 

propõe que homens aprendem desde a infância hábitos de agressão verbal que capitalizam e 
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tornam evidente a presença desses atributos, reforçando assim o pertencimento do indivíduo ao 

grupo e a existência de crenças e padrões de conduta compartilhados (MARKUS & 

KITAYAMA, 1994). De acordo com essa mesma perspectiva, um repertório lingüístico feminino 

convencional não deve conter linguagem vulgar ou obscena, pois a posição social inferior 

relegada às mulheres requer o emprego de uma linguagem mais submissa e dócil, coerente com o 

papel secundário a ela atribuído na sociedade ocidental. 

 Não apenas o gênero constitui uma divisão social relevante no que se refere a 

vulgarismos, mas também a noção de classe exerce um papel significativo. Quanto mais 

privilegiado for um indivíduo no que tange a poder ou mesmo riquezas, menor a necessidade de 

exibir esses atributos discursivamente através do uso de vulgarismos. Em contrapartida, as 

classes sociais menos favorecidas, desprovidas de uma posição social privilegiada, vêem na 

utilização de termos de baixo calão uma oportunidade de ostentar uma imagem vinculada a 

valores como força e poder.  

 A partir do aporte teórico acima, é possível formular algumas expectativas com relação ao 

presente estudo. Verifica-se que a visão arraigada nas perspectivas apresentadas é assinalada por 

uma concepção de linguagem vulgar influenciada por fatores de ordem social. Acredita-se, 

portanto, que a reação ao emprego de linguagem vulgar não ocorrerá de maneira homogênea, 

uma vez que se encontra vinculado a componentes sociais, tais como as valores culturais, 

relações de poder e questões de gênero. 
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Capítulo 3 

Metodologia 

 

A noção de metodologia suscita importantes questões atreladas aos diferentes paradigmas 

de produção de conhecimento ao longo da história. Desta forma, cabe aqui levantar questões 

importantes relacionadas à construção de saberes e ao conceito de paradigma, bem como 

explicitar os construtos metodológicos que orientam esta construção. 

Segundo Marcondes (2005), o conceito de paradigma pode ser entendido à luz das 

contribuições de Kuhn (2003 [1969]) e Platão (MARCONDES, 2005, p.33). A visão platônica 

situa-o no mundo das idéias, uma abstração cujas instâncias são imperfeitamente copiadas no 

mundo concreto. Um paradigma é, portanto, entendido como um modelo. Portanto, atribui-se ao 

conceito um caráter normativo. A concepção kuhniana, por sua vez, compartilha a noção de 

exemplaridade apontada pelo pensamento platônico. Contudo, Kuhn adiciona à função normativa 

a possibilidade de irrupção de novos moldes de produção de conhecimento. Segundo ele, 

desenvolvimentos teóricos e metodológicos posteriores, bem como a erosão das explicações 

disponibilizadas podem levar um determinado modelo à extinção (MARCONDES, 2005).  

Kuhn afirma que, quando surgem novas propostas, gera-se uma crise paradigmática a fim 

de responder às novas demandas. Segundo Plastino (2005), o contexto global é fortemente 

marcado por rápidos e sucessivos fracassos de diferentes modelos que, buscando alcançar status 

hegemônico, não puderam atender plenamente às demandas atuais. Com base nestas observações, 

o referido autor propõe não apenas o esgotamento do molde iluminista, mas também a 

generalização da crise para o próprio conceito de paradigma. Plastino (2005) sugere o fim do 
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encastelamento de diversas estratégias de produção de conhecimento, acreditando com isto 

viabilizar um olhar múltiplo sobre os variados domínios do saber. Tal visão acerca da produção 

de conhecimento está vinculada também à complexidade da condição humana que, quando 

investigada, exige o uso de vários instrumentos que forneçam diferentes ângulos para análise. 

Esta pesquisa está calcada nessa necessidade de estratégias diversas para o entendimento da teia 

de significados de uma determinada situação, rejeitando a possibilidade de haver única 

perspectiva válida para construção de novos saberes.  

O presente estudo apóia-se, portanto, na crença da validade de variados métodos, desde 

que sejam explicitados os elementos norteadores de sua escolha. Entende-se que cada situação e 

etapa de elaboração de uma pesquisa demandam diferentes estratégias. Para tanto, é preciso que o 

pesquisador esteja ciente dos princípios científicos, éticos e políticos que o orientaram a optar por 

um determinado método.  

Em se tratando do âmbito das Ciências Humanas, observa-se uma tensão histórica entre 

dois métodos: o quantitativo e o qualitativo. Segundo Menezes (2005), tanto a abordagem 

quantitativa quanto a qualitativa estão vinculadas a dois grandes paradigmas que dividem a 

construção de saberes nas Ciências Sociais. São eles o paradigma generalizador e o 

particularizador (ZYNGIER, comunicação pessoal). As pesquisas generalizadoras foram 

primeiramente desenvolvidas na área de interesse das Ciências Exatas e Naturais, tendo se 

mostrado posteriormente muito produtivas também no âmbito das Ciências Sociais. Segundo 

Holmes (1992), essas investigações discordam com relação a alguns parâmetros, entre eles, o  

princípio de objetividade, que busca separar pesquisador e fenômeno estudado. Este princípio 

visa à neutralidade, que garantiria às pesquisas maior grau de independência e menor 

interferência possível do sujeito pesquisador, embora este seja um ideal inalcançável. Allwright 
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& Bailey (1991) ressaltam que, embora nenhum conhecimento seja de todo independente dos 

sujeitos, a quantificação dos dados, comum no paradigma generalizador, fornece ao pesquisador 

um alicerce mais sólido para a argumentação.  

No que diz respeito à abordagem qualitativa, Holmes (1992) ressalta seu caráter subjetivo. 

Segundo o autor, o objetivo das investigações particularizadoras não é mensurar o fenômeno, mas 

sim interpretá-lo sem propor generalizações. Allwright & Bailey (1991) também sublinham a 

importância dos dados qualitativos, uma vez que permitem visualizar outros aspectos que podem 

fugir à análise quantitativa. Entrevistas e diários de campo, por exemplo, podem oferecer um 

outro ângulo da situação estudada, complementando assim os dados obtidos de maneira 

quantitativa.  

Logo, tanto a abordagem qualitativa quanto a quantitativa apresentam vantagens e 

limitações. Dada a pluralidade de dados e a importância de lançar múltiplos olhares sobre o 

objeto de estudo, Allwright & Bailey (1991) e van Peer et alii (2007) apontam como ideal a 

articulação entre os dois modos de se ver um fenômeno. Desta forma, acredita-se que, por meio 

da utilização de uma maior diversidade de métodos, seja viável a construção de saberes mais 

atenta a diferentes aspectos do foco da investigação. Por isso, o presente trabalho baseia-se em 

uma metodologia de base mista, buscando promover o diálogo entre dados colhidos 

quantitativamente e qualitativamente.  

 

3.1. Metodologia qualitativa 

Esta fase qualitativa foi composta de duas entrevistas. Pode-se dizer que ela constitui um 

estudo preliminar de caráter exploratório. Lançou-se mão de conceitos originários da 

Sociolingüística Interacional (vida Seção 2.3.3), tais como as noções de enquadre, esquemas de 
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conhecimento e footing, que orientaram e sistematizaram a escolha das categorias de análise a 

serem contempladas nesta etapa. Com base nos seus resultados foram criadas as perguntas que 

constituem o questionário utilizado na fase quantitativa. Buscou-se, então, propor questões que 

tivessem um elo real com o universo dos participantes, evitando assim que fossem formuladas 

arbitrariamente pela pesquisadora. A presente seção destina-se à descrição dos aspectos 

metodológicos desta fase da investigação. Descreve-se aqui o perfil dos participantes (3.1.1), o 

instrumento de pesquisa (3.1.2), bem como o contexto de pesquisa (3.1.3).  

 

3.1.1. Perfil dos participantes 

 A realização da etapa qualitativa contou com a colaboração de dois participantes. 

Adotaram-se os nomes fictícios “João” e “Sílvia” para preservar a identidade destes 

respondentes. João tinha 22 anos de idade na ocasião da entrevista. Era um aluno oriundo de um 

curso de pós-graduação em Letras. Sílvia tinha 26 anos e, na época, era estudante de um 

programa de Mestrado em História, localizado na cidade do Rio de Janeiro, onde vivia. 

Posteriormente, buscou-se assegurar que os perfis dos participantes do estudo quantitativo 

correspondessem àqueles apresentados por Sílvia e João, para evitar variáveis muito díspares 

entre as duas fases desta dissertação.   

 

3.1.2. Instrumento de pesquisa 

 Para garantir a validade dos resultados deste estudo na formulação de perguntas para o 

questionário, foi utilizado o mesmo texto tanto na etapa quantitativa quanto na qualitativa. Trata-

se de um texto fictício extraído do romance Trainspotting (WELSH, 2001:4). As traduções para a 

língua portuguesa foi feita pela pesquisadora brasileira a partir da uma versão em inglês, 
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buscando-se manter o mesmo grau de intensidade dos palavrórios. Não foi preciso traduzir o 

texto para o alemão e para o japonês, uma vez que as versões nas referidas línguas já estavam 

disponíveis (WELSH, 1999; WELSH, 1996), oferecendo um nível de agressividade similar dos 

vulgarismos. Antes que respondessem às questões da entrevista, a leitura foi feita pelos 

participantes,. No texto, havia duas personagens - uma do sexo masculino (Carlos) e outra do 

sexo feminino (Elza). Os dois personagens procuravam um táxi que os conduzisse a uma festa de 

aniversário. Diante da demora, um dos personagens reclama da ausência de táxis e emprega baixo 

calão.  

Para verificar a influência do gênero do enunciador na reação ao uso de vulgarismos, 

optou-se por alterar o nome da personagem que proferia vocábulos chulos. Na entrevista com 

João, utilizou-se a versão do texto na qual a enunciadora de baixo calão é Elza. Sílvia, por sua 

vez, leu a versão em que Carlos empregava linguagem vulgar. Solicitou-se que os participantes 

lessem o texto em voz alta e, em seguida, fossem entrevistados pela pesquisadora.  

A escolha de uma entrevista para a etapa qualitativa desta dissertação deve-se ao seu 

formato similar a uma conversa do dia-a-dia, favorecendo a troca de informação entre 

entrevistador e entrevistado. Acredita-se, também, que, dado o caráter flexível da entrevista, o 

respondente tenha se sentido mais à vontade para levantar novos tópicos relacionados ao tema 

central da discussão proposta. Buscou-se verificar, então, que aspectos os participantes 

consideravam relevantes quando pensavam em linguagem vulgar. Desta forma, a entrevista 

forneceu pistas para a criação de um questionário cujas perguntas estivessem vinculadas a 

questões pertinentes sobre o emprego de vulgarismos.  

As entrevistas foram de caráter semi-estruturado. Isto é, seguiu o rumo previamente 

traçado, porém a ordem das perguntas foi trocada em alguns momentos. Por vezes, os 
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respondentes levantavam um tópico inesperado, o que requeria da entrevistadora a formulação de 

outras questões. As perguntas feitas dizem respeito majoritariamente à avaliação do 

comportamento da personagem e à opinião do respondente com relação ao uso de linguagem 

vulgar em geral. A transcrição dos dados (Anexo 2) seguiu as convenções propostas por Atkinson 

& Heritage (1984), incorporando símbolos sugeridos por Tannen (1989) e Schiffrin (1987).  

 

3.1.3. Contexto de pesquisa 

 As entrevistas foram realizadas nas dependências de uma universidade. Uma sala foi 

disponibilizada exclusivamente para a pesquisadora e cada respondente, de modo a oferecer ao 

participante a certeza de que sua identidade seria mantida sob sigilo. Acredita-se que o próprio 

local onde a entrevista ocorreu possa ter tido influência sobre as respostas, uma vez que pode ter 

ativado esquemas de conhecimento do entrevistado sobre o ambiente universitário. Isto pode ter 

favorecido a construção de expectativas sobre o encontro comunicativo e o código lingüístico 

convencionalizado para esta situação.  

  

3.2. Metodologia Quantitativa
1
 

 Esta seção trata dos dados colhidos quantitativamente. Para prover o leitor com detalhes 

da realização do presente estudo, buscou-se delinear o perfil dos participantes (3.2.1), bem como 

oferecer detalhes acerca do instrumento de pesquisa utilizado (3.2.2). 

 

3.2.1. Perfil dos participantes 

                                                 
1
 Os dados oriundos da Alemanha e do Japão foram colhidos pela pesquisadora Teresa Weigert (Ludwig-

Maximillian University), cuja participação foi indispensável para a realização do presente estudo. 
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 A etapa quantitativa contou com 328 participantes de ambos os sexos: 154 brasileiros, 96 

japoneses e 78 alemães. Apesar da diferença numérica entre os grupos, entende-se que tal fato 

não invalida os resultados, pois o programa estatístico utiliza regras de proporcionalidade.  

Os participantes foram divididos em dois grupos, de acordo com o personagem 

enunciador dos vulgarismos no texto lido. O primeiro grupo leu o texto no qual Elza era a 

personagem que empregava vocábulos de baixo calão. Já o segundo grupo interagiu com o texto 

no qual Carlos utilizava linguagem vulgar. A Tabela 1 abaixo ilustra a distribuição dos 

participantes.   

Tabela 1 – Distribuição dos participantes entre os grupos 

 Número de participantes 

País Grupo 1 (Elza) Grupo 2 (Carlos) 

Brasil 80 74 

Alemanha 43 35 

Japão 47 49 

Total 170 158 

 

 Tendo em vista que a questão de gênero foi levantada pelos dois participantes da etapa 

qualitativa, observou-se a distribuição dos participantes desta segunda fase em relação ao sexo. A 

Tabela 2 abaixo revela o percentual de distribuição dos respondentes. 

Tabela 2 – Distribuição dos participantes em função do gênero 

 Grupo 1 (Elza) Grupo 2 (Carlos)   

País Homem Mulher Homem Mulher 

Brasil 50% 50% 37,84% 62,16% 

Alemanha 39,53% 60,47% 38,24% 61,76% 

Japão 34,04% 65,96% 63,83% 36,17% 
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 A Tabela 2 mostra que a distribuição dos participantes entre os dois sexos não é 

homogênea. Entretanto, a ferramenta computacional utilizada leva tal desproporção em 

consideração. 

Com relação ao perfil dos participantes, o grupo japonês é bastante heterogêneo. Devido à 

dificuldade de acesso a estes participantes, os dados foram colhidos através do envio dos 

questionários via e-mail pela parceira de pesquisa alemã. Apenas alguns participantes japoneses 

residentes na Alemanha responderam aos questionários pessoalmente. Tais dificuldades na coleta 

de dados explicam também a heterogeneidade do grupo japonês com relação às variáveis idade, 

profissão e curso.  

 No que diz respeito aos corpora brasileiro e alemão, já é possível observar uma maior 

congruência de fatores como idade, profissão e curso, uma vez que tais dados foram mais 

facilmente colhidos pelas pesquisadoras alemã e brasileira. Na amostra brasileira, por exemplo, 

observa-se que todos os participantes eram estudantes de uma universidade pública, sendo alunos 

de diferentes cursos de graduação oferecidos pela mesma instituição.  

 

3.2.2. Instrumento de pesquisa 

 A escolha do instrumento de pesquisa foi norteada pelos postulados de McDonough & 

McDonough (1997), que apontam o uso de questionários como recurso eficiente para coleta de 

dados. Segundo os autores, os questionários viabilizam maior clareza e precisão no processo de 

geração de dados. De acordo com eles, os questionários em forma de escala são bastante úteis 

para pesquisas que objetivam verificar a opinião dos respondentes com relação a um dado 

assunto. São freqüentemente conhecidos como “opcionários”, pois contêm apenas perguntas 
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fechadas. A utilização deste instrumento de pesquisa é bastante apropriada para o tratamento 

estatístico dos resultados.  

 A etapa quantitativa desta pesquisa contou com a aplicação de um questionário (Anexo 1) 

constituído majoritariamente de perguntas fechadas. Não foram solicitados os nomes dos 

participantes, sendo assim preservadas as suas identidades. Todos os instrumentos da coleta de 

dados foram disponibilizados no idioma nativo dos respondentes.  

As versões do texto utilizadas são as mesmas da etapa qualitativa (vide Seção 3.1.2). 

Metade dos participantes do estudo quantitativo leu um texto no qual a personagem do sexo 

feminino utilizava linguagem vulgar. Já a outra metade leu o mesmo texto com o nome do 

enunciador dos vulgarismos alterado. Isto é, neste texto a personagem do sexo masculino proferia 

vulgarismos. Após a leitura, todos os participantes eram alertados de que não poderiam voltar a 

consultar o texto durante o preenchimento do questionário. 

A escolha do material pautou-se por alguns critérios. Primeiramente, ele deveria estar 

escrito em linguagem do dia-a-dia que facilitasse a leitura. Os fatos relatados deveriam ser do 

cotidiano para que os respondentes os considerassem familiares. Estes dois critérios haviam sido 

testados nas entrevistas. 

Através das perguntas fechadas, objetivou-se verificar como os leitores reagiriam ao texto 

com relação ao afeto, impacto e identificação. Além de responder a algumas perguntas de teor 

pessoal (sexo, idade, profissão e hábitos de leitura), os participantes também foram convidados a 

avaliar o comportamento e linguagem da personagem, bem como julgar o grau de 

verossimilhança do texto lido.  Foram formuladas também questões ligadas ao uso da linguagem 

vulgar pelos participantes, assim como por suas respectivas mães, apontadas pelos participantes 

da etapa qualitativa como influenciadoras na formação de valores morais. Uma das questões 
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perguntava aos leitores o nome da personagem que utilizara linguagem vulgar. Objetivou-se com 

isto pergunta averiguar se padrões de gênero interfeririam na aceitação ou não do uso da 

linguagem vulgar. Esta questão será retomada na análise dos dados.   

 

 

Capítulo 4 

Análise dos Dados 

 

A análise desenvolvida divide-se em uma fase qualitativa (4.1) e uma quantitativa (4.2). 

Entende-se que, pela adoção desses dois caminhos de análise, pode-se oferecer uma visão mais 

completa do fenômeno social aqui estudado. A etapa qualitativa, de caráter exploratório, foi 

conduzida primeiro para oferecer resultados que subsidiassem a estruturação da fase quantitativa. 

Portanto, de certa forma, a análise qualitativa articula-se com a etapa quantitativa, 

complementando-a. 

 

4.1. Análise qualitativa 

Tendo em vista a centralidade dos atravessamentos sociais da linguagem vulgar apontados 

pelos construtos teóricos adotados, foi conduzida uma etapa dedicada à observação de 

componentes interacionais relacionados ao baixo calão. Antes da realização da entrevista (vide 

Seção 3.1.2), solicitou-se que os participantes lessem um texto repleto de vulgarismos em voz 

alta e comentassem sobre o mesmo.  Eis aqui a transcrição da leitura do texto em voz alta por 

João. 

 

Fragmento 1 
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João: Aqui devia ter um táxi parado no ponto. Uma porra de táxi! É foda 

conseguir um no verão. Esse bando de piranhas ((risos)) desocupadas e 

preguiçosas que não conseguem andar de uma merda de um shopping a outro 

sem pegar uma porra de um táxi. Taxistas. Filhos da puta ((risos)) que só 

sabem arrancar nosso dinheiro.  
 

 

Observa-se que o entrevistado ri em dois momentos ao ler o texto. Os risos ocorreram 

justamente após a leitura de palavrórios, que também foram pronunciados com maior ênfase, 

como mostra o Fragmento 1. A presença destes risos no decorrer da leitura parece mostrar que o 

emprego de vulgarismos não constitui um uso lingüístico engessado, sendo possível que 

provoque reações distintas em diferentes situações, como o riso neste caso e a ofensa em 

contextos de ataque proposital à face. O entrevistado atribui sua reação à surpresa sentida por ele 

ao deparar-se com os vocábulos chulos. 

 

Fragmento 2 

João: Ah eu ri, né? Eu achei:: ((risos)) engraçado justamente porque eu fui 

pego de surpresa. Hh 
 

 A surpresa apontada pelo participante pode ter sido conseqüência do contexto acadêmico 

no qual estavam inseridos a pesquisadora e o participante, uma vez que a entrevista ocorreu nas 

dependências de uma universidade. Semelhante surpresa também foi sentida pela participante do 

sexo feminino. Porém, em seu caso, o motivo foi outro, como mostra o Fragmento 3: 

 

Fragmento 3 

Sílvia: Porque talvez a gente imagine que um texto escrito né não deveria ter  exatamente   

essas linguagem essa linguagem né. No falar do cotidiano assim acho que a gente é mais   

tolerante a esse tipo de coisa. 
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Aqui a respondente revela que sua surpresa advém do meio em que o texto foi veiculado. 

Já o discurso oral amenizaria este impacto, tornando a ouvinte mais tolerante. Esta declaração da 

participante pode estar relacionada a uma possível crença do senso comum de que o registro 

lingüístico, quando apresentado sob a forma escrita, deve ser mais normatizado que aquele 

expresso na oralidade. Posteriormente, ambos entrevistados reiteraram a noção de contexto como 

algo central para nortear o uso de linguagem vulgar. 

 

Fragmento 4 

João: Mais o que:... acho que em trabalho, acho que em contexto acadêmico 

não faz sentido nenhum você usar palavrão, de nenhuma espécie. 

 

Fragmento 5 

Sílvia: Eu acho que principalmente escola, trabalho, eu acho que não que não 

é muito legal assim. Eu não... costumo não usar mas pelo menos só uso se for 

um caso em que eu realmente estou de saco fora do sério ((risos)). Mas acho 

que não é um lugar muito legal para usar. 

 

 A partir dos fragmentos acima, nota-se que os entrevistados julgam inapropriado o 

emprego de vulgarismos nos meios acadêmico e profissional. Esta visão dialoga com uma 

concepção de palavrórios como transgressão à norma, o que fica evidente quando João descreve 

sua surpresa: 

 

Fragmento 6 

João: Porque o texto começa num tom... natural=né, normal, sei lá, padrão, e 

de repente aparecem uns palavrões assim do nada e ficam o que? Três quase 

quatro linhas então... sei lá ((risos)) 

   

 A fim de compreender o fragmento acima é preciso retornar ao texto utilizado como 

instrumento (Anexo 1). Segundo o entrevistado, o início do texto, onde o leitor é brevemente 



64 

 

apresentado às personagens e ao cenário da história, era “natural”, “normal” e “padrão”. Neste 

trecho inicial não há vulgarismos, que aparecem somente na fala da personagem feminina. Essa 

transição de uma linguagem tida como “natural” para uma linguagem desviante surpreendeu o 

entrevistado. A avaliação do participante acerca da linguagem do texto revela que os vulgarismos 

são considerados por ele um uso lingüístico desviante e estigmatizado, uma vez que eles não 

constam no repertório “padrão” da língua. A concepção da utilização de linguagem vulgar como 

uma transgressão explica por que ele possivelmente evita empregar vulgarismos nos contextos 

profissional e acadêmico.   

 No entanto, o entrevistado avaliou o comportamento da personagem enunciadora dos 

vocábulos de baixo calão como espontâneo e natural, como mostra o Fragmento 7: 

 

Fragmento 7 

Pesquisadora: Como você avaliaria o comportamento da personagem? 

João: Natural, espontâneo, extremamente compreensível. 

 

 Esta descrição do comportamento da personagem poderia parecer uma contradição, pois 

conforme os trechos analisados anteriormente, a transição de uma linguagem padrão para a 

utilização de vulgarismos é problemática e surpreendente, devendo ser evitada em alguns 

ambientes. Entretanto, este outro depoimento deve ser entendido à luz da associação dos 

sentimentos de raiva e frustração à utilização de linguagem vulgar, como revelam os Fragmentos 

8 e 9: 

 

Fragmento 8 

João: Achei ótima ((risos)) a raiva dela e a reação dela. 

Pesquisadora: Cê achou ótima. Por quê? 

João: Porque eu acho que nesse sentido... o palavrão ele expressa...coisas né 

que o não vulgar não sabe expressar, de algum modo. 
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Pesquisadora: Como o que por exemplo? 

João: Como a raiva, como a frustração; Quer dizer é um meio de você:: dar 

vazão a: um: sentimento que... que é              daquele momento quer dizer uma 

coisa extremamente=passageira, mas sei lá, acho que são meios justamente de 

você botar isso pra fora. 

 

Fragmento 9 

Sílvia: Eu gostei porque acho que ele... talvez faça a gente pensar o quanto a 

gente fala ((risos)) palavrão. É... diariamente assim como o palavrão ele 

parece que em alguns momentos só o palavrão consegue expressar certas 

coisas que a gente quer dizer né. Acho que ele me levou a pensar isso assim. 

Pesquisadora: Que momentos seriam esses? 

Ah ou momento de raiva ou momento de...ou pelo contrário momentos que 

você tá muito excitada com alguma coisa. Acho que às vezes só um palavrão, 

um porra, um puta que pariu pode ((risos)) expressar exatamente aquilo que 

você quer dizer. 

 

 Os trechos acima revelam que o emprego de vulgarismos parece configurar-se como um 

uso ligado a emoções fortes que, não podendo ser contidas, são expressas através de vulgarismos. 

Em tais situações, esses vocábulos constituiriam um uso da linguagem aceitável. Desta forma, os 

palavrórios empregados pela personagem são entendidos como apropriados para o contexto 

descrito no texto. Em tais circunstâncias, segundo os entrevistados, vulgarismos não 

constituiriam uma linguagem de caráter ofensivo, mas sim uma maneira de exprimir sentimentos 

diante de contrariedades. Este mesmo uso da linguagem pode tornar-se agressivo em outros 

contextos, como mostra o trecho da entrevista abaixo. 

 

Fragmento 10 

Pesquisadora: Em que contextos você acha que seria inadequado? 

João: Por exemplo se ela pegasse um táxi e chamasse o taxista de filho da 

puta porque ele não passava em momento algum, quer dizer, ele não tinha 

como saber que ela tava ali esperando um táxi, então não tem necessidade 

dela fazer isso. 

                 [Pesquisadora: humhum] 
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João: Agora num momento esbravejando com raiva de todos os taxistas do 

mundo porque eles não passam na hora que você quer, não tem problema 

nenhum, desde que o taxista obviamente não ouça você. 

 

 As duas situações mencionadas acima pelo participante exemplificam enquadres distintos. 

Quando endereçados a um interlocutor específico, por exemplo, eles podem incorporar um 

potencial agressivo, caracterizando uma estratégia de impolidez positiva, uma vez que palavras 

tabus são empregadas para promover a discordância entre os interlocutores (CULPEPER, 1996; 

PEREIRA, 1997). Trata-se do emprego da rudeza, isto é, um comportamento desprovido de 

estratégias de polidez, quando o uso das mesmas é esperado pelo interlocutor (o taxista). Desta 

forma, sendo as elocuções inapropriadas para as exigências do contexto, tem-se a possibilidade 

de interpretação do ato como uma forma intencional de confrontação, ataque e injúria. Constata-

se, portanto, que a presença do indivíduo (o taxista) sobre quem são proferidos vulgarismos 

transforma completamente o enquadre da interação, podendo tornar a situação social propícia 

para a instauração de um confronto. Já o segundo exemplo descrito pelo entrevistado proporciona 

a construção de outro enquadre, pois o indivíduo-alvo dos palavrórios está ausente. Nestas 

circunstâncias, a utilização perde em agressividade, passando a constituir um meio de expressar 

emoções.  

Com isso, percebe-se a relevância da situação social para a compreensão de um enunciado 

como polido ou impolido, uma vez que as expressões lingüísticas não são dotadas de um valor 

inerente, mas dependem das circunstâncias interacionais para a construção de seus significados 

(CULPEPER, 1996). A manutenção da harmonia na interação, por sua vez, está ligada à 

necessidade de conformidade com convenções sociais. A preservação das faces envolvidas 

depende da seleção de formas lingüísticas balizadas por convenções sociais, a fim de dirimir as 
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possibilidades de confronto. A violação destas normas de seleção pode afetar profundamente a 

percepção do evento por seus participantes (GOFFMAN, 2002).   

A partir destas constatações nota-se que a utilização de linguagem vulgar em 

determinados contextos pode promover mudanças no enquadre interacional, gerando 

possivelmente as condições necessárias para a configuração de um ataque e uma consequente 

alteração dos footings (vide Seção 2.3.3) dos participantes. Vale aqui ressaltar que não apenas o 

endereçamento explícito de um vulgarismo a um interlocutor específico, mas também outros 

fatores contextuais integram o conjunto de normas norteadoras deste uso lingüístico, como 

mostra o Fragmento 11. 

 

Fragmento 11 

João: Eu acho que ele é apropriado... bem, eu... vou te explicar com exemplos. 

Se eu tô com muita raiva de alguém se eu tô numa briga muito acalorada com 

alguém é inevitável sair um palavrão. Pode ser ofensivo, pode não ser, mas eh 

eh é natural, né? Ou num momento como esse aqui, eh num momento de 

frustração né basicamente, você: deixa sair deixa escapar algum palavrão. 

Agora quando não é adequado, aí depende de onde a gente tá, do pra que a 

gente tá e de com quem a gente ta né. Sei lá se for na missa com a minha mãe, 

e eu tô achando a missa um saco eu não vou: falar um monte de palavrão pra 

ela, nem pro padre. Embora eu ache que o padre mereça mas enfim.((risos)) 

 

 O Fragmento 11 cita três fatores orientadores da utilização de vocábulos chulos: o cenário 

interacional (“onde”), a finalidade do encontro (“pra que”) e os interlocutores presentes (“com 

quem”). Novamente sublinha-se a centralidade da situação de fala para a seleção de significados 

a serem empregados durante a interação. De acordo com Goffman (2002), a situação de fala é um 

elemento crucial para a construção de sentidos, pois ela constitui as circunstâncias sociais onde se 

torna possível o monitoramento mútuo dos atores presentes. Segundo o autor, tais encontros 

pressupõem uma maior estruturação da conduta. Isto é, os sujeitos envolvidos na interação devem 
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respeitar regras de convivência socioculturais a fim de preservarem suas faces. Goffman (2002) 

frisa ainda a relevância da situação social, mostrando que sua influência sobre a interação não 

deve ser negligenciada, dada a sua importância na regulação do comportamento daqueles 

presentes na interação.  

Observa-se, também, que no Fragmento 11 o entrevistado diz que, na presença de sua mãe 

ou de um padre, ele não proferiria vocábulos de baixo calão, o que revela o regulamento de seus 

impulsos por convenções sociais. É importante notar a menção de um contexto marcado pela 

religiosidade (a missa) como um ambiente inadequado para o emprego de linguagem vulgar. Tal 

fato pode revelar uma possível associação do vulgarismo ao profano, o que motivaria a exclusão 

de vocábulos de baixo calão do repertório lingüístico disponível para encontros religiosos. 

 Em oposição ao contexto religioso, o entrevistado cita também uma “briga acalorada” 

como um ambiente no qual o emprego de linguagem vulgar torna-se adequado. A raiva é 

novamente mencionada como elemento catalisador da utilização de vulgarismos, tornando o uso 

de vocábulos de baixo calão “inevitável” e “natural” (vide Fragmento 7). Entende-se, portanto, 

que é reiterada a relação entre destempero emocional e o uso de linguagem vulgar, observada 

também nos Fragmentos 8 e 9. O exemplo descrito pelo participante é similar àquele ilustrado 

pelo texto, à medida que ambos são marcados pela raiva. Entretanto, na situação descrita no 

texto, os vocábulos chulos são enunciados na ausência do taxista. Caso fossem direcionados 

explicitamente a um taxista presente na interação, o entrevistado julga que este uso seria 

inapropriado, uma vez que o taxista não era culpado pelas contrariedades vivenciadas pelas 

personagens. 

 Por último, destaca-se a figura da mãe mencionada pelo entrevistado e a vinculação da 

mesma a um contexto religioso no qual a utilização de vulgarismos seria inadequada. Ou seja, os 
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esquemas de conhecimento que um sujeito traz sobre seus interlocutores se configuram como 

informação valiosa para a seleção de um registro lingüístico apropriado. Isto também está 

presente na fala da entrevistada. 

 

 Fragmento 12 
Sílvia: Ó como professora assim eu acho que em determinados ambientes... é... com 

crianças mesmo, com meus alunos e tudo, eu evito falar ao máximo né até porque a gente 

dá margem muitas vezes para eles falarem também mas é... acho que em ambientes que 

você tem amigos, pessoas mais próximas né dá acho que que, se cabe eu acho que vale a 

pena ((risos)) falar. Em casa eu falo, eu falo com os amigos é... ou mas já aconteceu 

também de em sala de aula num momento que  a turma tava .... né, surtada eu soltar um 

palavrão e ter um efeito maravilhoso e senti que todo mundo pára e parece que como não 

imagina né em determinadas situações o professor falando realmente surtiu efeito [...] 

 

O Fragmento 12 corrobora as afirmações tecidas por João, que ressaltam a relevância dos 

esquemas de conhecimentos sobre os demais interlocutores, bem como dos locais em que a 

interação se situa. Em sua fala, Sílvia revela que a escola, seu contexto profissional, não é um 

ambiente adequado para o uso de palavrão. Porém, em uma situação extrema vivida, aponta o 

emprego dessa linguagem inadequada como um elemento que surpreendeu os alunos. Isto se deve 

à associação de uma provável imagem da professora a um sujeito social que não utiliza baixo 

calão. Assim, a partir da alteração de footing da professora, sinalizada pelo uso de vulgarismos, 

os estudantes sentiram-se surpresos, pois tal atitude contrariava os esquemas de conhecimento 

que tinham produzido acerca de Sílvia. Com isso, ela pôde reconfigurar a interação estabelecida, 

fazendo com que seus alunos assumissem os footings que ela desejava a princípio. 

No Fragmento 13, João retoma a questão das exigências contextuais, apontando que 

encontros com a mãe e outros atores do ambiente familiar são não são apropriados para o uso de 

vocábulos de baixo calão. 
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Fragmento 13 

João: Olha, eu... uso palavrão: mas ... entre... pessoas com quem eu tenho 

intimidade. Amigos. Com familiares por exemplo eu já não uso embora eu 

tenha alguma intimidade com familiares. Mas com amigos eu uso mais. 

Pesquisadora: humhum. E porque você acha que você evita o uso de palavrão 

com a família? 

João: Porque eu nunca ouvi muito palavrão em casa, né, e eu... enfim toda 

criança um dia fala um palavrão e aí vem a sua mãe e diz “não você não pode 

falar” 

João: Então, então eu acho que... num sei, de algum modo isso... me marcou, 

né até hoje quando eu ouço: o pessoal da minha idade ou alguém mais novo 

do que eu dizendo palavrão pra mãe, o que me parece ser muito comum né, 

hoje eh eu acho um pouco absurdo né, não se deve dizer isso pra mãe mas... 

enfim. 

    

 Segundo o participante, os vulgarismos são usados com maior freqüência quando em 

meio a pessoas íntimas. Contudo, o entrevistado afirma que não emprega linguagem vulgar na 

presença de familiares. Verifica-se que a não utilização de palavrórios pelo entrevistado nos 

encontros com sua família se deve ao papel regulador da mãe, repreendendo-o desde criança 

quando ele usava vulgarismos. O próprio participante ressalta a relevância desta paulatina 

regulação de seu comportamento, afirmando que as repreensões da mãe o marcaram. Logo, a mãe 

e a família parecem exercer uma função relevante na incorporação de valores socioculturais. 

Verifica-se, portanto, a centralidade da família no processo de estruturação da conduta de um 

indivíduo, moldando e restringindo seu repertório lingüístico.  

 Outro ponto relevante diz respeito ao emprego de linguagem vulgar na presença de 

amigos, caracterizados como pessoas íntimas. Para estes participantes, relações de amizade 

propiciam uma menor normatização do uso da linguagem. Talvez o emprego mais freqüente de 

vulgarismos em meio a amigos deva-se a uma relação de poder mais equilibrada. O 

relacionamento com a mãe apresenta um maior desequilíbrio de poder, já que ela exercia forte 

domínio sobre seu filho durante a infância, punindo-o por violar normas. Pode-se afirmar que os 
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efeitos desta ação normatizadora foram duradouros, uma vez que, mesmo depois de adulto, o 

participante disse ainda ser influenciado pela repreensão sofrida durante a infância.  

A contínua regulação do comportamento lingüístico do participante por meio de 

repreensões parece ter desempenhado um papel decisivo também na construção de esquemas de 

conhecimento sobre o ambiente familiar. Tendo em vista as repreensões anteriores quando do 

emprego de vocábulos chulos, é possível que o entrevistado tenha construído expectativas acerca 

do contexto familiar mediante a possibilidade de interpretação deste uso de linguagem como uma 

atitude desrespeitosa, caracterizando assim uma estratégia de impolidez positiva. O conhecimento 

prévio do participante acerca da reação de sua família transforma os encontros familiares em 

situações desfavoráveis para o emprego de vulgarismos, uma vez que o enquadre construído pode 

ser o de ofensa e desrespeito e não de brincadeira. Logo, observa-se a relevância das relações de 

poder no aprendizado e incorporação de normas para a seleção de formas lingüísticas.  

O desequilíbrio de poder na relação mãe e filho também se torna evidente, pois a mãe do 

entrevistado faz uso de vulgarismos, como mostra o Fragmento 14. 

 

Fragmento 14  

Pesquisadora: Por que você acha que não deve se dizer isso pra sua mãe. Cê 

falou agora na mãe, né, porque não? 

João: “Por que não”... uma questão de respeito eu acho né.  

            [Pesquisadora: 

humhum] 

João: Por mais que ela diga palavrões, ela não diz o palavrão pra mim. Ela não 

me manda pra lugares, ela não... diz que eu sou isso ou aquilo. Enfim. 

Enquanto com um amigo mesmo que seja de brincadeira você usa esse tipo de 

coisa né “ó vai pro inferno” sabe? mas não é... cê não tá mandando aquela 

pessoa fazer aquilo, cê não tá sendo ofensivo. É só uma interjeição 

basicamente né que cê tá usando. 

Pesquisadora: Entendi. eh.... Você conseguiria imaginar a sua mãe usando 

linguagem vulgar? 

João: Eu acharia muito estranho ((risos)) mas eu consigo. 

Pesquisadora: Ela usa? 
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João: Ela usa:.... nada que eu julgue muito: vulgar assim. Às vezes brincando 

ela manda...desculpa, mas ela manda meu pai ir à merda por exemplo,  

        [Pesquisadora: 

humhum] 

João: Mas assim rindo e tal, quer dizer, .... não é uma coisa que me parece 

estranha agora, minha mãe falar um palavrão mais... cabeludo...cê quer um 

exemplo? 

Pesquisadora: Pode falar. 

João: Caralho, por exemplo. Eu acharia terrível. Por uma questão 

conservadora minha talvez.  

 

 Apesar de inibir a utilização de vocábulos de baixo calão por seu filho, a mãe do 

entrevistado emprega este tipo de linguagem. Neste trecho, o participante não interpreta os 

vulgarismos enunciados por sua mãe como um ataque, o que configuraria um enquadre de ofensa, 

mas como uma brincadeira. De acordo com Bateson (2002), enquadres de brincadeira 

caracterizam-se pela desautomatização das reações dos participantes envolvidos na interação, já 

que as ações nas quais eles se engajam não denotam aquilo que assim o seria em outra 

circunstância. Segundo o autor, em contextos específicos, como conversas entre pessoas íntimas, 

um insulto tende a ser entendido como falso, já que os interlocutores compartilham o zelo pelas 

faces um do outro. Quanto maior o afeto entre pessoas íntimas, mais provável torna-se a 

interpretação de um insulto como uma mera brincadeira ou ironia. Os xingamentos quando 

enunciados pela mãe, por exemplo, são interpretados como impolidez simulada (CULPEPER, 

1996), tirando-lhe seu potencial agressivo. Tal zelo não se restringe ao círculo familiar, 

estendendo-se também ao âmbito da amizade.  

 Outro ponto relevante revelado no Fragmento 14 diz respeito à centralidade da mãe no 

que tange à normatização do comportamento de seus filhos. Apesar de observar que sua mãe 

profere vocábulos de baixo calão, o entrevistado não questiona a falta de coerência de suas 

atitudes. Tais fatos apontam para a possível existência de um forte zelo pela imagem materna. É 
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relevante notar também que o pai não foi mencionado espontaneamente pelo entrevistado, sendo 

citado apenas mediante uma pergunta específica da pesquisadora. Isto pode apontar para uma 

influência maior da mãe como reguladora do comportamento do filho, bem como para a criação 

de uma imagem possivelmente idealizada, cercada de respeito e freqüentemente dissociada de 

usos mais ofensivos de linguagem.  

 Sílvia também revela esse mesmo zelo pela imagem de sua mãe, dizendo que quando ela 

usa linguagem vulgar, ela o faz inconscientemente. 

 

Fragmento 15 

Sílvia: A minha mãe assim ela é uma pessoa um pouco conservadora em certas coisas, e 

aí ela ela fala mas a impressão que eu tenho é que ela não tem a dimensão de que está 

falando quando ela usa né merda por exemplo. Ela fala mas quando eu falo assim „porra‟ 

ou alguma coisa assim ela acha isso um absurdo. Ou os meus sobrinhos, ou o meu irmão. 

Ela acha um absurdo. É como se aí ela tivesse a dimensão de que é um palavrão. Na fala 

dela ela não tem. Mas na fala dos outros ela tem. 

 

Verifica-se no Fragmento 15 que o esquema de conhecimento de Sílvia sobre sua figura 

materna como uma pessoa conservadora é de tal forma forte que faz com que ela negue que sua 

mãe faça uso intencional de vulgarismos. A entrevistada também menciona o contexto familiar 

como um meio em que o emprego de palavrões é comum. Porém, ao longo de seu discurso, 

constrói várias ressalvas, mostrando que este uso é regulado, como ilustra o Fragmento 16. 

Fragmento 16 

Sílvia: Minha família é portuguesa e eles gostam bastante ((risos)) de falar, mas é 

engraçado que eles não gostam de ouvir assim, porque quando eu falo em casa minha mãe 

acha um absurdo, e fala: „meu Deus uma menina né‟ ainda tem essa coisa de de uma 

mulher falando. Se fosse um homem você ainda, na cabeça da minha mãe né, tudo bem. 

Mas uma menina falando fica tão feio né. Mas a minha mãe mesmo fala muito assim. As 

pessoas lá de casa falam é... bastante. Mas eles têm uma hierarquia de palavrões que eles 

acham absurdo, enquanto têm outros palavrões que parece que já fazem parte de uma 

linguagem mais de dentro de casa e eles já não é nem considerado muito palavrão. 
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 Ao descrever as convenções que regem o uso de vulgarismos em sua família, Sílvia 

levanta vários fatores que norteiam este emprego. O gênero, por exemplo, revelou-se um traço 

essencial para a aceitação ou rejeição da utilização de linguagem vulgar por sua mãe. Esta 

observação fortalece os pressupostos de Klerk (1997), que mostram que a construção de uma 

identidade masculina envolve o uso de baixo calão. Por outro lado, caberia à mulher um estilo 

conversacional mais polido (BROWN, 1998). 

 Quanto aos vulgarismos, Sílvia mostra que há distinções entre os diversos palavrórios, 

dentre os quais apenas alguns são aceitos no contexto familiar. Sua mãe é espontaneamente 

mencionada como uma agente reguladora de seu engajamento lingüístico, instruindo sua filha a 

empregar uma linguagem dita “feminina”, corroborando assim as diferenças entre os gêneros. 

Assim como João, Sílvia não menciona a figura paterna durante a entrevista. Ela só faz referência 

a ele quando questionada explicitamente pela pesquisadora sobre seu pai, como mostra o 

Fragmento 17. 

 

Fragmento 17 

Pesquisadora: E ele também censurava? 

Sílvia: Censurava. Censurava pouco menos que a minha mãe porque de um modo geral 

era menos censor do que a minha mãe ((risos)). Mas ele censurava também. 

Principalmente quando eram palavrões do tipo é... caralho. Aí ele realmente não gostava. 

Ainda mais, nas expressões dele assim „na boca de uma menina‟ ((risos)) aí que ele 

censurava mais. 

Pesquisadora: Ele censurava mais quem na família? 

Sílvia: Ah eu que era a menina da casa. A filha da casa. Os os meninos não tinham. Os 

meus irmãos não tinham muito problema com isso não. Eram censurados porque é feio 

falar isso em público, falar na frente de um pessoa mais velha por exemplo, tem esse 

lance da idade né. Mas é... o fato de ser homem parece que combinava mais com eles do 

que deveria combinar comigo. Eu deveria ser mais meiga de um modo geral. Portanto a 

minha linguagem deveria ser mais meiga também. 
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Quando questionada acerca de sua figura paterna, Sílvia aponta novamente a existência de 

regras para o uso de palavrão orientadas pelo gênero do enunciador. Seu pai, assim como sua 

mãe, censurava o emprego de linguagem vulgar por ela, principalmente por se tratar de uma 

mulher. Estas expectativas familiares parecem atender justamente às normais sociais citadas em 

vários estudos de gênero (BROWN, 1998; KLERK, 1997), caracterizando o estilo conversacional 

feminino como mais terno, submisso e educado.  

A dissociação entre linguagem vulgar e indivíduo também é feita por João em relação a 

uma amiga do entrevistado, como mostra o Fragmento 18.   

 

Fragmento 18 

Pesquisadora: E existem pessoas que você acha que assim o palavrão não 

combina com determinadas pessoas? 

João: Acho que sim. Acho que sim. Eu tenho uma: amiga que quem: enfim eu 

convivi muito tempo com a Regina e eu nunca a ouvi dizer um palavrão, até 

que um dia eu ouvi ela falar um palavrão escraboso eh... e aí naquele 

momento me surpreendeu mas daí pra frente a gente fala palavrão junto todo e 

((risos)) [P- humhum] não parece mais... estranho... agora... ela é uma pessoa 

muito educada muito:...eh...como é que eu posso dizer?...ela procura sempre 

estar adequada ao ambiente no qual ela ta, e como a gente se encontra muito 

aqui na na na faculdade, como eu disse não é um ambiente pra você usar 

palavrão sei lá então:...eh enfim eu acho que esse tipo de pessoa basicamente 

me: me passa assim ares de não usar palavrão justamente porque são... 

parecem ser muito comportadas, eh tem um modo de se vestir típico às vezes 

e tal. 

Pesquisadora: Como é esse modo de se vestir? 

João: Comportado. Sem muitos decotes, sem mini-saia. No entanto sempre 

bem vestidas né? sempre: com uma boa aparência e tal. 

 

 

 No Fragmento 18, observa-se que o entrevistado descreve uma pessoa que não combinaria 

com o emprego de palavrórios de forma estereotipada. A pessoa escolhida para representar o 

estereótipo de um não-usuário de linguagem vulgar é de uma mulher “muito educada”. A boa 
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educação atribuída à amiga do entrevistado deve-se à sua adequação às exigências de cada 

ambiente. Já que o participante encontrava-a na faculdade, ele não a via usar vulgarismos. Cabe 

aqui destacar que a faculdade pertence ao grupo de contextos anteriormente mencionados como 

não propícios para a utilização de vocábulos chulos. Por isso, o entrevistado afirma que sua 

amiga “passava ares de não usar palavrão”. Cabe destacar que um dos componentes deste “ar” 

desprovido de linguagem vulgar é um “modo de vestir” associado ao que é tido como um “bom” 

comportamento. Quando questionado acerca do modo de vestir típico, o participante cita a 

ausência de “decotes” e “mini-saias”. Todas as peças de vestuário mencionadas são femininas. 

Assim, torna-se provável que as convenções socioculturais para o emprego de linguagem vulgar 

para este participante estejam relacionadas a questões de gênero. Afinal, para ele, a descrição do 

estereótipo de um não-usuário de palavrões está atrelada à figura feminina. 

 O segundo ponto interessante observado no Fragmento 18 relaciona-se ao conceito de 

esquemas de conhecimento (vide Seção 2.3.3). Nota-se que o comportamento da amiga do 

entrevistado criou expectativas quanto ao seu alinhamento em situações sociais. Entretanto, após 

ouvir sua amiga falar um palavrão “escabroso”, observa-se a ocorrência de uma mudança no 

alinhamento de ambos, já que tanto o participante quanto sua amiga passaram a usar linguagem 

vulgar em outros encontros. Com isso, nota-se que a alteração do footing da amiga provocou 

mudanças também no footing do receptor de sua ação, reconfigurando seus encontros e 

modificando o comportamento verbal utilizado. 

 Ao fazer esta mesma distinção entre pessoas que supostamente combinariam com 

linguagem vulgar e outras que não, Sílvia produz a princípio declarações não orientadas para a 

questão de gênero. 
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Fragmento 19 

Sílvia: Às vezes pelo comportamento da pessoa. Às vezes uma pessoa muito calma, muito 

serena parece que não combina com um tipo de linguagem dessas né. Uma pessoa mais... 

extrovertida e tudo parece que cabe mais, mas eu acho que no final das contas todo 

mundo usa né. 

 

De início, a respondente constrói essa diferenciação com base em traços pessoais que 

independem do gênero, afirmando que a timidez seria uma característica que não combina com 

uso vulgar de linguagem. Entretanto, mais adiante, ela própria afirma que o gênero influencia sua 

reação a baixo calão. 

 

Fragmento 20 

Sílvia: Acho que talvez eu inconscientemente também pense um pouco assim né. 

Quando eu vejo meus próprios alunos mesmo, eu não costumo censurar falando isso „Ah, 

porque é uma menina é tão feio.‟ Quando eles falam eu censuro de um modo geral né: 

„Gente isso não é ambiente. Cês não tão em casa e tudo‟. Mas eu acho que 

inconscientemente me espanta mais quando é uma menina. E principalmente quando é 

uma menina daquele jeito que muitas vezes a gente imagina que deva ser uma menina: 

quieta, comedida e tudo. Aí eu acho que acaba me espantando mais. Talvez eu traga isso 

de família assim em alguns momentos. Inconscientemente. 

 

No Fragmento 20, a participante informa ter internalizado estereótipos de gêneros 

possivelmente por meio do contato com a sua família. Ela confessa que lhe gera mais espanto o 

emprego de vulgarismos por uma enunciadora do sexo feminino. No entanto, ela revela também 

que tenta evitar transparecer o preconceito generificado, censurando ambos os gêneros de igual 

forma. 

Não foram encontrados apenas estereótipos ligados à questão de gênero, mas também 

visões essencialistas relacionadas à classe social, como mostra o Fragmento 21. 
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Fragmento 21 

Pesquisadora: Tá bom. Então tá ótimo. Agora, algumas perguntinhas sobre 

você. Você acha que a linguagem vulgar... como você avalia o uso da 

linguagem vulgar hoje em dia? 

João: Olha. Eu acho que a linguagem vulgar hoje ela tá um pouco:... 

banalizada né. Acho que as pessoas tão dizendo palavrões, palavras feias e tal 

totalmente fora de contexto eh... totalmente...>de um modo totalmente 

desnecessário< às vezes. Por exemplo. Aí é que tá é uma questão talvez de: 

uma questão social, uma questão de classe, sei lá .hh mas o funk por exemplo 

usa palavrões de modo extremamente desnecessário. 

Pesquisadora: humhum 

João: Eu acho que uma coisa que não tem que estar necessariamente ligada à 

diversão, à condição cultural. Enfim. No entanto literariamente pode ser uma 

coisa que venha, muito a calhar. 

Pesquisadora: humhum 

Pesquisadora: Agora cê tocou na questão da classe social. Você acha que o 

uso da linguagem vulgar tem a ver com classe social? 

João: Tem a ver com classe social eh a partir do momento que tem a ver com 

uma tendência conservadora, né: Acho que as classes mais altas são mais 

conservadoras e por isso, evitam o uso dessas palavras, né justamente por 

julgarem que quem fala palavrão é de um nível mais baixo. 

Pesquisadora: Entendi. 

João: O que não é verdade. Palavrão é uma questão da língua, não é uma 

questão de classe. 

Pesquisadora: Então você acha que não é uma questão de classe ou ou é uma 

questão de classe? 

João: ((risos)) 

Pesquisadora: ((risos)) Agora eu fiquei sem entender ((risos)) 

João: É uma questão do quão conservador você é.  

Pesquisadora: ahã. 

João: E as classes mais altas me parecem ser mais conservadoras. 

Pesquisadora: Então elas evitariam mais o uso de linguagem vulgar 

       [João: o uso de linguagem vulgar] 

 

Pesquisadora: E as classes sociais eh mais desfavorecidas? 

João: Menos preocupadas com isso... são justamente mais... espontâneas não 

tem o ... o  

    [Pesquisadora: humhum] 

falso pudor digamos assim que as classes sociais mais altas têm. 

 

 O Fragmento 21 apresenta outro estereótipo atrelado à utilização de vulgarismos. A partir 

da menção de músicas funk como um exemplo de banalização da linguagem vulgar, o 

participante traça um paralelo entre classe social e o uso de vocábulos de baixo calão. Embora ele 



79 

 

não considere plausível o vínculo entre diversão, produção cultural e linguagem vulgar, a 

utilização de vulgarismos em obras literárias é bem aceita pelo entrevistado. Tal fato parece ser 

contraditório, refletindo um possível preconceito em relação ao funk, uma vez que tanto a 

literatura quanto este estilo musical podem estar ligados ao uso de vulgarismos.  

 A partir da discussão acerca da banalização da linguagem vulgar, o entrevistado discute 

ainda a influência do contexto social na preferência pela utilização ou não de vocábulos chulos. 

Segundo ele, as classes sociais mais altas teriam o que chama de um “falso pudor” lingüístico e 

uma tendência conservadora no que tange ao emprego de vulgarismos por julgá-los uma forma 

lingüística característica das camadas mais desfavorecidas. As classes sociais mais pobres, por 

sua vez, são descritas como grupos mais espontâneos e menos conservadores. Embora o 

participante declare que linguagem vulgar é “uma questão da língua” e “do quão conservador 

você é”, ele produz uma caracterização estereotipada e essencializante das classes sociais, o que 

conduz inevitavelmente a uma conclusão de que palavrão seria uma questão de classe. O 

conservadorismo das classes sociais mais altas e a espontaneidade das camadas desfavorecidas 

apresentariam apenas os motivos pelos quais a segunda opta por empregar vulgarismos. 

   

4.1.1. Discussão dos dados qualitativos 

 Através da observação dos dados coletados, foi possível verificar diversos fatores que 

norteiam o uso de linguagem vulgar. Primeiramente, notou-se a vinculação dos vocábulos chulos 

a situações de destempero emocional, tais como momentos marcados pela raiva e frustração. Há 

também a possibilidade de construção de enquadres diferentes, dependendo da ausência ou 

presença do indivíduo ao qual os vulgarismos são endereçados. Brigas acaloradas também foram 

mencionadas como situação social na qual é inevitável o emprego de palavrões, pois a finalidade 
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dos interlocutores reside justamente na promoção da desarmonia interacional e no ataque à face 

do outro. Desta forma, os participantes presentes e a maneira como se posicionam em um 

determinado encontro definem os sentidos que são construídos a partir da interação.  

Reiteram-se assim os pressupostos de Culpeper (1996), pois se averiguou que a 

linguagem vulgar não constitui formas lingüísticas fossilizadas dotadas de sentido inerente, 

podendo apresentar significados diferentes em contextos distintos, alterando com isso o curso da 

interação. Portanto, um mesmo xingamento pode constituir um desabafo ou um ataque, 

dependendo de fatores tais como a ausência ou a presença daquele a quem o palavrão é 

endereçado, bem como o objetivo da interação.  

Acresce que os esquemas de conhecimento sobre quem enuncia os vocábulos de baixo 

calão é um elemento central para a configuração de enquadres interacionais, podendo causar 

efeitos distintos sobre o encontro. Por vezes, tais esquemas de conhecimento pareciam articular-

se com visões estereotipadas. Notou-se, por exemplo, que mulheres com trajes considerados 

“comportados” poderiam surpreender ao lançar mão de palavrões, uma vez que o participante 

acredita que pessoas do sexo feminino assim vestidas não deveriam usar este tipo de vocabulário. 

Sendo assim, a fala do entrevistado articula-se com alguns valores ainda bastante sexistas. Afinal, 

seus esquemas de conhecimento estão calcados em modelos essencialistas e estereotipados de 

apreensão do outro interlocutor.  

Os essencialismos relacionados a questões de classe e gênero aqui observados podem 

dialogar com normas socioculturais mais amplas, que, tendo sido paulatinamente ensinadas, 

acabam sendo aprendidas e reproduzidas no discurso do entrevistado. No que tange a este 

processo de incorporação de valores sociais, observa-se a relevância do papel exercido pela mãe 

como agente regulador do comportamento lingüístico de seu filho. As repreensões e 
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ensinamentos na infância, conforme revelado pelos dados, podem estender sua influência para 

além desta etapa da vida, restringindo as possibilidades de uso da linguagem na presença de 

familiares mesmo na fase adulta.  

 Outro ponto relevante observado diz respeito à noção de adequação lingüística; isto é, à 

escolha de formas lingüísticas a partir de pistas contextuais. A partir das características 

específicas de uma interação se pode rotular um determinado uso de linguagem como apropriado 

ou não. Tal fato corrobora os pressupostos de Watts (2003), que afirma existir uma grande 

dificuldade entre as pessoas de classificar um dado comportamento verbal como polido ou não 

sem se remeter a um exemplo concreto. No decorrer da entrevista, o participante ilustrou diversas 

situações sociais a fim de dar conta dos princípios que norteavam o seu engajamento discursivo 

no que dizia respeito ao emprego de palavrões. Os contextos profissional, familiar e acadêmico, 

por exemplo, foram caracterizados como ambientes inapropriados, enquanto reuniões de amigos 

ofereciam uma situação social favorável a tais tipos de atos de fala, desde que o enquadre fosse 

de brincadeira.   

 Logo, a percepção de o que está acontecendo na interação, bem como o processo de 

construção de significados a partir de situações sociais, depende de uma vasta gama de fatores, 

tais como esquemas de conhecimento, footings dos participantes, entre outros. Assim, as 

interpretações produzidas a partir de um mesmo vulgarismo, por exemplo, podem ser das mais 

diversas, apontando para a contingência das interpretações e para a centralidade de pistas 

contextualmente situadas. Sendo assim, um xingamento pode configurar uma brincadeira ou uma 

ofensa, revelando-se uma forma de expressão lingüística fluída, cujo sentido permanece 

imprevisível.   
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 Além de elucidar questões sobre a importância das pistas contextuais para a interpretação 

de vulgarismos, esta etapa forneceu dados que foram posteriormente utilizados na confecção do 

questionário do estudo quantitativo. A Tabela 3 abaixo mostra como os resultados da etapa 

qualitativa orientaram a produção das afirmações que constaram no questionário da fase 

quantitativa: 

 

Tabela 3 – Insumos para elaboração do questionário (Etapa 2) 

Resultado Etapa 1 Questionário Etapa 2 

Relevância da mãe na criação de regras 

sociais sobre o uso de vulgarismos 

Eu não consigo imaginar minha mãe usando 

a palavra “porra” (Pergunta 22) 

Raiva e emprego de palavrórios estão 

vinculados 

O personagem falante estava com raiva 

(Pergunta 6) 

Avaliação do uso de linguagem vulgar como 

espontâneo, natural 

Eu acho que o personagem reagiu de 

maneira exagerada (Pergunta 9) 

Eu acho que o texto é realista (Pergunta 10) 

Risos durante a entrevista O texto me entristeceu (Pergunta 2) 

Eu gostei do texto (Pergunta 3) 

Eu gostaria de ler mais essa história 

(Pergunta 11) 

Manifestação de surpresa O texto é impactante (Pergunta 4) 

Utilização de linguagem vulgar Eu teria me comportado da mesma maneira 

que o personagem falante (Pergunta 7) 

Eu tento evitar o uso de linguagem vulgar 

(Pergunta 21) 

O gênero como fator relevante Você lembra o nome do personagem falante? 

(Pergunta 13) 

 

Desta forma, buscou-se validar o instrumento de pesquisa da etapa quantitativa, criando 

questões sobre a linguagem vulgar que não foram arbitrariamente selecionadas pela pesquisadora. 
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Acredita-se que elaborar um questionário a partir dos tópicos levantados pelos participantes tenha 

garantido maior legitimidade ao instrumento. 

Além da validação do instrumento de pesquisa, a etapa qualitativa também oferece a 

possibilidade de comparação com os dados quantitativos.  

 

4.2. Análise quantitativa dos dados 

 Após lançar um olhar mais localizado sobre a reação de dois brasileiros à linguagem 

vulgar e colher dados para a confecção do questionário, optou-se por verificar como o mesmo 

processo se dá transculturalmente. Para tanto, foi preciso fazer algumas comparações entre os três 

países escolhidos – Brasil, Alemanha e Japão.  Tendo em vista o número elevado de 

participantes, utilizou-se a ferramenta computacional SPSS for Windows, que viabilizou o 

tratamento estatístico dos dados.  

Neste estudo decidiu-se estipular que quando o valor de “p” é igual ou inferior a 0,05 

torna-se bastante provável que haja diferença entre os grupos. Nesta pesquisa, por exemplo, o 

fator diferenciador é a influência da cultura na reação ao emprego de vulgarismos.  Objetivou-se 

analisar os dados em função da nacionalidade dos participantes para detectar quais aspectos são 

semelhantes e quais são discrepantes nos grupos pesquisados. Nos casos em que o valor de “p” 

foi igual ou menor que 0,05, entendeu-se que existia, de fato, uma possível influência da questão 

cultural sobre as variáveis estudadas, tais como identificação, apreciação, etc.  

Inicialmente, os dados foram submetidos ao teste Kolmogorov-Smirnov para verificar sua 

distribuição. Este teste averigua se a maioria dos dados concentra-se ou não em torno da média 

(VAN PEER, HAKEMULDER & ZYNGIER, 2007). Em caso positivo, tem-se uma distribuição 



84 

 

normal, sendo recomendável a utilização de testes paramétricos. Já em distribuições que fogem 

ao padrão da curva de normalidade, é apropriada a utilização de testes não-paramétricos.  

O teste indicou que a distribuição da amostra utilizada nesta pesquisa é anormal, sendo 

recomendado o emprego de testes não-paramétricos (VAN PEER, HAKEMULDER & 

ZYNGIER, 2007). O teste adotado para esta etapa da pesquisa, então, foi o Kruskal-Wallis, que 

possibilita a comparação de diversas variáveis em função de um determinado fator.  

Através da realização destes testes, foi possível comparar como os grupos reagiam à 

linguagem vulgar em função de variáveis diversas. No decorrer da análise, foi avaliada a 

influência da filiação cultural, sexo do respondente e do personagem enunciador. Em virtude do 

número de perguntas que compõem o questionário, optou-se por dividir a análise dos dados em 

três seções: avaliação da personagem (4.2.1), avaliação da leitura (4.2.2) e delineamento do perfil 

do participante (4.2.3). 

 

4.2.1. Avaliação da personagem 

  Esta seção é destinada à análise das perguntas voltadas para a avaliação das características 

e atitudes da personagem que utiliza linguagem vulgar.   

 

 

4.2.1.1. Simpatia 

Os Gráficos 1a e 1b mostram como os participantes se posicionaram quando questionados 

se consideravam a personagem simpática ou não.  
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Gráfico 1a: Simpatia / feminina (p=0,02) 
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De acordo com este gráfico, o grupo japonês mostrou-se significativamente mais 

conservador, pois 91,49% de seus participantes não aprovaram a personagem. Os outros dois 

mostraram-se menos conservadores, apresentando percentuais mais baixos (69,77% e 70,51%) de 

respondentes que consideraram a personagem antipática. Embora os três grupos tenham revelado 

um elevado índice de rejeição ao comportamento da personagem, verifica-se que esta reprovação 

mostrou-se mais acentuada entre os japoneses. O Gráfico 1b revela uma reação semelhante 

àquela obtida por meio do texto em que Elza proferia vulgarismos.   

 

Gráfico 1b: Simpatia / masculina (p=0,001) 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Brasil Japão Alemanha

concordo

neutro

não concordo

 



86 

 

 A distribuição dos participantes no Gráfico 1b revela novamente um maior 

conservadorismo por parte dos japoneses, já que a rejeição ao personagem (95,92%) foi maior 

entre os participantes desse grupo. Os alemães e os brasileiros, por sua vez, se mostraram mais 

flexíveis, embora também apresentem um percentual bem alto (77,14% e 68,92% 

respectivamente) de respondentes que consideraram o personagem antipático.  

 Tendo em vista os resultados obtidos nos Gráficos 1a e 1b, percebe-se que o emprego de 

vulgarismos parece operar em prol da construção de uma imagem negativa acerca de seu 

enunciador. É provável que a reação negativa dos participantes ao uso de baixo calão no texto 

esteja relacionada ao conceito de impolidez positiva elaborado por Culpeper (1996). Segundo o 

referido autor, a impolidez positiva constitui um catalisador potencial de controvérsias e 

desconforto entre interlocutores. Dentre as diversas estratégias de impolidez positiva, destaca-se a 

utilização de palavras tabus como um deles. Ao interagirem com o texto permeado de palavras 

vulgares, é possível que esse desconforto por se depararem com vocábulos chulos tenha 

promovido a formação de uma imagem do personagem enunciador negativa, caracterizada pela 

antipatia. 

  

4.2.1.2. Raiva 

 Os Gráficos 2a e 2b abaixo ilustram a distribuição dos três grupos quando perguntados se 

a personagem estaria com raiva. 
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Gráfico 2a: Raiva / feminina (p=0,730) 
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Observa-se aqui a inexistência de diferença significativa. O Gráfico 2a mostra que tanto 

os participantes japoneses (82,98%), quanto os alemães (86,05%) e brasileiros (81,25%) 

entenderam que a personagem feminina estava com raiva. Parece ter ocorrido uma interessante 

convergência de opiniões, demonstrando que para os três grupos a reação emocional de raiva 

diante de uma contrariedade pode provocar o emprego de baixo calão.  

Diferentemente da situação apresentada no Gráfico 2a, o Gráfico 2b aponta a existência 

de uma diferença significativa (p=0,004) entre os três grupos estudados.  

Gráfico 2b: Raiva / masculina (p=0,004) 
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Embora a grande maioria dos participantes brasileiros (95,83%), alemães (82,86%) e 

japoneses (75,51%) tenha associado o uso de linguagem vulgar a momentos de destempero 

emocional, verifica-se a ocorrência de percentuais mais altos entre respondentes japoneses 
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(16,33%) e alemães (11,43%) que divergem dessa correlação entre raiva e vulgarismos. Uma 

explicação para esse posicionamento seria uma possível reprovação do uso de linguagem vulgar 

em qualquer contexto. Mesmo assim, a opinião predominante nas três amostras entende o 

emprego de vulgarismos como um uso lingüístico relacionado ao destempero emocional.  

 Outro ponto importante diz respeito à verificação de uma diferença significativa 

(p=0,005) na amostra brasileira em função do gênero do personagem enunciador. Observa-se que 

15% dos respondentes brasileiros que leram o texto no qual Elza proferia linguagem vulgar não 

relacionaram a utilização desses vocábulos à raiva. Já no texto em que Carlos lançava mão desse 

tipo de linguagem, apenas 1,39% dos participantes brasileiros discordaram da ligação entre raiva 

e uso de vulgarismos. Os resultados mostram a possível existência de uma explicação para o 

emprego de linguagem vulgar baseada na diferença de gêneros. A explicação para o uso de 

vocábulos chulos por um homem seria associada ao destempero emocional, ao passo que a 

utilização dessas mesmas palavras por uma mulher não seria associada à raiva.  

É possível que esse resultado esteja ligado a convenções que reiteram a necessidade dos 

homens reforçarem sua masculinidade através de um comportamento que demonstre força, 

domínio, desafio e disputa (KLERK, 1997; ECKERT & MCCONNELL-GINET, 1998). Segundo 

Klerk (1997), o emprego de linguagem obscena favorece a construção dessa imagem. Portanto, é 

provável que a raiva, ao apresentar os marcadores de disputa, desafio e competitividade, seja 

mais aceita para o discurso masculino. Já o discurso da mulher caracteriza-se pelo 

conservadorismo e polidez (KLERK, 1997), que destoam de um uso vulgar da linguagem. Os 

resultados aqui obtidos parecem confirmar o vínculo entre as noções de raiva e masculinidade 

apontado por muitos estudos de gênero (KLERK, 1997, BROWN, 1998).  
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4.2.1.3. Linguagem educada 

 No que diz respeito à avaliação da linguagem utilizada pela personagem, os Gráficos 3a e 

3b apresentam o posicionamento dos três grupos. 

 

Gráfico 3a: Linguagem educada / feminina (p=0,829) 
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Neste quesito, a diferença entre os grupos também não foi significativa. Nota-se que os 

participantes brasileiros (95%), japoneses (95,74%) e alemães (92,86%) julgaram a linguagem 

utilizada como mal educada.  

Gráfico 3b- Linguagem educada / masculina (p=0,490) 
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 Similarmente, o Gráfico 3b reforça os resultados verificados no Gráfico 3a. Isto é, em 

ambos os casos a utilização de vocábulos chulos foi considerada pelos respondentes dos três 
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países um uso não polido da linguagem. Esses dados confirmam também o uso de palavras tabus 

como um mecanismo da impolidez positiva, uma vez que consiste em um ataque à face positiva 

do interlocutor, buscando fazê-lo sentir-se desconfortável, ou mesmo provocar um confronto. 

Nota-se que a visão predominante na amostra utilizada nesta pesquisa ratifica a existência da 

associação entre linguagem vulgar e impolidez. 

 

4.2.1.4. Reação exagerada 

 Os Gráficos 4a e 4b mostram como os grupos se distribuem com relação à avaliação da 

reação da personagem.  

Gráfico 4a: Reação exagerada / feminina (p=0,594) 
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Com relação ao julgamento da reação da personagem, verifica-se novamente que a 

diferença entre os grupos não foi significativa. Os três grupos distribuem-se pelas categorias de 

maneira semelhante, sendo majoritária entre brasileiros (62,03%), alemães (66,67%) e japoneses 

(70,21%) a opinião de que a reação da personagem foi exagerada. Embora a raiva seja apontada 

pelos participantes como um elemento catalisador do uso de baixo calão, nota-se que mesmo 

nessas circunstâncias de irritação e contrariedade, o destempero emocional não é considerado um 
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registro lingüístico aceitável. Esse resultado revela um aparente consenso no que tange à rejeição 

ao uso de vulgarismos.  

O Gráfico 4b revela um quadro similar àquele apresentado pelo Gráfico 4a. 

 

Gráfico 4b:  Reação exagerada / masculina (p=0,876) 
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Observa-se que a maior parte dos respondentes alemães (62,86%), japoneses (68,75%) e 

brasileiros (67,12%) julgaram a reação do personagem masculino exagerada. Tal fato aponta para 

a reprovação do uso de linguagem vulgar mesmo em situações marcadas por dificuldades e 

problemas. Contudo, há também um grupo expressivo que aceitou o comportamento do 

personagem. Verifica-se que 20,55% dos brasileiros, 20,83% dos japoneses e 22,86% dos 

alemães não consideraram a reação de Carlos exagerada.  

Apesar da inexistência de diferença significativa entre os três grupos, verifica-se uma 

divergência interessante no grupo alemão. O valor de  p inferior a 0,1 (p=0,087) aponta para uma 

possível tendência na amostra colhida.  Trata-se de uma diferença em função do gênero do 

participante. A distribuição dos respondentes alemães entre as alternativas propostas está 

ilustrada no Gráfico 4c. 
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Gráfico 4c: Alemanha reação exagerada / feminina (p=0,087) 

 

No que diz respeito à avaliação da reação da personagem, nota-se na amostra alemã que 

58,82% dos respondentes do sexo masculino e 72% das participantes femininas julgaram 

exagerado seu comportamento. Verifica-se, então, uma avaliação mais negativa do emprego de 

linguagem vulgar por parte das respondentes do sexo feminino. Este resultado corrobora os 

pressupostos de Klerk (1997), que afirma que as convenções sociais disponíveis para alcançar um 

dado objetivo conversacional variam em função do gênero. Dessa forma, homens e mulheres não 

apenas empregam registros de linguagem distintos, como prevêem os estudos de gênero, mas 

também avaliam os estilos conversacionais de formas diferentes. 

 

4.2.1.5. Nível de escolaridade 

 Os Gráficos 5a e 5b apontam o posicionamento dos três grupos estudados ao se depararem 

com a afirmação de que o nível da escolaridade da personagem era baixo.  
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Gráfico 5a: Nível de escolaridade baixo / feminina (p=0,000) 
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Neste item houve uma diferença significativa entre os grupos. O grupo mais destoante é o 

brasileiro, em que 63,75% dos participantes não associaram o uso de linguagem vulgar a um 

baixo grau de escolaridade. Com relação aos grupos alemão e japonês, verifica-se uma tendência 

oposta: a maioria dos alemães (41,86%) e dos japoneses (51,06%) estabelece uma relação de 

correspondência entre vulgarismos e índice de escolaridade baixo. Tal fato aponta para uma 

possível visão estigmatizada do uso de linguagem vulgar, pois este é associado a um precário 

nível de instrução. O posicionamento dos grupos alemão e japonês parece atribuir à educação o 

papel de refinamento do discurso, com a eliminação de vocábulos chulos.  

Os resultados ilustrados pelo Gráfico 5b reforçam a discussão realizada sobre o Gráfico5a. 

Gráfico 5b- Nível de escolaridade baixo / masculina (p=0,002) 
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Novamente, observa-se que mais da metade do grupo brasileiro (58,11%) rejeitou a idéia 

de uma possível relação entre nível de escolaridade e utilização de linguagem vulgar. Entretanto, 
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apenas 28,57% dos alemães e 25% dos japoneses negaram tal associação. Não foi possível 

verificar uma tendência dominante nos grupos alemão e japonês, já que eles se distribuem quase 

que uniformemente entre as três opções oferecidas. Dentre as três alternativas, a opção neutra é 

aquela que apresenta o maior percentual em ambos os casos (37,14% e 39,58%). Ainda assim, 

sua utilização aparece atrelada a baixos níveis de escolaridade, indicando uma avaliação negativa 

do emprego de linguagem vulgar.  

 

4.2.1.6. Nome do personagem 

 Esta seção corresponde à parte do questionário em que se perguntava se os participantes 

lembravam o nome da personagem. Caso o participante acreditasse recordar o nome, ele era 

convidado a escrevê-lo.  

Gráfico 6
 
a: Resposta / feminina (p=0,031) 
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Neste caso, houve uma diferença significativa entre os três grupos. Observa-se que 

67,44% dos respondentes alemães e 44,68% dos japoneses atribuíram o emprego dos vulgarismos 

ao personagem masculino na versão do texto em que Elza utilizava linguagem vulgar. Apenas 

4,26% dos japoneses e 6,98% dos alemães atribuíram corretamente os vocábulos de baixo calão a 

ela. Os percentuais de alemães (25,58%) e japoneses (51,06%) que afirmaram não lembrar o 

nome da personagem também são expressivos. Os participantes brasileiros, por sua vez, 
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apresentaram uma distribuição bastante diferente. Apenas 13,75% dos respondentes brasileiros 

disseram ser Carlos o enunciador dos vulgarismos. Nota-se que 41,25% dos brasileiros acertaram 

e 43,75% afirmaram não recordar o nome da personagem. Com isso, os respondentes brasileiros 

parecem configurar-se como um grupo menos sexista, ao passo que os alemães e japoneses 

aparentemente resistiram à possibilidade de utilização de vocábulos chulos por uma mulher. 

Entretanto, a análise das respostas ao questionário no qual Carlos enunciava os palavrões alterou 

o curso deste raciocínio, modificando as interpretações acima dispostas.  

 O Gráfico 6b apresenta estes resultados: 

 

Gráfico 6
 
b: Resposta / masculina (p=0,000) 
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A tendência sexista entre os respondentes alemães e japoneses levava a crer que ao se 

depararem com um texto no qual um homem proferia vulgarismos, os participantes desses grupos 

apresentariam altos percentuais de acerto. Entretanto, nota-se que a alteração do personagem 

enunciador não provocou efeito significativo sobre os resultados. Os índices de erro entre 

alemães (62,86%) e japoneses (41,67%) permaneceram altos. Curiosamente, o grupo de 

respondentes brasileiros apresentou um percentual mais alto de acerto do que obtivera na análise 

do questionário em que Elza usava linguagem vulgar. Embora a diferença não seja significativa 

(p=0,074), ela reflete uma tendência dos respondentes brasileiros a vincularem a utilização de 
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linguagem vulgar ao personagem do sexo masculino. Nem mesmo um participante sequer 

atribuiu equivocadamente o uso de vulgarismos à Elza nesta versão em que Carlos era o 

enunciador. O mesmo não pode ser dito do grupo de respodentes que leu a versão em que Elza 

era a personagem falante.  

Não se trata de apontar os respondentes brasileiros como um grupo sexista. Apenas 

13,75% apontaram equivocadamente Carlos como enunciador de linguagem vulgar. Contudo, 

neste estudo, o sexo do personagem ainda interfere na interpretação e reação afetiva ao emprego 

de vulgarismos. Tendências à preferência masculina foram verificadas em todos os grupos em 

diferentes momentos da análise, mostrando que o sexismo parece atravessar as fronteiras 

culturais. 

Estes resultados confirmam os postulados de Klerk (1997), pois reiteram que o emprego 

de vulgarismos é orientado por imperativos sociais orientados pela questão do gênero. Segundo a 

autora, na cultura ocidental é esperado que o homem lance mão de linguagem obscena, ao passo 

que o discurso feminino deve atender aos ideais de submissão, amenidade e polidez. Contudo, 

como Klerk (1997) afirma, este quadro não é estático. Tais convenções sociais norteadoras do 

comportamento discursivo de ambos os gêneros não são categorias naturais ou inatas, podendo 

ser flexibilizadas com o passar do tempo. A resistência a estas normas por mulheres que quebram 

tabus, assim como por homens que não querem usar linguagem vulgar favorece a reconfiguração 

das regras, possibilitando a formulação de novos imperativos discursivos não-generificados. Um 

exemplo desse potencial para mudança pode ser encontrado nos acertos na versão em que Elza 

usava baixo calão, bem como entre os japoneses e alemães que atribuíram equivocadamente o 

baixo calão a ela mesmo na versão em que a personagem masculina era enunciadora. 
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4.2.2. Avaliação da leitura 

 Esta seção descreve os resultados relacionados à avaliação de leitura pelos participantes 

da presente pesquisa. Nenhum dos indivíduos que preencheram o questionário disse ter lido o 

texto em outra ocasião. Sendo assim, acredita-se que os dados colhidos refletem a reação mais 

espontânea possível.  

 

4.2.2.1 Afeto 

 O instrumento de pesquisa utilizado buscou também verificar qual efeito o texto teria tido 

sobre os respondentes. Para tanto, pedia-se que concordassem ou discordassem de terem se 

entristecido ao ler o texto. O Gráfico 7a mostra como eles se comportaram diante dessa pergunta.  

Gráfico 7a: Afeto / feminina (p=0,014) 
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Aqui há uma diferença significativa. O Gráfico 7a mostra uma reconfiguração da 

distribuição dos grupos pelas categorias. As amostras alemã e japonesa, cuja maioria dos 

resultados se assemelhou, parecem se distanciar com relação à variável afeto. Observa-se que 

neste caso há uma aproximação entre os participantes brasileiros e alemães, uma vez que 81,4% 

dos alemães e 78,48% dos brasileiros afirmaram não se sentir entristecidos pela leitura. Já o 

grupo japonês parece estar mais dividido: 57,45% afirmaram não se sentirem entristecidos, 

23,40% permaneceram neutros e 19,15% disseram terem sido afetados pelo texto. O maior 
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conservadorismo japonês com relação à linguagem vulgar talvez seja uma explicação plausível 

para o porquê de 19,15% dos participantes japoneses se sentirem entristecidos ao ler o texto.  

Gráfico 7b: Afeto / masculina (p=0,696) 
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Com relação ao texto no qual Carlos utiliza linguagem vulgar, percebe-se que a maior 

parte tanto de participantes alemães (74,29%) quanto de brasileiros (80,82%) disseram não se 

sentir entristecidos com a leitura feita. Apenas 8,57% dos respondentes alemães e 4,11% dos 

brasileiros afirmaram que o texto atingiu-os negativamente em termos de afeto, provocando um 

sentimento de tristeza.  Houve uma diferença significativa (p=0,026) com relação ao 

posicionamento dos participantes japoneses em função do gênero do personagem enunciador de 

linguagem vulgar. Nota-se que 19,15% dos respondentes do grupo japonês sentiram-se tristes ao 

ler o texto no qual Elza emprega vulgarismos. Mas esse percentual cai significativamente 

(6,12%) quando comparado ao texto no qual o personagem enunciador é Carlos. Portanto, os 

resultados parecem apontar para um decréscimo de afeto em ocasiões nas quais uma mulher 

utiliza linguagem vulgar. Tal fato está relacionado à discussão acerca do impacto do gênero do 

enunciador sobre a maneira como as locuções por ele emitidas são interpretadas e aos efeitos 

afetivos que catalisam. É reiterada assim a importância do gênero da personagem enunciadora 

como um fator decisivo na construção de reações ao baixo calão. Este resultado corrobora os 
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estudos que prevêem a existência de regras sociais que desfavorecem a utilização de vocábulos 

impolidos por mulheres (KLERK, 1997; BROWN, 1998). 

Foi detectada também, entre os respondentes japoneses, uma tendência (p=0,086) 

relacionada à diferença nas respostas em função do gênero do participante, como mostra o 

Gráfico 7c. 

Gráfico 7c: Japão Afeto (p=0,086) 
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O Gráfico 7c mostra que, dentre os participantes japoneses, as mulheres são aquelas que 

se sentiram mais entristecidas pelo texto. Observa-se que 16,39% delas afirmaram sentir tristeza 

após a leitura, enquanto apenas 6,06% dos homens declararam o mesmo. A diferença pode estar 

atrelada às exigências da sociedade que vinculam o discurso feminino a ideais de 

conservadorismo, polidez e delicadeza. Não se trata de afirmar que o comportamento lingüístico 

da mulher é mais regulado que o masculino. Esta dissertação apóia-se nos postulados de Klerk 

(1997), quando a autora aponta para a existência de obrigações sociais que normatizam os 

engajamentos discursivos de ambos os gêneros, não sendo o comportamento feminino mais 

generificado que o masculino, ou vice-versa. Acredita-se que homens e mulheres vêem-se 

compelidos diariamente a adotarem os aspectos que compõem os estereótipos de seus respectivos 

discursos. No entanto, sendo o estereótipo discursivo masculino marcado por características 
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como força, poder, domínio, agressão e disputa, o emprego de linguagem vulgar por homens não 

destoa tão fortemente da conduta estereotipada (KLERK, 1997; ECKERT & MCCONNEL-

GINET, 1998). Já as mulheres, são encorajadas a tornar seus discursos polidos e delicados 

(KLERK, 1997; BROWN, 2003; ECKERT & MCCONNEL-GINET, 1998). Essa parece ser uma 

possível explicação para o índice mais alto de rejeição do texto por parte das mulheres.  

 Não se deve esquecer também os postulados de Markus & Kitayama (1994), que propõem 

uma concepção de emoção como reguladora da conduta social dos membros de uma comunidade. 

De acordo com esses pressupostos, sentir-se bem ou mal está atrelado à conformidade ou 

transgressão das convenções sociais para o comportamento humano. Desta forma, a tristeza 

sentida pelas respondentes japonesas pode relacionar-se à visão interdependente de self que, 

segundo Markus e Kitayama (1994), é o conceito de self hegemônico na cultura desse país. 

Segundo os autores, a concepção interdependente de self privilegia valores como harmonia e 

equilíbrio na interação do indivíduo com o meio. Já o emprego de palavras tabus parece não se 

inserir no quadro lingüístico de vocábulos que promovem uma interação harmoniosa, dado o seu 

potencial agressivo em determinados contextos (CULPEPER, 1996). Ao demonstrarem tristeza 

ao ler o texto, acredita-se que as participantes japonesas estejam reforçando seu pertencimento ao 

grupo, mostrando conhecer e conformar-se com os códigos de conduta hegemônicos veiculados 

em sua cultura (MARKUS & KITAYAMA, 1994; DE KLERK,1997). Logo, entende-se a 

relevância de fatores ligados ao gênero e à cultura na reação e interpretação do uso de linguagem 

vulgar.  

 

4.2.2.2 Apreciação 

 Esta questão buscou verificar se os participantes haviam gostado da leitura. 
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Gráfico 8a: Apreciação 1 / feminina (p=0,000) 
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 Obteve-se aqui um alto índice de significância para a diferença entre as respostas. O grupo 

brasileiro, que vinha demonstrando menor grau de conservadorismo, foi o que revelou menor 

índice de desaprovação (39,24%) da leitura, sendo que 35,44% dos brasileiros disseram gostar do 

texto lido. Tais resultados destoam daqueles obtidos pelos grupos alemão e japonês. O Gráfico 8a 

revela que 71,43% dos alemães e 80,43% dos japoneses não gostaram de ler o texto. Estes 

números parecem ratificar a postura bastante ortodoxa destes participantes no que diz respeito a 

vulgarismos. Os respondentes alemães até aqui vinham mostrando uma postura bem menos 

flexível que a brasileira, mas nem tão conservadora quanto à japonesa. No entanto, quanto à 

apreciação, passa a se aproximar mais da ortodoxia dos participantes japoneses. 

 Os resultados ilustrados no Gráfico 8b assemelham-se àqueles mostrados no Gráfico 8a. 

Gráfico 8b: Apreciação 1 / masculina (p=0,000) 
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A alteração do gênero do personagem enunciador pareceu não provocar mudanças 

significativas em relação à apreciação do texto. Os participantes brasileiros configuraram-se 

novamente como o grupo mais tolerante no que tange à utilização de linguagem vulgar. Os 

respondentes alemães, por sua vez, preservam sua posição intermediária, entre uma maior 

tolerância brasileira em relação aos vulgarismos e o conservadorismo japonês. Verifica-se que 

2,04% dos participantes japoneses declararam gostar do texto lido, enquanto 34,72% dos 

brasileiros e 20% dos alemães afirmaram apreciar o texto positivamente.  

 Os participantes também foram perguntados se gostariam de ler mais do texto. Com essa 

questão, objetivou-se também verificar se o texto realmente havia sido apreciado. Os Gráficos 9a 

e 9b ilustram os resultados.  

Gráfico 9a: Apreciação 2 / feminina (p=0,129) 
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Novamente, o Gráfico 9a ratifica uma possível ortodoxia dos grupos alemão e japonês, 

uma vez que 59,57% destes e 60,47% daqueles afirmaram não ter interesse em ler além do que 

foi oferecido. Os brasileiros, por sua vez, apresentaram um índice de rejeição menor (41,25%), 

sendo importante frisar que a categoria neutra também teve um número grande de ocorrências 

(32,5%).  
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Gráfico 9b: Apreciação 2 / masculina (p=0,008) 
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O Gráfico 9b confirma os resultados anteriores, pois também detecta a relação entre a 

presença de vulgarismos e um decréscimo da apreciação do texto. Observa-se que 65,71% dos 

participantes alemães e 65,31% dos japoneses não desejavam ler a continuação do trecho 

selecionado. Já os respondentes brasileiros foram mais tolerantes, e apenas 34,25% declararam 

não querer ler mais do texto. Tais resultados confirmam um menor conservadorismo do grupo 

brasileiro, assim como a existência de uma tendência mais ortodoxa entre os alemães e os 

japoneses. 

 

4.2.2.3. Impacto 

 Esta pergunta procurou verificar o grau de impacto do texto sobre os leitores. Foi pedido 

aos participantes que concordassem ou se opusessem à afirmação “Eu acho que o texto é 

impactante”.  
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Gráfico 10a: Impacto / feminina (p=0,000) 
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Uma vez observada a alta recorrência de reações conservadoras por parte dos grupos 

alemão e japonês, esperava-se que ambos julgassem o texto impactante. Contudo, observou-se 

um fato inesperado: 79,07% dos alemães afirmaram não se sentir impactados pela leitura. Até 

mesmo os japoneses, embora em menor proporção, mostraram-se menos afetados do que os 

brasileiros, grupo que até então se revelara mais tolerante quanto ao uso de vulgarismos. 

Verifica-se que 9,3% dos participantes alemães, 25,53% dos japoneses e 40,51% dos brasileiros 

avaliaram o texto como impactante. Tais resultados são curiosos, uma vez que sugerem uma 

relação inversamente proporcional entre conservadorismo e impacto. É provável que os grupos 

japonês e alemão sejam de tal forma tradicionais que esta ortodoxia tenha tornado-os insensíveis 

ao impacto do texto. Possivelmente um estudo introspectivo de cunho qualitativo ou a realização 

de grupos de enfoque possa esclarecer o porquê deste resultado. 

O Gráfico 10b ilustra os resultados obtidos no que tange à apreciação do texto em que o 

personagem masculino empregava linguagem vulgar. 
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Gráfico 10b: Impacto / masculina (p=0,000) 
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Os resultados obtidos apontam novamente um maior impacto sentido justamente pelo 

grupo brasileiro, que vinha se mostrando mais tolerante no que diz respeito ao emprego de 

linguagem vulgar. A maior parte dos respondentes alemães (68,57%) e japoneses (53,06), que 

apresentaram uma postura mais ortodoxa nas outras análises, declarou não julgar o texto 

impactante.  O teste estatístico realizado revela a inexistência de diferenças em função do gênero 

do personagem enunciador. Porém, foi detectada uma diferença significativa (p=0,04) na amostra 

brasileira em função do gênero do participante, como ilustra o Gráfico 10c. 

Gráfico 10c : Brasil impacto (p=0,04) 
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O percentual de mulheres (50,59%) que considerou a leitura impactante excede em 

aproximadamente 15% o grupo de homens (35,82%) que afirmou o mesmo. Tal resultado pode 

estar ligado à educação mais conservadora das mulheres, desde a infância incentivadas a adotar 
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um discurso polido e delicado (KLERK, 1997, BROWN, 1998, ECKERT & MCCONNELL-

GINET, 1998). Sendo assim, essas mulheres brasileiras podem ter se sentido mais impactadas por 

sofrerem uma regulação mais ortodoxa de seu comportamento lingüístico, levando-as a estranhar 

mais o emprego de linguagem vulgar.  

 

4.2.2.4. Verossimilhança 

Os participantes também foram perguntados se achavam o texto realista. O objetivo era 

verificar se os grupos julgavam verossímil um texto repleto de vocabulário de baixo calão, bem 

como averiguar a influência do gênero do personagem enunciador sobre esta avaliação.  

 

Gráfico 11a: Verossimilhança / feminina (p=0,000) 
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A maioria dos participantes brasileiros (76,25%) julgou o texto realista, enquanto apenas 

8,75% acharam o contrário. Grande parte dos respondentes alemães (58,14%) e japoneses 

(40,43%) também considerou o texto realista, mas também são expressivos os índices daqueles 

que consideraram o texto inverossímil. Verifica-se que 20,93% do grupo alemão e 36,17% do 

grupo japonês consideraram que o texto apresentado não correspondia à realidade. Tal fato 

sugere a existência de regras que levam à não-aceitação da linguagem vulgar, caracterizando-a 

como um comportamento lingüístico estigmatizado socialmente. Cabe destacar a diferença 
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verificada entre o grupo brasileiro e os grupos alemão e japonês, já que o percentual de 

participantes brasileiros (76,25%) que apontaram a utilização de vulgarismos como um uso 

lingüístico realista é mais elevado que os índices alemão (58,14%) e japonês (40,43%). Este 

resultado parece reforçar a maior tolerância dos respondentes brasileiros no que diz respeito à 

utilização de vocábulos de baixo calão. No que diz respeito ao texto no qual Carlos profere os 

vulgarismos, observa-se uma distribuição similar àquela apresentada no Gráfico 11a. 

 

Gráfico 11b: Verossimilhança / masculina (p=0,001) 
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Aqui a maior parte dos respondentes dos três grupos identificou o uso de vocábulos 

chulos como um comportamento lingüístico realista. Observa-se que o grupo dos brasileiros volta 

a apresentar o percentual mais alto (68,92%) de respondentes que consideraram o texto repleto de 

vulgarismos realista. 

 

4.2.2.5 Identificação 

 Ao perguntar aos respondentes se eles se identificaram com a personagem, procurou-se 

verificar o quanto eles aprovam ou rejeitam o uso de vulgarismos. Os Gráficos 12a e 12b 

mostram como os participantes responderam a esta questão.  
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Gráfico 12a: Identificação / feminina (p=0,005) 
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O Gráfico 14 mostra que 72,34% dos japoneses dizem não ter se identificado com a 

personagem que utiliza vulgarismos. Embora tenha havido um decréscimo da não-identificação 

por parte dos alemães, mais que a metade (55,81%) do grupo alemão não se identificou com o 

uso de linguagem vulgar. O percentual de brasileiros que não se identificaram com a personagem 

também é alto: 47,50%. Contudo, é interessante notar que 35% dos participantes do grupo 

brasileiro disseram se identificar com a personagem, enquanto apenas 9,30% dos alemães e 

10,64% dos japoneses afirmaram o mesmo. Esta distribuição dos respondentes parece reiterar a 

maior tolerância dos participantes brasileiros em relação à linguagem vulgar, confirmando 

também a já verificada ortodoxia japonesa e alemã no que tange ao emprego de vocábulos de 

baixo calão. 

É interessante lembrar que a Alemanha insere-se no grupo de países que, segundo Markus 

& Kitayama (1994), compartilham uma visão independente de self. Tal concepção caracteriza-se 

pela valorização de aspectos individuais que tornem evidentes atributos como auto-controle, 

inteligência emocional, autonomia e realização pessoal. Sendo o emprego de linguagem vulgar 

amplamente associado à raiva (vide 4.2.1.2) nota-se que este uso lingüístico pode não atender às 

exigências sociais de uma visão independente de self. Esta pode ser uma possível explicação para 

a não-identificação de 55,81% dos alemães.  
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O grupo japonês, por sua vez, também apresentou um alto percentual de respondentes 

(72,34%) que disseram não se identificar com a personagem enunciadora dos vocábulos chulos. 

Este posicionamento dos participantes japoneses pode estar atrelado à discussão realizada na 

seção 2.2.1 acerca da visão interdependente de self, e sobre um modelo comportamental que 

exalta a harmonia e o equilíbrio relacional. 

Observa-se através do Gráfico 12b a preservação do quadro esboçado pelo Gráfico 12a no 

que diz respeito à distribuição dos respondentes japoneses e alemães, que ratificaram a sua não-

identificação com um personagem enunciador de vulgarismos, apresentando altos percentuais de 

rejeição (69,39% e 68,57% respectivamente). 

 

Gráfico 12b: Identificação / masculina (p=0,694) 
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Aqui foi detectada uma diferença significativa (p=0,046) na amostra brasileira. Nota-se 

que o percentual de participantes brasileiros que afirmaram não ter se identificado com Carlos é 

maior do que aqueles que rejeitaram a identificação com Elza. Esse fato é curioso, uma vez que 

na amostra brasileira as análises apontavam para a existência de uma tendência sexista que, 

apesar de minoritária, alcançava percentuais expressivos. Logo, diante de uma análise que esboça 

um quadro inverso, verifica-se a necessidade de encaminhamentos que busquem elucidar o 
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porquê de uma maior identificação com Elza, quando as demais análises apontam para uma 

tendência oposta. O Gráfico 12c, por exemplo, subsidia a hipótese de uma tendência sexista na 

amostra, revelando que há uma diferença significativa (p=0,049) no grupo brasileiro em função 

do sexo do respondente.  

Gráfico 12c: Brasil identificação  (p=0,049) 
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 De acordo com o Gráfico 12c, nota-se na amostra brasileira que os homens (32,35%) 

identificaram-se mais com o personagem enunciador de linguagem vulgar do que as mulheres 

(26,74%). Essa diferença torna-se ainda mais notável nos percentuais de não-identificação. 

Verifica-se que 44,12% dos homens afirmaram não se identificar com o personagem que proferia 

vocábulos chulos. Esse percentual torna-se bem mais expressivo entre as respondentes brasileiras, 

dentre as quais 63,95% negaram a identificação com o personagem. Estes resultados parecem 

também confirmar novamente os postulados de Klerk (1997), no que diz respeito à existência de 

regras sociais que veiculam uma noção estereotipada de feminilidade, calcada nos ideais de 

delicadeza, conservadorismo e polidez (ver também seção 2.8).  
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4.2.3. Delineamento do perfil do participante 

 Esta seção destina-se à análise das perguntas que buscam identificar o perfil do 

participante e como este se coloca com relação ao uso de vulgarismos.  

4.2.3.1 Uso de linguagem vulgar 

 Aqui foi perguntado aos participantes se evitam o uso de linguagem vulgar em seu 

cotidiano. Os Gráficos 13a e 13b apresentam os resultados obtidos. 

Gráfico 13a: Uso de linguagem vulgar / feminina (p=0,604) 
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 Observa-se que há uma homogeneidade de distribuição das respostas. Dentre os 

respondentes brasileiros, 48,75% disseram evitar o uso de vulgarismos. Os alemães e os 

japoneses apresentaram percentuais semelhantes (52,38% e 53,19% respectivamente). A maioria 

dos participantes dos três grupos afirma evitar o emprego de linguagem vulgar, ilustrando assim 

suas respectivas convenções sociais e reiterando seu pertencimento ao grupo.  

 O Gráfico 13b descreve a distribuição daqueles que responderam ao questionário no 

qual o personagem Carlos empregava vulgarismos. 
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Gráfico 13b: Uso de linguagem vulgar / masculina (p=0,046) 
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 Verifica-se que o percentual de respondentes japonês que declarou evitar o uso de 

vocábulos chulos equivale a 70,21%. Esse resultado reforça a visão ortodoxa do grupo japonês 

apontada por vários testes realizados. Já os percentuais de participantes brasileiros (48,65%) e 

alemães (51,43%) que declararam evitar o uso de linguagem vulgar são mais moderados, 

havendo também um índice expressivo de respondentes que afirmaram não evitar palavrórios 

(31,08% e 31,43% respectivamente). Com isso, não houve um consenso no que diz respeito à 

utilização de vulgarismos. Embora a tendência proeminente entre os participantes revele a 

aceitação de convenções sociais que reprimem este uso lingüístico, também há aqueles que 

transgridem estes princípios, combatendo o caráter coersivo e determinista dos estereótipos 

enraizados em suas comunidades. Segundo Klerk (1997), é justamente a adaptação ou o desvio às 

normas que perpetua as relações sociais já existentes ou abre o caminho para a irrupção de novas 

maneiras de conceber estas práticas. Tendo em vista a co-existência de ambas tendências nas 

amostras colhidas, acredita-se que as regras que regem o uso de linguagem vulgar não constituem 

categorias estáticas com durabilidade assegurada, já que se verifica também um potencial 

expressivo para mudanças. 
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4.2.3.2. Excesso de linguagem vulgar nos dias atuais 

 Os Gráficos 14a e 14b mostram a distribuição dos respondentes quando questionados se 

julgavam excessivo o uso corrente da linguagem vulgar. 

 

 

Gráfico 14a: Excesso de linguagem vulgar/ feminina (p=0,02) 
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 Verifica-se no Gráfico 14a que os respondentes alemães, que juntamente com os 

japoneses vinham demonstrando maior tendência ao conservadorismo nas análises anteriores, 

obtiveram o percentual mais baixo quanto ao uso excessivo de vulgarismos no texto. Os 

japoneses (68,09%) e os brasileiros (76,25%) consideram exagerada a presença de linguagem 

vulgar. O alto índice de brasileiros que apontaram um excesso de vulgarismos parece destoar dos 

resultados obtidos por meio das demais questões, já que na maioria dos casos os brasileiros 

mostraram-se mais tolerantes dentre os três grupos estudados. Tal fato é também identificado no 

Gráfico 14b  
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Gráfico 14b: Excesso de linguagem vulgar/ masculina (p=0,023) 
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Novamente o grupo brasileiro apresenta uma postura destoante daquelas verificadas em 

outras análises. Observa-se nesta seção que os percentuais dos respondentes brasileiros 

aproximaram-se daqueles obtidos pelos japoneses. O Gráfico 14b revela que 75,68% dos 

participantes brasileiros, assim como 80,85% dos respondentes japoneses disseram julgar que há 

um uso excessivo de linguagem vulgar nos dias de hoje. Já o grupo alemão adotou uma postura 

mais moderada, embora a maioria de seus participantes (54,29%) também tenha concordado que 

o emprego de vulgarismos é excessivo na atualidade. Foi, inclusive, identificada uma diferença 

significativa (p=0,000) na amostra japonesa em função do sexo do respondente. O Gráfico 14c 

apresenta a distribuição dos respondentes japoneses em função do gênero.  

Gráfico 14c: Japão excesso de linguagem vulgar (p=0,000) 
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 O Gráfico 14c revela posturas bastante diferentes entre os respondentes do sexo 

feminino e masculino do grupo japonês. Verifica-se que as mulheres mostraram-se mais 

conservadora do que os homens. De acordo com o Gráfico 14c, 86,89% das participantes 

femininas julgaram excessiva a utilização de linguagem vulgar, ao passo que 51,52% dos homens 

posicionaram-se de modo semelhante. Trata-se de uma diferença de aproximadamente 35%. Este 

resultado parece confirmar os pressupostos de Klerk (1997) anteriormente mencionados acerca da 

veiculação de normas sociais que buscam naturalizar o discurso feminino como um uso de 

linguagem marcado pelo conservadorismo, polidez e delicadeza. Esta pode ser uma explicação 

plausível para o posicionamento tradicional das participantes japonesas em relação ao uso de 

vocábulos chulos. 

 

4.2.3.3 Uso de linguagem vulgar pela figura materna 

 Através do presente questionamento, verificou-se como os participantes avaliam a 

utilização de vulgarismos por parte de suas respectivas mães.  

Gráfico 15a: Figura materna/ feminina (p=0,000) 
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O Gráfico 15a mostra que o grupo distingue-se dos demais. Mais de três quartos (76,60%) 

não conseguem imaginar suas mães utilizando vulgarismos. Tal atitude corrobora o 

posicionamento conservador destes em relação às demais variáveis observadas. Entretanto o 
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grupo alemão, até então, bastante ortodoxo, não apresenta uma visão hegemônica no que 

concerne à utilização de vocabulário de baixo calão. Apenas 44,19% dos alemães negaram o uso 

de vulgarismos por parte das suas mães, enquanto 46,51% admitiram a utilização de linguagem 

vulgar pelas mesmas. O grupo brasileiro foi o que revelou o maior número (50,00%) de 

participantes que reconheceram o uso de vulgarismos por suas figuras maternas. Vale lembrar, 

contudo, que este percentual é bastante parecido com o obtido pelos respondentes alemães para a 

mesma categoria. 

 

Gráfico 15b: Figura materna/ masculina (p=0,000) 
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O Gráfico 15b reitera as considerações acerca dos três grupos feitas a partir da análise do 

Gráfico 15a. Ocorre novamente uma aproximação entre os participantes brasileiros e os alemães 

à medida que em ambos os casos não foi possível identificar uma visão dominante acerca do 

emprego de vulgarismos pela figura materna. Já o grupo japonês apresenta uma nítida tendência 

hegemônica a não atribuir o uso de linguagem vulgar à figura materna. Também é interessante 

observar que foi detectada uma diferença significativa (p=0,011) na amostra japonesa em função 

do sexo do respondente. 
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Gráfico 15c: Japão figura materna (p=0,011) 
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O gráfico acima mostra que os participantes japoneses do sexo masculino demonstraram 

um zelo maior pela imagem da mãe do que as mulheres. Entende-se que as mães dos 

respondentes integram o grupo social feminino que tem seu comportamento paulatinamente 

regulado de modo a inibir um comportamento lingüístico agressivo e desafiador, que seria restrito 

aos homens (KLERK, 1997; BROWN, 1998; MCCONNELL-GINET, 1998). É possível 

questionar aqui se não é o caso de uma idealização maior do comportamento materno por parte 

dos participantes japoneses do sexo masculino. 

Portanto, o questionamento relacionado ao uso de vocábulos de baixo calão pela mãe é 

pertinente, uma vez que se acredita que a figura materna possa ser um importante agente 

socializador das normas predominantes em uma dada sociedade. Esta mesma questão foi 

abordada pelos participantes na etapa qualitativa deste estudo (4.1). 
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Capítulo 5 

Considerações Finais 

 

 A relação entre gênero, cultura e comportamento lingüístico vem sendo debatida há 

muitos anos, como aponta esta dissertação. As diferenças no modo como homens e mulheres 

reagem ao registro impolido de linguagem mostram que as condições socioculturais não podem 

ser desconsideradas, revelando a importância de distinguir entre as formas e significados da 

linguagem nas diversas culturas. Trata-se de um tema de extrema relevância, uma vez que se 

encontra no âmago das questões interpessoais. A questão ganha dimensão ainda maior quando 

expandida para o ramo das relações interculturais.  

Os resultados da presente pesquisa, por exemplo, mostraram que a avaliação da 

linguagem chula varia de acordo com fatores como gênero e pertencimento cultural. Nota-se, 

assim, que se trata de um registro lingüístico cujo uso é regulado por imperativos sociais que 

ditam os contextos em que seu emprego é aceitável ou não. É justamente o cumprimento de tais 

normas que assegura a harmonia interacional, garantindo assim que as faces envolvidas na 

interação serão preservadas. Porém, quando desrespeitadas, aumentam as possibilidades de 

confronto, alterando o modo como os participantes percebem o encontro social e seus 

interlocutores. Trata-se das ditas regras de convivência socioculturais, que viabilizam a 

convivência pacífica quando obedecidas. As diversas reações ao baixo calão devem ser vistas, 

portanto, como exemplo das diferentes maneiras como as populações constroem sentido, valores 

e normas sociais. 

As análises realizadas indicaram posicionamentos bem diferentes entre os grupos no que 

concerne à linguagem vulgar. Os participantes brasileiros se mostraram, de maneira geral, mais 



119 

 

tolerantes com relação à utilização de vocábulos vulgares. Já o grupo alemão obteve resultados 

oscilantes, que o aproximavam ora da tolerância brasileira, ora da ortodoxia japonesa. Mas na 

maioria dos casos observados, os participantes alemães se comportaram de modo mais 

semelhante aos japoneses.  

Apesar de os três grupos apresentarem distribuições diferentes, observou-se a existência 

de algumas tendências gerais. Dentre elas, destaca-se a associação entre raiva e linguagem 

vulgar, uma vez que a maioria dos respondentes estabeleceu uma relação de correspondência 

entre baixo calão e destempero emocional. Embora a raiva tenha sido considerada um elemento 

provocador da utilização de vulgarismos, ela parece não tornar esse uso lingüístico mais 

aceitável, já que foram detectados altos percentuais nas três amostras que condenaram a reação 

do (a) personagem, julgando-a exagerada. Diante desses resultados, verifica-se que as visões 

independente e interdependente de self sugeridas por Markus & Kitayama (1994) podem oferecer 

uma explicação plausível. A primeira concepção, a que o Japão e Brasil se filiam, segundo os 

autores, privilegia valores como harmonia e equilíbrio relacional, assim como o sentimento de 

integração do sujeito ao grupo. A segunda visão, por sua vez, estima atributos como autonomia, 

auto-controle e independência. Tanto no primeiro caso quanto no segundo, a linguagem vulgar é 

considerada inadequada, transgredindo as convenções adotadas por ambas as visões. A rejeição 

deste uso lingüístico pode estar atrelada a uma visão de baixo calão ligada a destempero 

emocional e perda de auto-controle, como mostra a seção 4.2.1.2.  

Outro aspecto interessante sobre a avaliação da reação do(a) personagem foi observado na 

amostra alemã. De modo geral, os participantes alemães tenderam a julgar a reação de Elza mais 

exagerada que a de Carlos. A identificação desta diferença remete à discussão acerca do gênero 

como divisão social relevante no que diz respeito às escolhas lingüísticas e à reação às mesmas 
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(KLERK, 1997). De igual forma, foi identificada uma diferença significativa no grupo brasileiro 

quanto à questão de gênero. A maior parte dos respondentes deste grupo considerara o texto mais 

impactante por ocasião do uso de linguagem vulgar pela personagem do sexo feminino. Os 

resultados obtidos parecem apontar para a reiteração da visão do discurso feminino como 

submisso, polido, conservador e sensível, atributos estes que não combinam com a linguagem 

vulgar, caracterizada como uso lingüístico vinculado a descontrole emocional e raiva.    

O gênero também se mostrou um fator decisivo no que diz respeito ao afeto. Embora os 

participantes japoneses, de maneira geral, tenham reportado sentirem-se tristes após a leitura, 

percebe-se uma tendência acentuada desse efeito emocional entre as mulheres. Os resultados 

mostram que as participantes japonesas sentiram-se mais tristes após a leitura do texto do que os 

homens. Cabe aqui lembrar não apenas a relevância do gênero como influenciador de normas 

discursivas, mas também o papel das emoções como reguladoras do comportamento social. Dessa 

forma, sentir-se bem ou mal faz parte de um processo social mais amplo relacionado à aceitação 

ou reprovação de uma determinada ação. Portanto, práticas condenáveis do ponto de vista das 

convenções veiculadas em uma dada comunidade provocariam sentimentos negativos, como a 

tristeza (MARKUS & KITAYAMA, 1994). Tendo em vista que as mulheres são tidas como 

indivíduos cujo comportamento é extensivamente normatizado em prol da incorporação de 

valores como docilidade e conservadorismo, essa regulação dos hábitos femininos pode ser uma 

possível explicação para o percentual mais elevado de mulheres que reportaram sentir-se tristes 

após a leitura do texto oferecido. 

Não apenas o gênero revelou-se um provável fator influenciador da reação ao uso de 

vulgarismos, mas também o pertencimento a um grupo cultural específico apresentou-se como 

uma variável igualmente importante. Quando questionados com relação à verossimilhança do 
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texto lido, os três grupos distribuíram-se entre as opções de maneira diferenciada. Verifica-se que 

um percentual mais alto dos respondentes brasileiros considerou o texto realista, ao passo que os 

alemães e japoneses obtiveram índices mais reduzidos.  

Quanto à apreciação do texto lido, a ortodoxia detectada entre os participantes japoneses e 

alemães parece também apontar para a importância do pertencimento cultural na construção de 

valores que norteiam as escolhas lingüísticas e suas interpretações. Este resultado articula-se com 

a concepção de cultura como sistema de participação (BOURDIEU, 1990), noção esta adotada 

pela presente pesquisa (vide Seção 2.1). A partir desta visão de cultura, entende-se que a ação dos 

indivíduos é sempre culturalmente marcada, seja ela em prol da manutenção dos valores culturais 

ou a favor de sua desconstrução. De uma maneira ou de outra, sublinha-se a impossibilidade de 

ignorar os valores culturais veiculados na comunidade em que um determinado sujeito está 

inserido. Sendo assim, as diferenças significativas identificadas neste estudo podem revelar 

aspectos interessantes na maneira como cada uma destas culturas constrói sentidos acerca de 

temas como linguagem vulgar, gênero e classe, por exemplo. Obviamente, as populações não 

constituem grupos completamente homogêneos, tendo sido identificados também percentuais 

expressivos de resistência à tendência hegemônica verificada nas análises, como, por exemplo, os 

respondentes que foram mais tolerantes ao uso de linguagem vulgar pela personagem feminina. 

Ainda com relação à apreciação do texto, notou-se uma relação inversamente 

proporcional entre foregrounding e avaliação positiva (vide Seção 2.5). Os respondentes 

japoneses e alemães, mais conservadores com relação à linguagem vulgar, foram justamente 

aqueles que demonstraram menor prazer na leitura. Com isso, acredita-se que a presença de 

diversos vulgarismos no texto proposto pode ter catalisado um estranhamento exacerbado em 

relação ao mesmo, provocando assim sua rejeição. Desta forma, é provável que o nível de 
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foregrounding presente no texto tenha ultrapassado os limites suportáveis para os participantes 

japoneses e alemães, ocasionando um decréscimo de apreciação. Em se tratando de 

foregrounding, observa-se que justamente o grupo brasileiro, o mais tolerante dentre os três 

estudados, foi aquele que apresentou o percentual mais alto de participantes que disseram sentir-

se impactados pelo texto.  

 Apesar da identificação de uma tendência majoritária entre os respondentes dos três 

grupos orientada para a rejeição do emprego de linguagem vulgar, reconhece-se a existência de 

percentuais relevantes de indivíduos que afirmam romper com as convenções sociais 

hegemônicas. A seção desta pesquisa destinada ao delineamento do perfil do participante (4.2.3), 

por exemplo, verificou a ocorrência de índices significativos de respondentes que se alinhavam a 

uma visão de linguagem vulgar diferente da perspectiva tradicional.  Para Klerk (1997), é 

justamente esta co-existência de tendências transgressoras que viabiliza a possibilidade de 

mudanças, tornando possível a revisão crítica dos valores sociais e a irrupção de novas formas de 

sociabilidade.  

 Portanto, os resultados da análise dos dados quantitativos revelam o atravessamento da 

reação ao emprego de vulgarismos por diversas variáveis de ordem social. Com isso, acredita-se 

que a interpretação deste uso lingüístico não é homogênea, dada a pluralidade de fatores que 

interferem na construção de sentidos. Logo, entende-se a pertinência de componentes 

interacionais (quem fala, para quem fala, entre outros) no que tange à produção de significado, 

fato este também apontado pelos resultados da etapa qualitativa (4.1). 

A análise dos dados colhidos através das etapas qualitativa e quantitativa permite esboçar 

algumas constatações sobre a avaliação do uso de linguagem vulgar nas três culturas estudadas. 

As evidências que emergiram desta investigação constituem pistas valiosas para uma 
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compreensão mais profunda das diferentes reações que o baixo calão provoca em grupos 

diferenciados sob o aspecto sociocultural.  

Dentre essas conclusões, destaca-se a verificação de que o registro vulgar não constitui 

um uso lingüístico engessado, suscitando reações que podem variar em função de alguns fatores. 

Com isso, é desconstruído o pressuposto de que a polidez é inerente a determinadas elocuções, 

uma vez que seu valor resulta do contexto interacional, sobre o qual incidem categorias como 

gênero, classe social e pertencimento cultural. Esta observação vem endossar os postulados de 

Watts (2003), que já afirmava ser difícil rotular um dado emprego lingüístico como polido ou não 

sem se remeter às condições em que foi enunciado.  Os enquadres de brincadeira são um bom 

exemplo dessa relatividade. A mesma expressão verbal que, em determinadas situações sociais, é 

recebida como inequívoco ataque à face do interlocutor, pode favorecer a construção de um 

enquadre de brincadeira em um contexto de amizade. O insulto, então, perde sua carga ofensiva, 

ratificando uma intimidade permissiva entre os sujeitos envolvidos na interação. 

A dependência contextual da classificação das elocuções como polidas ou não ressalta a 

importância da noção de adequação lingüística. A partir deste conceito, admite-se que a opção 

por um determinado registro de linguagem deve ser feita à luz do contexto em que se situa a 

interação. Desta forma, o emprego de enunciados formais em um meio familiar pode provocar 

estranhamento, assim como é possível que a utilização de um vocabulário informal cause 

incômodo nos interlocutores de uma situação social profissional ou acadêmica, por exemplo.  

A importância das pistas contextuais para interpretação dos vulgarismos respalda a 

centralidade do conceito de esquemas de conhecimento.  Ambas as etapas da presente 

investigação mostram que as expectativas sobre o estilo conversacional de um interlocutor 

baseiam-se no seu perfil, posição social e outras informações que indicam a variável lingüística 
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mais adequada para a conversação. É nesse contexto que entram em cena as relações de poder, 

como as familiares ou profissionais, e os estereótipos de gênero e classe. Exemplo disto é que 

tanto os dados quantitativos como os qualitativos deste estudo reiteram a influência do gênero na 

recepção do uso de linguagem vulgar. Em diversos momentos de análise, foram detectadas 

diferenças significativas em função do gênero do personagem enunciador. De igual forma, os 

participantes da etapa qualitativa ratificaram a existência de normas sociais diferenciadas para os 

sexos. A rejeição do uso de baixo calão pela personagem feminina corrobora a tese de que seu 

discurso deve se caracterizar pela predominância de valores como submissão, docilidade e recato. 

A enunciação de vocábulos chulos pelo personagem masculino, por sua vez, foi mais tolerada em 

alguns casos, sugerindo assim que a noção de que características como agressividade e impolidez 

tornam-se mais aceitáveis no comportamento discursivo do homem. Analogamente, os índices 

mais elevados de reprovação ao baixo calão foram observados entre as respondentes do sexo 

feminino.     

 Cabe destacar que, apesar das diferenças significativas, também foram detectados casos 

em que o gênero do participante e do personagem-enunciador não interferiu.  Ou seja, as normas 

sociais generificadas não se revelaram totalmente hegemônicas, uma vez que coexistem com 

outros imperativos que não consideram o fator gênero uma categoria distintiva.   

Não apenas o sexo mas também o pertencimento cultural mostrou-se um fator 

preponderante na diversificação dos resultados.  A confrontação dos dados colhidos no Brasil, 

Alemanha e Japão permitiu traçar interessantes paralelos entre a avaliação da linguagem chula 

em meios socioculturais tão diferenciados. Este resultado dialoga com a noção de diversidade 

cultural, estando as regras de uso da linguagem inseridas no conjunto de valores e costumes de 

um mesmo grupo social. Tal pressuposto articula-se com o conceito de cultura como sistema de 
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participação (BOURDIEU, 1982). De acordo com esta visão, toda ação ou elocução é 

culturalmente marcada. Isto é, a forma como indivíduos agem no mundo social porta traços do 

ambiente cultural ao qual pertence. Logo, a reação de indivíduos à linguagem vulgar deve refletir 

os valores e crenças predominantes na cultura em questão. A observação de uma maior tolerância 

na amostra brasileira e uma maior ortodoxia nos grupos japonês e alemão com relação aos 

vulgarismos ilustra a relevância da bagagem sociocultural. 

Apesar das diferenças culturais verificadas, é preciso lembrar também que os resultados 

apresentam alguns pontos de convergência. Um deles é a nítida tendência de rejeição à linguagem 

vulgar que predominou na maioria das análises conduzidas nas três amostras. Embora ocorrendo 

em proporções diferenciadas, nota-se que o posicionamento mais freqüente dos participantes 

corresponde à reprovação do emprego de baixo calão, considerado um uso estigmatizado da 

linguagem.  

 Em suma, a reação ao uso de linguagem vulgar nas três amostras apresentou tanto 

semelhanças como diferenças significativas. Por um lado, a influência do gênero sugere um 

padrão supracultural que se sobrepõe à diversidade dos grupos pesquisados. Por outro, o grupo 

oriental mostrou-se mais conservador em relação ao emprego de vulgarismos, enquanto os 

brasileiros revelaram-se mais tolerantes e os alemães oscilaram entre a permissividade de uns e a 

ortodoxia de outros.  

 Entretanto, a escala da pesquisa realizada não permite que seus resultados sejam tomados 

como conclusões definitivas. O número de participantes entrevistados e a falta de homogeneidade 

na amostra japonesa, por exemplo, tornam temerária qualquer tentativa de tomar os resultados 

aqui registrados como um retrato fiel dos universos observados. Porém, apesar dessas limitações, 
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a análise dos dados obtidos aponta para algumas tendências e direções que deverão ser 

verificadas em estudos posteriores. 

 Seria interessante também incluir respondentes de outras culturas a fim de observar como 

indivíduos de outros países avaliam o emprego de palavrórios. Além disso, sugere-se que sejam 

conduzidas pesquisas que analisem a influência da autoria na reação a vocábulos chulos, 

verificando se autores famosos tornam o uso de vulgarismos mais aceitável, por exemplo. 

 Não se objetivou aqui, portanto, traçar conclusões definitivas. Buscou-se tão somente 

lançar luz sobre alguns aspectos deste vasto tema, contribuindo para o âmbito da teoria de 

polidez, estudos transculturais e Lingüística Aplicada. Espera-se que a presente dissertação tenha 

aberto o caminho para novas investigações que possam dar continuidade ao infindável processo 

de construção de conhecimento. 
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Anexo 1 

 

 

 

 

 

Este questionário é usado exclusivamente para propósitos científicos e é absolutamente 

confidencial.  

 

Por favor, leia o texto abaixo apenas uma vez.  

Então, vire a página e continue com as questões na página 2.  

 

 

Elza e Carlos estão a caminho da festa de aniversário de um amigo. Como eles não querem se 

atrasar, decidem pegar um táxi.  

 

No final da rua não havia táxis. “Eles só aparecem por aqui quando você não precisa mais deles”. 

Já era março e o calor ainda era de matar.  

“Aqui devia ter um táxi parado no ponto. Uma porra de um táxi! É foda conseguir um no verão. 

Esse bando de piranhas desocupadas e preguiçosas que não conseguem andar de uma merda de 

um shopping a outro sem pegar uma porra de um táxi. Taxistas. Filhos da puta que só sabem 

arrancar o nosso dinheiro...” Elza / Carlos resmungou quase sem fôlego com os olhos 

esbugalhados de raiva e esticando o seu pescoço para ver se aparecia um carro no fim da rua.  

Finalmente um apareceu. 
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Por favor, responda às perguntas nas próximas duas páginas da maneira mais espontânea possível 

e sem reler o texto.  

 

Você conhecia o texto? 

☐Sim ☐Não 

 

O texto me entristeceu. 

concordo totalmente ☐☐☐☐☐ não concordo 

 

Eu gostei da leitura do texto.  

concordo totalmente ☐☐☐☐☐ não concordo 

 

Eu acho que o texto é impactante.  

concordo totalmente ☐☐☐☐☐ não concordo 

 

Eu acho que o personagem falante é simpático.  

concordo totalmente ☐☐☐☐☐ não concordo 

 

O personagem falante estava com raiva.  

concordo totalmente ☐☐☐☐☐ não concordo 

 

Eu teria me comportando da mesma maneira que o personagem falante. 
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concordo totalmente ☐☐☐☐☐ não concordo 

 

A linguagem usada pelo personagem falante era educada.  

concordo totalmente ☐☐☐☐☐ não concordo 

 

Eu acho que o personagem falante reagiu de maneira exagerada.  

concordo totalmente ☐☐☐☐☐            não concordo 

 

Eu acho que o texto é realista.  

concordo totalmente ☐☐☐☐☐            não concordo 

 

Eu gostaria de ler mais essa história.   

concordo totalmente ☐☐☐☐☐            não concordo 

 

O nível escolar do personagem falante parece ser baixo.  

concordo totalmente ☐☐☐☐☐ não concordo 

 

Você lembra o nome do personagem falante? 

☐Sim ☐Não 

Se você marcou “sim”, por favor escreva o nome: 

______________________________________________________________________ 
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Eu gostaria de perguntar também algumas perguntas pessoais.  

 

Sexo: ☐masculino  ☐feminino 

Idade: ______ 

Profissão: Estudante / outra (__________________) 

Se estudante: O que você estuda: ____________ 

 

Quantos livros você lê por mês (por prazer)? 

☐0 ☐1-2 ☐3 ou mais 

 

Quantos livros você lê por mês (por obrigação)  

☐0 ☐1-2 ☐3 ou mais 

 

Você concorda com as afirmações abaixo? 

A linguagem vulgar é usada em excesso hoje em dia.  

concordo totalmente ☐☐☐☐☐ não concordo 

 

Eu tento evitar o uso de linguagem vulgar. 

concordo totalmente ☐☐☐☐☐ não concordo 

 

Eu não consigo imaginar minha mãe usando a palavra “porra” 

concordo totalmente ☐☐☐☐☐ não concordo 
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Muito obrigada por sua ajuda! 

Caso você tenha dúvidas, por favor entre em contato: 

erikacoachman@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:erikacoachman@hotmail.com
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Anexo 2 

P = pesquisadora 

J= João (nome fictício) 

 

P- Olha só João, eu vou pedir pra você ler esse texto e você vai dizer pra mim o que você 

acha dele. Tá bom?  

 

J- O que eu acho: em que: sentido? 

 

P- A sua opinião sobre o texto, o que você acha. 

 

J- Em voz alta? 

 

P- Pode ler em voz alta se você quiser. 

 

Elza e Carlos estão a caminho da festa de aniversário de um amigo. Como eles não querem se 

atrasar, decidem pegar um táxi.  

 

No final da rua não havia táxis. Eles só aparecem por aqui quando você não precisa mais 

deles. Já era março e o calor ainda era de matar.  

“Aqui devia ter um táxi parado no ponto. Uma porra de táxi! É foda conseguir um no verão. 

Esse bando de piranhas ((risos)) desocupadas e preguiçosas que não conseguem andar de uma 

merda de um shopping a outro sem pegar uma porra de um táxi. Taxistas. Filhos da puta 

((risos)) que só sabem arrancar o nosso dinheiro...” Elza resmungou quase sem fôlego com: 

os olhos esbugalhados de raiva e esticando o seu pescoço para ver se aparecia um carro no 

fim da rua.  

Finalmente um apareceu. 

 

P- Tá ok. Então eu vou fazer algumas perguntinhas. Cê pode sempre que você quiser dar uma 

olhada no texto, cê tem tem a liberdade de fazer isso, tá? 

             [J- hum hum] 

J- Achei ótima ((risos)) a raiva dela e a reação dela 

 

P- Cê achou ótima. Por quê? 

 

J- Porque eu acho que nesse sentido... o palavrão ele expressa... coisas né que o não vulgar 

não sabe expressar, de algum modo 

 

P- Como o que por exemplo? 

 

J- Como a raiva, como a frustração. Quer dizer é um meio de você: dar vazão a: um: 

sentimento teu que... que é    daquele momento quer dizer uma coisa extremamente= 

passageira, mas sei lá, acho que são meios justamente de você botar isso pra fora. 

 

P- hum hum  eh: queria te perguntar    que emoções esse texto te provoca? 
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J- Ah eu ri né? eu achei: ((risos)) engraçado justamente porque eu fui pego de surpresa.hh 

 

P- Entendi eh: que parte do texto você mais gostou?     
o
Pode apontar aí se cê quiser

o
    

(5s)  

 

 

J- Da reação ((risos)) Deve ser uma resposta bem comum, né? 

 

P- Mas cê gostou então da reação da: 

 

           J -  [é] 

J- Eu achei a reação dela ... fantástica. ((risos)) 

 

P- hum hum 

 

J-((risos)) 

 

J- Embora algumas coisas aqui sejam descabidas, né. “uma porra de táxi”. Ninguém diz isso 

mas .hh... enfim. 

 

P- Cê achou descabida em que sentido? 

 

J- hum hh “em que sentido?”, eu não sei se talvez descabida é a palavra certa mas, é aquela 

história eu não esperava isso. 

 

P- ahã 

 

J- Porque o texto começa num tom... natural=né, normal, sei lá, padrão, e de repente 

aparecem uns palavrões assim do nada e ficam o que? Três quase quatro linhas então... sei lá 

((risos)) 

 

P- Te surpreendeu? 

 

J- Exato. O tom=né que o texto muda de tom de uma hora pra outra, isso é surpreendente. 

Acaba parecendo descabido talvez. 

 

P-      
o
humhum

o
 

 

P- E que parte do texto você menos gostou? 

 

J- Do fim. “E finalmente um apareceu” e aí?Acabou a história. ((risos)) 

 

P- Você queria ler mais da história? 
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J- Sim o que aconteceu com ela, ela pegou o táxi, ela conversou com o taxista, não conversou 

com o taxista, teve engarrafamento, não teve, sei lá. 

 

P- Entendi. Como você avaliaria o comportamento da da personagem? 

 

J- Natural, espontâneo, extremamente compreensível. 

 

P- humhum 

 

P: E você se identifica com esse tipo de comportamento? 

J- Sim. Depois de algum tempo de espera, eu detesto esperar muito ((risos)). Acho que eu 

teria uma reação talvez próxima da dela. 

 

P- Qual parte do texto você... qual parte do texto chamou mais a sua atenção? 

 

J-A mesma. Mais uma vez a reação dela. 

 

P-A reação da Elza 

 

J- humhum 

 

P- Como você se comportaria numa situação semelhante? 

 

J- Eu não sei, se eu bem me lembro era tarde né? Quando eles esperavam? 

 

P- Aqui, dá uma olhadinha. 

 

J-“A caminho de uma festa de aniversário” pois é “mas na rua não havia táxi” eh... eu não 

sei... eu fico muito desconfortável quando eu me atraso né, então... talvez eu ligasse pra rádio 

táxi sei lá ((risos)). 

        P-((risos)) 

 

P- Mas com relação à reação àquela situação, como você reagiria? 

 

J- De um modo, como eu disse antes, de um modo parecido com o dela talvez. Eu ia ficar... 

com raiva e esbravejar de alguma forma. 

 

P- E como você avalia a linguagem usada pela personagem? 

 

J- ...Olha... eu não achei ... vulgar justamente porque ela é adequada à situação pela qual ela 

vivia no momento. 

   P-humhum. 

 

J- Não sei. Eu acho que é muito espontâneo então: não é uma coisa ofensiva né. 

 

P- Mas em outros contextos? 
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J- Em outros contextos se for: inadequado, né, se for: desnecessário pode-se chamar de 

ofensivo. 

 

P- Em que contextos você acha que seria inadequado? 

 

J: Por exemplo se ela pegasse um táxi e chamasse o taxista de filho da puta porque ele não 

passava em momento algum, quer dizer, ele não tinha como saber que ela tava ali esperando 

um táxi, então não tem necessidade dela fazer isso. 

        P- humhum 

 

J- Agora: num momento esbravejando com raiva de todos os taxistas do mundo porque eles 

não passam na hora que você quer, não tem problema nenhum, desde que o taxista 

obviamente não ouça você. 

 

P- Entendo. Então mas... e quanto a um... queria que você explicasse pra mim em que 

contextos você acha que o uso da linguagem vulgar é apropriado e em que contextos você 

acha que ele é inapropriado. 

 

J- Eu acho que ele é apropriado... bem, eu... vou te explicar com exemplos. Se eu tô com 

muita raiva de alguém se eu tô numa briga muito acalorada com alguém é inevitável sair um 

palavrão. Pode ser ofensivo, pode não ser, mas eh eh é natural, né? Ou num momento como 

esse aqui, eh num momento de frustração né basicamente, você: deixa sair deixa escapar 

algum palavrão. Agora quando não é adequado, aí depende de onde a gente tá, do pra que a 

gente tá e de com quem a gente ta né. Sei lá se for na missa com a minha mãe, e eu tô 

achando a missa um saco eu não vou: falar um monte de palavrão pra ela, nem pro padre. 

Embora eu ache que o padre mereça mas enfim.((risos)) 

       P-((risos)) 

 

J- Mais o que:... acho que em trabalho, acho que em contexto acadêmico não faz sentido 

nenhum você usar palavrão, de nenhuma espécie. 

 

P- E na companhia de amigos? 

 

J- Natural. 

 

P- Natural. 

 

J- Num bar bebendo você: se refere a alguma... coisa sei lá. Você usa palavrão mesmo. Claro 

que não seja: eh não sendo direto praquele amigo, né, não sendo uma coisa muito... agressiva. 

 

P:humhum 

 

J- Não há problema nenhum. 
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P- E existem pessoas que você acha que assim o palavrão não combina com determinadas 

pessoas? 

 

J- Acho que sim. Acho que sim. Eu tenho uma: amiga que quem: enfim eu convivi muito 

tempo com a Erica e eu nunca a ouvi dizer um palavrão, até que um dia eu ouvi ela falar um 

palavrão escraboso eh... e aí naquele momento me surpreendeu mas daí pra frente a gente fala 

palavrão junto todo e ((risos)) [P- humhum] não parece mais... estranho... agora... ela é uma 

pessoa muito educada muito:...eh...como é que eu posso dizer?...ela procura sempre estar 

adequada ao ambiente no qual ela ta, e como a gente se encontra muito aqui na na na 

faculdade, como eu disse não é um ambiente pra você usar palavrão sei lá então:...eh enfim eu 

acho que esse tipo de pessoa basicamente me: me passa assim ares de não usar palavrão 

justamente porque são... parecem ser muito comportadas, eh tem um modo de se vestir típico 

às vezes e tal. 

 

P- Como é esse modo de se vestir? 

 

J- Comportado. Sem muitos decotes, sem mini-saia. No entanto sempre bem vestidas né? 

sempre: com uma boa aparência e tal. 

 

P- Então você não associa esse tipo de pessoa com esse tipo de roupa ao uso de linguagem 

vulgar? 

 

J- Não, não. 

 

P- Entendi.E você acha que esse texto ele é realista? 

 

J- Muito. Muito. Acho. ((risos)) 

 

P- Tá bom. Então tá ótimo. Agora, algumas perguntinhas sobre você. Você acha que a 

linguagem vulgar... como você avalia o uso da linguagem vulgar hoje em dia? 

 

J- Olha. Eu acho que a linguagem vulgar hoje ela tá um pouco:... banalizada né. Acho que as 

pessoas tão dizendo palavrões, palavras feias e tal totalmente fora de contexto eh... 

totalmente...>de um modo totalmente desnecessário< às vezes. Por exemplo. Aí é que tá é 

uma questão talvez de: uma questão social, uma questão de classe, sei lá .hh mas o funk por 

exemplo usa palavrões de modo extremamente desnecessário. 

 

P- humhum 

 

J- Eu acho que uma coisa que não tem que estar necessariamente ligada à diversão, à 

condição cultural. Enfim. No entanto literariamente pode ser uma coisa que venha, muito a 

calhar. 

 

P- humhum 
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P- Agora cê tocou na questão da classe social. Você acha que o uso da linguagem vulgar tem 

a ver com classe social? 

 

J- Tem a ver com classe social eh a partir do momento que tem a ver com uma tendência 

conservadora, né: Acho que as classes mais altas são mais conservadoras e por isso, evitam o 

uso dessas palavras,[P- humhum] né justamente por julgarem que quem fala palavrão é de um 

núvel mais baixo. 

   

P- Entendi. 

 

J- O que não é verdade. Palavrão é uma questão da língua, não é uma questão de classe. 

 

P- Então você acha que não é uma questão de classe ou ou é uma questão de classe? 

 

J- ((risos)) 

 

P- ((risos)) Agora eu fiquei sem entender ((risos)) 

 

J- É uma questão do quão conservador você é.  

 

P- ahã. 

 

J- E as classes mais altas me parecem ser mais conservadoras. 

 

P- Então elas evitariam mais o uso de linguagem vulgar 

       [J- o uso de linguagem vulgar] 

 

P- E as classes sociais eh mais desfavorecidas? 

 

J- Menos preocupadas com isso... são justamente mais... espontâneas não tem o ... o  

    [P- humhum] 

 

falso pudor digamos assim que as classes sociais mais altas têm. 

 

P- humhum. Entendi. E você, como você avalia o seu uso ou não uso da linguagem vulgar? 

 

J- Olha, eu... uso palavrão: mas ... entre... pessoas com quem eu tenho intimidade. Amigos. 

Com familiares por exemplo eu já não uso embora eu tenha alguma intimidade com 

familiares. Mas com amigos eu uso mais. 

 

P- humhum. E porque você acha que você evita o uso de palavrão com a família? 

 

J- Porque eu nunca ouvi muito palavrão em casa, né, e eu... enfim toda criança um dia fala um 

palavrão e aí vem a sua mãe e diz “não você não pode falar” 

         [P- humhum] 
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J- Então, então eu acho que... num sei, de algum modo isso... me marcou, né até hoje quando 

eu ouço: o pessoal da minha idade ou alguém mais novo do que eu dizendo palavrão pra mãe, 

o que me parece ser muito comum né, hoje eh eu acho um pouco absurdo né, não se deve 

dizer isso pra mãe mas... enfim. 

 

P- Por que você acha que não deve se dizer isso pra sua mãe. Cê falou agora na mãe, né, 

porque não? 

 

J- “Por que não”... uma questão de respeito eu acho né.  

            [P-humhum] 

 

J- Por mais que ela diga palavrões, ela não diz o palavrão pra mim. Ela não me manda pra 

lugares, ela não... diz que eu sou isso ou aquilo. Enfim. Enquanto com um amigo mesmo que 

seja de brincadeira você usa esse tipo de coisa né “ó vai pro inferno” sabe? mas não é... cê 

não tá mandando aquela pessoa fazer aquilo, cê não tá sendo ofensivo. É só uma interjeição 

basicamente né que cê tá usando. 

 

P- Entendi. eh.... Você conseguiria imaginar a sua mãe usando linguagem vulgar? 

 

J- Eu acharia muito estranho ((risos)) mas eu consigo. 

 

P- Ela usa? 

 

J- Ela usa:.... nada que eu julgue muito: vulgar assim. Às vezes brincando ela 

manda...desculpa, mas ela manda meu pai ir à merda por exemplo,  

         [P- humhum] 

 

J- Mas assim rindo e tal, quer dizer, .... não é uma coisa que me parece estranha agora, minha 

mãe falar um palavrão mais... cabeludo...cê quer um exemplo? 

 

P- Pode falar. 

 

J- Caralho, por exemplo. Eu acharia terrível. Por uma questão conservadora minha talvez.  

 

P- humhum. 

 

J- ((risos))   

 

P- Entendi. E o seu pai? 

 

J- Também. Também. Embora ele já use mais que ela, mas ainda assim eu acho que da parte 

dele também me é um pouco incômoda, como seria da parte dela. 
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Anexo 3 

 

P= pesquisadora 

S= Sílvia (nome fictício) 

 

P- Vamo lá, então. É… eu gostaria que você lesse o texto e você >tentasse assim<... ler e 

eu vou te perguntar algumas coisas e eu peço que você responda >da maneira< mais 

espontânea possível. Tá bom? 

 

S- uhum. 

 

P- Cê pode ler em voz alta? 

 

S- Posso. 

 

Elza e Carlos estão a caminho da festa de aniversário de um amigo. Como eles não 

querem se atrasar, decidem pegar um táxi.  

 

No final da rua não havia táxis. Eles só aparecem por aqui quando você não precisa mais 

deles. Já era março e o calor ainda era de matar.  

Aqui devia ter um táxi parado no ponto. Uma porra de um táxi! É foda conseguir um no 

verão. Esse bando de piranhas desocupadas e preguiçosas que não conseguem andar de 

uma merda de um shopping a outro sem pegar uma porra de um táxi. Taxistas. Filhos da 

puta que só sabem arrancar o nosso dinheiro. Carlos resmungou quase sem fôlego com os 

olhos esbugalhados de raiva, e esticando o seu pescoço para ver se aparecia um carro no 

fim da rua.  

Finalmente um apareceu. 

 

P- Então, o que você achou do texto? 

 

S- Tem uma linguagem... forte ((risos)) né mas uma linguagem acho que muito comum 

que a gente fala no dia-a-dia. Em alguns momentos certamente ((risos)) eu já falei esse 

bando de palavrão um atrás do outro assim... é... mas uqnado a gente lê, às vezes dá... dá 

uma::... sensação de estranhamento maior do que quando a gente fala ou escuta. 

 

P- Por quê? 

 

S- Porque talvez a gente imagine que um texto escrito né não deveria ter  exatamente 

essas linguagem essa linguagem né. No falar do cotidiano assimacho que a gente é mais 

tolerante a esse tipo de coisa. Não sei. Me parece. É o que me vem à cabeça agora. 

((risos)) 

 

P- E você gostou do texto? 

 

S- Gostei. Gostei. 
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P- Do que você gostou no texto? 

 

S- Eu gostei porque acho que ele... talvez faça a gente pensar o quanto a gente 

fala ((risos)) palavrão. É... diariamente assim como o palavrão ele parece que 

em alguns momentos só o palavrão consegue expressar certas coisas que a 

gente quer dizer né. Acho que ele me levou a pensar isso assim. 

 

P- Que momentos seriam esses? 

 

S- Ah ou momento de raiva ou momento de...ou pelo contrário momentos que 

você tá muito excitada com alguma coisa. Acho que às vezes só um palavrão, 

um porra, um puta que pariu pode ((risos)) expressar exatamente aquilo que 

você quer dizer. 

 

P- E você acha que esse texto é realista? 

 

S- Acho que sim. Acho que sim. Eu já vi... eu eu mesma falo muito palavrão ((risos)) e eu 

acho que eu falo assim um atrás do outro em alguns momentos. Acho que sim. 

 

P- Você falou que em alguns momentos é... você acha que o palavrão expressa melhor 

aquilo que a gente quer dizer. Em que momentos você acha que o uso de palavrão é 

adequado e em que momentos você acha que... ou se há esses momentos também em que 

o uso de palavrão não é adequado? 

 

S- Ó como professora assim eu acho que em determinados ambientes... é... com crianças 

mesmo, com meus alunos e tudo, eu evito falar ao máximo né até porque a gente dá 

margem muitas vezes para eles falarem também mas é... acho que em ambientes que você 

tem amigos, pessoas mais próximas né dá acho que que, se cabe eu acho que vale a pena 

((risos)) falar. Em casa eu falo, eu falo com os amigos é... ou mas já aconteceu também de 

em sala de aula num momento que  a turma tava .... né, surtada eu soltar um palavrão e ter 

um efeito maravilhoso e senti que todo mundo pára e parece que como não imagina né em 

determinadas situações o professor falando realmente surtiu efeito. Mas acho também que 

se você for banalizar em determinados ambientes e tudo, é... perde esse efeito, perde a... a 

função que o palavrão às vezes tem né. 

 

P- O que você chamaria de banalização do uso de palavrão? 

 

S- Ah falar em tudo que é situação, em tudo quanto é lugar. E simplesmente acho que não 

ter.. que não é só problema do palavrão, mas acho que da linguagem de modo geral é você 

ter consciência de que, em alguns lugares certos tipos de linguagem não cabe. Assim 

como eu não vou usar mesóclise conversando com ((risos)) o meu namorado ou a minha 

mãe, eu também acho que em determinados ambientes né uma linguagem mais coloquial 

assim também não:: cabe né então. 

 

P- E que ambientes seriam esses em que essa linguagem não cabe? 
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S- Eu acho que principalmente escola, trabalho, eu acho que não que não é 

muito legal assim. Eu não... costumo não usar mas pelo menos só uso se for 

um caso em que eu realmente estou de saco fora do sério ((risos)). Mas acho 

que não é um lugar muito legal para usar. 

 

P- E como você avalia a reação da... é...  do 

personagem...utilizando...palavrão? 

 

S- É, eu avalio como uma reação... natural, assim, ele precisa de um táxi, o 

táxi não está ali, ele deve estar muito irritado ((risos)) porque o táxi não está 

ali né. E:: enfim me parece que é uma situação... cotidiana, assim natural. E 

que ali eu acho que caberia usar o palavrão né. 

 

P- Tá bom. E como você avalia o seu uso de palavrão? 

 

S- Eu acho que às vezes eu uso até demais assim. Acho que... em alguns 

momentos eu acho que eu não deveria usar ((risos)). Mas... como por exemplo 

esse, às vezes a gente tá irritada e acabar soltando um palavrão na frente dos 

meus alunos ou alguma coisa assim. Eu tento me controlar ao máximo, mas já 

aconteceu deu em alguns momentos não me controlar. Mas é... eu procuro... 

eu acho que já usei mais. Hoje eu tenho mais cuidado com esse tipo de coisa. 

Até porque você dá margem também pra que outras pessoas falem, e às vezes 

as outras pessoas não sabem o momento certo de falar né. Mas é:: acho que... 

hoje pelo menos eu procuro usar de maneira comedida quando realmente 

necessário e quando:: essa palavra realmente é necessária pra expressar 

alguma coisa que eu tô precisando falar. 

 

P- Como você descreveria uma pessoa... você acha que é possível você prever 

se uma pessoa usa ou não palavrão? Com você descreveria por exemplo uma 

pessoa que você acharia que usa palavrão, uma pessoa que você acha que não 

combina com esse tipo de linguagem, ou você acha que essa distinção não 

existe? 

 

S- Distinção entre pessoas que usam e que não usam que você diz? 

 

P- Isso. Você acha que é possível criar alguma expectativa só de olhar pra 

pessoa, saber se aquela pessoa usa palavrão ou não. Você acha que tem algum 

indício que a gente pode pescar pra saber se a pessoa usa ou não linguagem 

vulgar? 

 

S- Num primeiro momento, num primeiro olhar que você diz? 

 

P- Uhum. 

 

S- Às vezes pelo comportamento da pessoa. Às vezes uma pessoa muito calma, muito 

serena parece que não combina com um tipo de linguagem dessas né. Uma pessoa mais... 



154 

 

extrovertida e tudo parece que cabe mais, mas eu acho que no final das contas todo 

mundo usa né. Mas é:: realmente você falando agora, num primeiro momento às vezes 

você pode... tanto que é engraçado que quando algumas pessoas usam, tem pessoas que 

você se choca, tem pessoas que você não se choca. É como se você já esperasse isso de 

uma pessoa mais extrovertida:: ou que tem um jeito... mais extrovertido de falar, e uma 

pessoa menos extrovertida, mais introvertida, mais calma, mais... que fale  baixo, por 

exemplo a gente às vezes não espera. E quando fala às vezes surte um efeito:: né grande 

justamente por não esperar esse comportamento dela, esse vocabulário dela. 

P- E o uso de palavrão na sua família? 

 

S- Minha família é portuguesa e eles gostam bastante ((risos)) de falar, mas é engraçado 

que eles não gostam de ouvir assim, porque quando eu falo em casa minha mãe acha um 

absurdo, e fala: „meu Deus uma menina né‟ ainda tem essa coisa de de uma mulher 

falando. Se fosse um homem você ainda, na cabeça da minha mãe né, tudo bem. Mas uma 

menina falando fica tão feio né. Mas a minha mãe mesmo fala muito assim. As pessoas lá 

de casa falam é... bastante. Mas eles têm uma hierarquia de palavrões que eles acham 

absurdo, enquanto têm outros palavrões que parece que já fazem parte de uma linguagem 

mais de dentro de casa e eles já não é nem considerado muito palavrão. 

 

P- Que palavrões são esses que são aceitos? 

 

S- Um puta que pariu é aceito, o porra é aceito::... com reservas, mas é aceito. Merda 

assim é uma palavra que ((risos)) é usual no vocabulário. E eu acho que esses são os 

tolerantes né. São aqueles que dentro de casa ainda se tolera. 

 

P- Tem duas coisas que eu gostaria que você explicasse mais. A... você falou que a sua 

mãe usa mas ela não gosta de ouvir. Explica isso melhor pra mim. 

 

 

S- A minha mãe assim ela é uma pessoa um pouco conservadora em certas coisas, e aí ela 

ela fala mas a impressão que eu tenho é que ela não tem a dimensão de que está falando 

quando ela usa né merda por exemplo. Ela fala mas quando eu falo assim „porra‟ ou 

alguma coisa assim ela acha isso um absurdo. Ou os meus sobrinhos, ou o meu irmão. Ela 

acha um absurdo. É como se aí ela tivesse a dimensão de que é um palavrão. Na fala dela 

ela não tem. Mas na fala dos outros ela tem. 

 

P- E em que contextos ela usa palavrão? 

 

S- Ah quando tá irritada também. Geralmente quando tá irritada com alguma coisa, aí é 

onde ela usa. 

 

P- E o seu pai? 

 

S- Meu pai também falava bastante. Mas também falava esse: merda e em casa com a 

família né. Mas, fora de casa e tudo ele achava:: muito feio e se os filhos falassem ele 

também achava muito feio né. Mas ele costumava falar... esses assim mais que que a 
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gente que eles consideram toleráveis. Um merda, um porra, um puta que pariu, alguma 

coisa assim. 

 

P- E ele também censurava? 

 

S- Censurava. Censurava pouco menos que a minha mãe porque de um modo geral era 

menos censor do que a minha mãe ((risos)). Mas ele censurava também. Principalmente 

quando eram palavrões do tipo é... caralho. Aí ele realmente não gostava. Ainda mais, nas 

expressões dele assim „na boca de uma menina‟ ((risos)) aí que ele censurava mais. 

 

P- Ele censurava mais quem na família? 

S- Ah eu que era a menina da casa. A filha da casa. Os os meninos não tinham. Os meus 

irmãos não tinham muito problema com isso não. Eram censurados porque é feio falar 

isso em público, falar na frente de um pessoa mais velha por exemplo, tem esse lance da 

idade né. Mas é... o fato de ser homem parece que combinava mais com eles do que 

deveria combinar comigo. Eu deveria ser mais meiga de um modo geral. Portanto a minha 

linguagem deveria ser mais meiga também. 

 

P- E você vê esse tipo de censura também em outros ambientes? 

 

S- Censura de menino e menina. Hum. Acho que talvez eu inconscientemente também 

pense um pouco assim né. Quando eu vejo meus próprios alunos mesmo, eu não costumo 

censurar falando isso „Ah, porque é uma menina é tão feio.‟ Quando eles falam eu 

censuro de um modo geral né: „Gente isso não é ambiente. Cês não tão em casa e tudo‟. 

Mas eu acho que inconscientemente me espanta mais quando é uma menina. E 

principalmente quando é uma menina daquele jeito que muitas vezes a gente imagina que 

deva ser uma menina: quieta, comedida e tudo. Aí eu acho que acaba me espantando 

mais. Talvez eu traga isso de família assim em alguns momentos. Inconscientemente. 

 

P- E com seus amigos? 

 

S- Ah, eu falo bastante. Aí eu acho que eu não tenho tanto esse estranhamento não né. 

Embora eu ache que de maneira geral os meus amigos homens falam mais do que as 

minhas amigas, mulheres. Não sei. Teria que perceber isso melhor, mas realmente eu acho 

que eles são mais desbocados do que as minhas amigas. Pelo menos de um modo geral né. 

 

P- Tá jóia, obrigada. 

 

S- Espero ter ajudado. ((risos)) 
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Anexo 4 

 
 Tests of Normality 
 

  country 

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
upset1 Brazil .473 142 .000 .525 142 .000 

Japan .421 91 .000 .629 91 .000 

Germany .466 76 .000 .538 76 .000 

enjoy1 Brazil .238 142 .000 .784 142 .000 

Japan .490 91 .000 .477 91 .000 

Germany .403 76 .000 .654 76 .000 

likeable1 Brazil .434 142 .000 .602 142 .000 

Japan .536 91 .000 .203 91 .000 

Germany .438 76 .000 .600 76 .000 

angry1 Brazil .518 142 .000 .379 142 .000 

Japan .483 91 .000 .499 91 .000 

Germany .500 76 .000 .445 76 .000 

identification1 Brazil .337 142 .000 .715 142 .000 

Japan .429 91 .000 .614 91 .000 

Germany .373 76 .000 .699 76 .000 

polite_language1 Brazil .536 142 .000 .218 142 .000 

Japan .534 91 .000 .235 91 .000 

Germany .535 76 .000 .231 76 .000 

overreacted1 Brazil .402 142 .000 .650 142 .000 

Japan .426 91 .000 .617 91 .000 

Germany .399 76 .000 .655 76 .000 

realistic1 Brazil .441 142 .000 .598 142 .000 

Japan .294 91 .000 .738 91 .000 

Germany .353 76 .000 .713 76 .000 

read_more1 Brazil .244 142 .000 .790 142 .000 

Japan .386 91 .000 .665 91 .000 

Germany .391 76 .000 .666 76 .000 

educational_level1 Brazil .373 142 .000 .690 142 .000 

Japan .275 91 .000 .773 91 .000 

Germany .249 76 .000 .783 76 .000 

too_much_vulgar_l
angg1 

Brazil .462 142 .000 .548 142 .000 

Japan .448 91 .000 .579 91 .000 

Germany .320 76 .000 .751 76 .000 

avoid1 Brazil .321 142 .000 .730 142 .000 

Japan .386 91 .000 .678 91 .000 

Germany .326 76 .000 .729 76 .000 

mother1 Brazil .342 142 .000 .696 142 .000 

Japan .485 91 .000 .497 91 .000 

Germany .322 76 .000 .690 76 .000 

read_mandatory Brazil .241 142 .000 .809 142 .000 

Japan .258 91 .000 .806 91 .000 
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Germany .257 76 .000 .794 76 .000 

read_pleasure Brazil .317 142 .000 .768 142 .000 

Japan .253 91 .000 .805 91 .000 

Germany .338 76 .000 .753 76 .000 

Answer Brazil .339 142 .000 .694 142 .000 

Japan .323 91 .000 .735 91 .000 

Germany .367 76 .000 .725 76 .000 

a  Lilliefors Significance Correction 
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ABSTRACT 

 

The advent of pragmatics in the second half of the 20th century made way for the development of politeness theory, 

which prioritizes studies on real-life interactions. Although there are several studies in this field, politeness is still a 

controversial topic. The lack of consensus on the meaning of the word „politeness‟, for instance, demonstrates how 

difficult it is to classify a given language usage as polite or impolite. This present study relies on the assumption that 

the observation of how people react to a certain register can provide researchers with important clues about the 

repertoire of values and beliefs in a given community. To this purpose, this study aimed at verifying how individuals 

react to a text containing several vulgarisms. This research was carried out in two stages. At first, a qualitative study 

took place. In order to identify whether gender played a significant role in this reaction, two versions of the same text 

were created. In the first version the female character used vulgar language, whereas in the second one the male 

character is the one who employs vulgar register. The male participant read a text in which a female character used 

vulgarisms, and the female participant read a version of the same text in which a male character used vulgar words. 

The results obtained at this qualitative stage revealed that a number of social and interactional clues can be relevant 

factors when it comes to constructing meaning from the use of vulgar language. After that, based on these clues, a 

questionnaire was developed for the quantitative research developed in Brazil, Germany and Japan. A total of 328 

respondents answered the questionnaire. They were asked to evaluate the character‟s behavior. All respondents read 

a version of the text in their native languages. The results obtained by means of this quantitative study show there are 

significant differences among the three groups, regarding their reaction to the usage of vulgar language.  

 

 


