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menta etc., t�ndo como poMto b�sico de referência o remeten-

te, .que configura um � ("situação de enunciação de

subjetivo") construfdo intencionalmente por ele. 

Para os anafÓricós-absolutos, Ide aponta ainda as se

guintes característic�s: 

a) a maioria ocorre ém forma de .§Q;

b) não indicam relação com o remetente ou o destina-

tário;

c) substituem de maneira completa todo o contexto li!J.

gl!Jlst.iGo da frase anterior e não podem ser subs

ti tu"!cfos por J<O ou B. - função desempenhada pelos

conectivos ( ex.-t S0shi te, "então 11, S8kode, "nesse

momento", S0no kuse, "não obstante", S0rekara, "de

p�is", SOreto�o� "ou" -etc.):

d) não são considerados pronomes porque nio desempe

nham função dêitica, isto é, não contêm noção de

pessoalidade.

Por outro lado, os anafóricos com função dêitica se defi-

nem por: 

a) instituftem uma mostraçio temporal baseada· no de

senvol,v.imento do contexto lingOÍ'stico;

h) instituírem uma relação autor-remetente/léitor-des

tinat&rio nb texto narrativof

c) estabelecerem uma relação de intimidade por meio da

qual o autor tenta trazer o leitor mais perto de

si.
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11. lL_posição de Takahashi

Em seu trabalho Bamento Ba, 8 Situação de Enunciado e Situ

ação de Enunciação", 1956. Tar� Takahashi desenvolveu o con-

ceita de bamen proposto por Masaru Nagano e� Kotobano Tsukai 

wakehi K ánsuru K ihon Mondai, "Q uestÕes Básicas sobre os Usos da 

L 1ngua11
, 1949 e A iteto I u Gainenn i T suite, "Sobre o Conceito de 

Destinatário", 1952. Cabe lembrar que Nagano, por sua vez, de 

senvolveu o modelo proposto por Tokieda (cf. item 6), especial 

mente no que se refere à lacuna deixada por este quanto à não

diferenciação dos fatores subjetivo e objetivo que governam o 

bamen. Para Nagano, os elementos do discurso - o f a l a nte 

(hanashite), o ouvinte (kikite) e o enunciado (oozai)- são existên-

cias objetivas que passam pelo filtro da intencionalidade es

tabelecida pelo remetente (ou pelo destinatário). � preciso que 

o remetente e o destinat�rio se coloquem conscientemente como

protagonistas desses respectivos pap�is, isto�, com a inten-
-

çao de comunicar ou de receber a mensagem comunicada. Nesse e� 

so, o falante se torna o eu-remetente (jibun) e o ouvinte pa� 

sa a desempenhar o papel real de tu-destinatário (_!lli). Nagano, 

p orta n t o, destaca a diferença dê postura que caracteriza o 

"falante"/"ouvihte" da situação de enunciado e o "eu-remete.n 

te"/"tu-dest inat�rioh da situaç�o de enunciaçio. Os primeiros 

são por ele denominados "hanashite"/"kikite" e os Últimos "ji-

.b!m."/"aite". Assim, a relação entre "hanashite" B "kikite" 

é estabelecida por um traço objetivo - o enunciado, conf igura.n 

do um bamen objet1vo (�ituação de enunciado), enquanto a rela-

ção entre o "jibun" e o "aite" se faz de maneira subjetiva, con

figurando um bamen subjetivo (situação de enunciaçio). Através 

desses dois tipos de bamen, podemos explicar as conversas onde 

� comunicação se realiza plenamente ou as conversas em que o 

sentido comunicado não� compreendido em sua totalidade, isto 

é, onde houve ru!do de comunicação. A compreensão perfeita 
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por exemplo, as partículas de polidez�. � significa am

pliar a área de domlnio do tu-destinatário (aite) ou insistir

na área do "eú". ,_ . 

O ba, portanto, e o processo que governa di-

retamente as regras formais do sistema lingl!ifstico; é um siste 

ma interno de regras da llngua. 

P�ra Takahashi, a pesquisa ling�!stica,deve ir além do nf 

vel do bamen, embora a funçao deste seja importante. Não consi 

derar o ba como centro das preocupaçties lingU!sticas significa 

cairmos no mesmo erro da psicologia comportamental ou da lin

gU-Ística descritiva para os quais o� é um elemento de natur� 
... , za subjetiva, algo nao apreensivel em termos objetivos. 

Baseado no critério JLa/�amen, o autor analisa, então, o 

sistema de KO-S0-A. Tal sistema, segundo ele, era estudado tr.!! 

dicionalmente apenas conforme o critério de distância/proximi

dade, isto é, càlcado no critério de kinshÔ, "prÓximo",cinusK6, 

ttrelativamente distante" e enshÔ, "distante". Refuta, pois, a 

teoria proposta por Sakuma, segundo a qual tudo que não se in

sere dentro da área de �O ( isto é, do remetente) e SO (isto é,

do destinatário) pertence à classe de� (outros). 

. ' , 

Takàhashi afirma que Sakuma se ateve a analise baseada s.12 

menta no traçá de proximidade oú distahciamento contido em .[Q-

SO-A, esquecendo-se do ba que rege seas funçties·. Embora tenha 

dfstinguido hanashino ba ( f ield) e qenbano .ii tai ( si tuation) -

respectivamente � e bamen para Takahash i-S akuma não · previu 

a oossibilidade de palavras pertencentes à classe de SO serem 
,

Usadas para apontar um objeto situado atras do remetente. As-

sim, numa situação em que o remetente e o destinatário se en

contrcim dentrô de uma sala,e o,�rimeiro aponta para trás indi� 

cando uma mesa e diz ::>ONO tsukueo goran, "Veja � mesa", o 

inostra.tivo �, "essa", está indicando um objeto que se anca.o, 

tra mais próximo de si do que propriamente do destinatário. A 
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to pr6ximo do destinat�rio). O autor oroo6e o seguinte esque-

ma, segundo o qual se nota que a �rea da classe de palavras em 

l<O se insere na a r e  a de 50, o que poder ia explicar todos 

os casos: 

.!l!!!J! 

"tu" sore 

"esse" are 

�ore 

"este" 

"aquele" 

ware 

"eu" 

Entretanto, sua teoria foi muito criticada porque o uso 

de� nas circunstâncias descritas acima não é tão comum, ao 

crntrario, seria antes um caso especial. O uso corriqueiro, nesses-

casos, seria o dos pronomes kore e�, os quais poderiam ser 

perfeit�mente explicados pela teoria de Sakuma. 

13. A teoria de Sakata

Para Yukiko Sakata, autora de Shiji..9.,ono KO-SO-Ano K i n Ô ni 

Tsuite, "A Respeito das Funções dos Mostrativos KO-.§.Q-A", 1971, 

os m6strativo� constituem uma classe de palavras que recobrem 

dois tipos de funções: a função dêitica e a anafórica. Partin 

do do modelo teórico proposto por Sakuma, Sakata analisou as 

funções dos mostrativos K0-50-A que não furam trat ados por aquele. 

O critério tradicional de proximidade e distância, dizia 

Sakuma, não esclarece a classe de palavras que indicam direção 

("para este lado", "para aquele lado" etc.) nem as que têm run 
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1-\: ;· ••.• / dàk:ara otôsamao settokusuru yÔ-
na hitowa� imasenka. 

" . - h' 1 ' ••• por isso, nao a a guem que possa 
persuadir S9U·pai?II 

B: S.aa, nanishiro, chichiwa AA iu· kishitsu 
âesukara� 

11Não :sei não •. o senhor sabe
7 

papai tem 
aguele temp.eramenta r 11 

A: Shikashi, ••• ê:lateka arimasenka. KORE 
h&tchatte ok�n�i hÔga iidesuyo. 

1 
- , 'Ma5, ••• por isso mesmo, nao ha nin-

guém? t melhor não se descuidar disto 

( é melhor não negligenciar .illi)" 

A an�lise teita por Sakata i minuciosa mas não dei�a mui

to clara a diferença entre a função diitica e a anaf�rica. N;o 

no� pareceu imprescindl�el dividir as mostrativos em classes 

tão particulares. O cri tér10 de- posicionamento f.Ísico e psic.Q 

l6gico imprimidb pelo re�etente no ato de comunicaçio, tal :a

mo foi.proposto·por Watanabe, parece-nos resolver.bem o proble 

ma. Sakata chega muitas vezes a mistu�ar ��rios critérioru-or� 

analisa o mostrativo .. baseado no cri tá rio de proximidade/dista.!! 

ciamente físico, ora no critério de proximidade/distanciamento 

psicolÕgico. O exemplo do 11 suéter" �parece evidenciar _essa con

fusão: 

B: Qual? 

A: Esse segundo, da esquerda. 

8,:. Ah, aguele? 

S�gundô Sakata, o fato de A usar ora o �o�trativo·�quel�fl

( A:No sêtaa) ora "esse'"· ( SONO: par·a indicar um mesmo suéter, se

dévé �- �udança de �osiçãri (lu�ãr) de B. Quando A disse aguele 
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O dêitico SONO,. "esse", determina, por um lado, a relação en

tre a personagem 11 homem 5" e o conteúdo enunciado pela person_ê 

gem "homem 4" e, por outro. a retomada desse conteúdo enuncia-

do anteriorment,e pela personagem "homem 4", substituindo-o. 

A relação estabelecida entre o remetente e o objeto refe

rido por SONO é de natureza ·subjetiva: o remetente reconhece o 
,

antecedente de� r.oma- sendo um fato inserido dentro da area 

de domínio do destinat�rio, isto�, �Bntro da �rea de domínio 

que não lhe pertence. 

Por outro lado, a substituição efetivada por � tem co

mo antecedente o conteúdo inserido no bà do r-emetente anterior, 

o que vale dizer qme o most�atioo d�itico pode realizar a fun

ção de substituição de um segmento contido num ha diferente da 

quele em que se encontra inserido. 

Verifiquemos um outro exempló em que Téijira se dirige a 

Chiyoko, sua mulhet: 

Teijira: Ktmino maboroshini damasarete iru nowa 

KIMI hitor.ida. / ••• / Jikai,da r em .o 

KIMino kota nanka k�n�aete iru yatsuwa 

inaindaze� KJMito BOKUwa sekaini FLITA-

Rikkirida. Korega kateito iu monada. 

A A ; ., , 

"Te.ijito·: Voce e a un:ica que esta sendo enganada 

por sua pr6pria ilusão./ ••• / Olha, 

não há ,ninguém que pense em você, viu? 

S 6 nés do is no mundo: você e .!.!:!• Isto 

é que se chama famflia." 

(Kataku, "Vida de Sofrimentos" 

Mishima, p. 58) 

Yukio 
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"Sabe, ..!!!:!.....estou preocupado ••• achando que esse 

nosso plano (de nós) pode, ao contrário, fazer 

Nayotake ficar furiosa ••• " 

(Iaem, p. 17) 

ore, "eu", uso masculino; conota modéstia, sem 

polidez. 

OREwane gamansuru kotooi.nareterundayo. 

"Sabe,..§!.!:! estou acostumado a suportar com paci 
,A 

• enc1a, viu?" 

(Seifuku, "O Unif.o-rme" .. l<ÔbÔ Abe, p •. 325) 

A lista ainda é grande, mas acreditamos nao haver necessi 

dade de esgotá-la exaustivamente. Tentaremos, por meió da aná-

lise dos exemplos, tirar algumas conclusões no final deste 

item. 

b) t�iah; (designaçio do tu-de�tihatário)

- anata, "o senhor'�, 11a senhora", uso masculino ou 

feminino; conota respeito e polidez.

(x::Bokutachiwa ANATAno musumesan�o tasukeoi yat 

te kitandesl..l. 

11 Nós viam.os para salvar a� (de· você) fi-

lha." 

(Nayotake, "Nayotake". Michio Katô, p. 27) 

- ..ê.!l!:..ê, n você",. forma degenerada de. anata, cono 

ta respeito. 

Ex: Higeto ANTAno nyÔbÔwana, shittete ANTAo .kÔrá-
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