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EMENTA:
A pesquisa da função interacional, que tendeu a enfocar quase que exclusivamente o texto oral
até recentemente, vê hoje um crescente interesse no estudo dessa função também no texto
escrito. A negociação do significado envolve a interpenetração dos modos informativo e
interpessoal da comunicação lingüística e está ligada ao gerenciamento da interação. Para
alguns pesquisadores, a compreensão completa do uso de certos elementos discursivos só
pode ser alcançada pela sua análise dentro do arcabouço interacional. Por outro lado, a teoria
da polidez tem-se mostrado útil na pesquisa do comportamento que envolve falante e
ouvinte/escritor e leitor. Este estudo pode contribuir para o desenvolvimento da habilidade do
estudante na distinção de julgamentos de valor envolvidos na representação do mundo, a fim
de entenderem que qualquer opção lingüística feita no texto – na forma oral ou escrita - está
carregada de avaliações positivas e negativas, não somente em relação aos interlocutores mas
também ao conteúdo ideacional de proposições e propostas. Para aquele que aceita o discurso
como ´natural´, é importante reconhecer que fato e valor não são aspectos separados da
experiência humana. Eventos e idéias não são comunicados neutramente.
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