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RESUMO

A interação verbal face a face ou focalizada é construída cooperativamente, e nela cada
falante está empenhado em apresentar e manter uma imagem positiva de si mesmo e do
seu interlocutor. Condicionados por essa situação, utilizam mecanismos que possibilitam
monitorar a construção dessas imagens (faces). Entre os procedimentos verbais que
concorrem para tal fim, são objetos deste estudo os marcadores conversacionais que
promovem

diversificadas

gradações

de

envolvimento/

distanciamento

entre

os

interlocutores e suavizam a força ilocutória dos enunciados, os marcadores de
Preservação da Face. O trabalho fundamenta-se nos aportes teóricos da Análise da
Conversação, numa perspectiva textual-interativa, presente nos trabalhos de Galembeck,
Marcuschi, Rosa, Preti, e Bakhtin, na noção de Face em Goffman, Brown e Levinson.
Busca estabelecer pontos de convergência entre o fenômeno lingüístico da Preservação
da Face e o Arquétipo de Conformidade, Persona, formulado por Jung. Com o intuito de
descrever e analisar os mecanismos de preservação da face presentes em textos
conversacionais produzidos por estudantes do curso de Biblioteconomia da UEL, utilizouse o grupo focal, técnica de coleta de dados em pesquisas qualitativas. Os resultados
dessas análises vêm corroborar a premissa de que, apesar de indicarem diferentes graus
de envolvimento dos locutores com seus enunciados, esses marcadores atenuam a força
ilocutória das asserções e preservam as faces expostas na interação.

Inf.Inf., Londrina, v. 12, n. 2, jul./dez. 2007

