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RESUMO

Examina-se neste trabalho, através de um enfoque pragamático, o 
uso, nas interações verbais correntes da linguagem oral, de certas estruturas 
linguísticas pré-padronizadas, fixas ou cristalizadas, reconhecidas pelos usuários da 
língua como enunciados proverbiais.

Essa análise se apoia nos princípios teóricos relativos aos atos de 
linguagem, em algumas adjunções que Alain Berrendonner propõe quanto a esses 
princípios, em sua teoria das menções como fatos metaenunciativos e, finalmente, 
em uma "nova teorização" sobre os enunciados proverbiais que vem privilegiando 
seu uso no discurso. Observou-se um corpus constituído de registros de ocorrências 
de E.P. durante interações verbais, orais.

Constatou-se que, nos atos realizados na linguagem, por meio do 
enunciado proverbial, são, muitas vezes, os efeitos perlocucionais, ressentidos pelo 
enunciatário, que permitem identificar ou desambigiiizar alguns dos valores 
ilocucionais desse ato. Constatou-se uma gama variada de efeitos positivos (agradar, 
divertir, estabelecer elos comuns, demonstrar solidariedade, etc.) e negativos 
(satirizar, ironizar, criticar, advertir, ameaçar, ofender, etc.), com seus valores 
ilocucionais correspondentes. Como outros resultados identificou-se um conjunto de 
funções peculiares ao uso dos enunciados em questão: a de economia de linguagem, 
a argumentativa ou retórica, a emblemática, etc.. Essas funções determinam a 
opção, consciente ou inconsciente pelo enunciado proverbial, em contextos, nos 
quais, aparentemente, os diversos outros modos de expressão linguística não são tão 
eficientes quanto aos resultados que se deseja obter pelo uso da linguagem.



RÉSUMÉ

Dans ce travail, on examine, dans une perspective pragmatique, 
1’emploi de certaines structures linguistiques figées ou cristalisées, reconnues par les 
usagers de la langue comme des énoncés proverbiaux.

Cette analyse s’est appuyée sur les príncipes théoriques des actes de 
langage, sur les apports d’Alain Berrendonner à ces príncipes, sur la théorie des 
mentions comme des faits méta-énonciatifs et, finalement, sur une "nouvelle 
théorisation" des énoncés proverbiaux qui privilégie leur rôle dans le discours. Le 
corpus observé est constitué de registres d’occurences d’énoncés proverbiaux dans 
des interactions verbales orales.

On a constaté que, dans les actes de langage accomplis par des 
énoncés proverbiaux, il arrive souvent que seuls les effets perlocutoires ressentis par 
l’énonciataire permettent d’identifier ou de désambiguiser certaines valeurs 
illocutionnaires. On a relevé une gamme variée d’effets positifs (plaire, amuser, 
établir des liens comuns, démonstrer solidariété, etc.) et négatifs (satyriser, ironiser, 
critiquer, avertir, menacer, offenser, etc.) avec leurs valeurs illocutionnaires 
correspondantes. En plus, on est arrivé à identifier un ensemble de fonctions 
propres à l’usage des énoncés proverbiaux: l’économie du langage, la fonction 
argumentative (ou rhétorique), la fonction emblématique, etc. Ces fonctions 
déterminent le choix (conscient ou inconscient) de 1’énoncé proverbial dans des 
contextes ou, apparemment, les autres moyens d’expression linguistique ne se 
rélèvent pas aussi efficaces en vue des résultats qu’on veut obtenir.



SUMMARY

This paper examines the use of certain fixed or frozen linguistic 
structures reconizable by the users of the language as proverbs, from a pragamatical 
point of view.

It has been observed that, in the speech acts performed by the 
proverbs, frequently only the perlocutory effects felt by the enunciatee identify 
illocutionary forces. A varied range of positive efects has been noticed (to please, to 
amuse, to establish common links, to demonstrate solidarity, etc.) and also negative 
ones (to satirize, to criticize, to warn, to threaten, to offend, etc.) with their 
corresponding illocutionary values. A group of functions peculiar to the use of such 
utterances was also identified: economy of speech, the argumentative or rhetoric 
functions, also the emblematic, etc. These functions determine the conscious or 
unconscious option of the proverb in the contexts where other ways of linguistic 
expression are not as effícient in producing the desired results.

This analysis is based on the theoretical principies of speech acts and 
on some contributions by Alain Berrendonner, such as his "theory of citations" 
considered as meta-enunciative facts. Finaly it also takes into account the "new 
theorization" regarding proverbs, namely the form in which they appear in discourse. 
The "corpus" observed is composed of occuring registrations of proverbs in oral 
verbal interactions.



SUMÁRIO

66

95

INTRODUÇÃO
1. INTRODUÇÃO GERAL
2. O TEMA E SUA ESCOLHA
2.1. A ESCOLHA PESSOAL DE UM TEMA 
2.2. O INTERESSE GERAL DO TEMA

CAPÍTULO 1 19
1. O PROBLEMA DAS DEFINIÇÕES 19
2. SOBRE A DISTINÇÃO ENTRE TERMOS 32
3. AS HIPÓTESES SOBRE A ORIGEM GERAL DOS PROVÉRBIOS ...35
4. RECENSÃO DA BIBLIOGRAFIA PAREMIOLÓGICA 39
5. O ENFOQUE DESTE TRABALHO E SEUS OBJETIVOS 45
6. O CORPUS 53
6.1. A ORGANIZAÇÃO DO CORPUS 53
6.2. A TROCA MÍNIMA 55

CAPÍTULO H
1. O ENFOQUE PRAGMÁTICO
2. A PRAGMÁTICA LINGÚÍSTICA
3. AS TESES PRAGMÁTICAS QUE NOS SERVIRÃO DE APOIO
3.1. OS ATOS DE LINGUAGEM E ALGUMAS DAS POSTERIORES

ADJUNÇÕES À TEORIA PADRÃO
3.2. A ENUNCIAÇÃO PROVERBIAL COMO FENÔMENO META-

ENUN Cl ATIVO E ALGUMAS DAS VÁRIAS CONSEQUÊNCIAS 
DESSE FENÔMENO 82

..95

..97

..97
111 
116 
120

11
11
15
15
17

59 
59 
.59 
.65

CAPÍTULO III - ANÁLISE DOS CASOS
1. EXPLICAÇÕES PRÉVIAS SOBRE O PROCEDIMENTO NA

ANÁLISE DOS CASOS-EXEMPLO
2. ANÁLISE DOS ENUNCIADOS PROVERBIAIS
2.1. "Se eu não adivinho o diabo me conta" .
2.2. "Gato escaldado tem medo de água fria"
2.3. "Palavra e pedrada solta não volta"
2.4. "O risco que corre o pau corre o machado"



CONCLUSÕES 157

162BIBLIOGRAFIA. 

APÊNDICE 166

124
127
130

134
138
142
144
147

150
154

2.5. "Farinha pouca, meu pirão primeiro"
2.6. "Sua alma, sua palma"
2.7. "Quem sai na chuva é pra se queimar"
2.8. "Entre o mar e o rochedo quem se estrepa é o

marisco"
2.9. "Virô casa de Irene"
2.10. "O que não tem remédio..."
2.11. "Quem usa, cuida".............................................
2.12. "Quem acha um burro não anda a pé"
2.13. "Mais vale um bêbado conhecido que um

alcoólico anónimo"
2.14. "É falando que a gente se entende" .



11

INTRODUÇÃO

1. INTRODUÇÃO GERAL.

Esta introdução visa simplesmente a inserir esta pesquisa, efetuada 
sobre um problema de linguagem, em sua área mais ampla, a das ciências humanas.

As dúvidas mencionadas dizem respeito, basicamente, a-dois pontos 
principais: em primeiro lugar a uma questão concernente à linguagem e à definição 
por um estilo e, em segundo, à utilidade geral de certas pesquisas universitárias, 
relativas à obtenção de graus de mestre e doutor, em áreas diversas.

"Palavras são como folhas: 
Quando vem muito abundosas, 
Raros fructos de bom senso 
Guardam as frondes viçosas."

Pope
(KÕPKE, 1915, p.104)

Dessas considerações nosso exame teria facilmente podido prescindir. 
O fato de as ter incluído, precedendo à introdução do tema propriamente dito, 
correspondeu - como não poderia deixar de ser - ao exercício de uma opção 
pessoal. Esperamos que essas considerações possam ser acolhidas como não de todo 
impertinentes à execução deste tipo de trabalho.

É por virtude de sua inscrição nessa área geral que pensamos poder 
antepor-lhe, sem com isso infringir, de forma muito grave, os preceitos sobre 
exposições escritas referentes a trabalhos de pesquisa, algumas considerações muito 
gerais sobre dúvidas e indagações que pré-existiram à sua execução, 
acompanharam-na por algum tempo, interferiram em seu modo de ser e em sua 
realização, bem como, muito provavelmente, em seu resultado final.

Gostaríamos de aludir, brevemente, a alguns fatos relacionados com 
essas preocupações.
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Convidados a assistir à defesa de tese de doutoramento de certa 
bióloga que trabalhou, durante anos, com uma enzima produzida pelo fígado 
humano, constatamos que seu trabalho, ao final desse estudo, constituía-se de não 
mais do que quarenta páginas datilografadas. Pouco tempo depois foi-nos solicitada 
uma leitura, para sugestões a respeito de problemas de linguagem, de Dissertação 
de Mestrado de uma oftalmologista, versando sobre determinada afecção ocular. 
Essa Dissertação, por sua vez, compunha-se de não mais do que trinta páginas 
datilografadas. Para conseguir apresentar esses trabalhos de forma tão concisa esses 
estudiosos certamente utilizaram uma linguagem objetiva, despojada, sóbria, 
adequada a qualquer exposição que se pretenda de natureza científica.

Gostaríamos de poder nos expressar de modo igual. O fato de 
fazermos esta observação não significa que não estejamos plenamente cientes de 
que a extensão de um trabalho está afeta a seu assunto e objeto e de que, na área de 
ciências humanas, as coisas parecem se passar de modo diferente que no das 
ciências biológicas ou exatas. O que não impede certas reflexões sobre as 
possibilidades de variações das formas de linguagem através das quais diferentes 
conteúdos são expressos. (1)

Quanto a nós, a cada vez que nos encontramos em certas situações 
que demandam uma linguagem escrita mais formal, sempre nos temos visto 
divididos entre a necessidade de produzir um estilo conciso e objetivo e certos 
hábitos adquiridos mediante todo um tipo de formação, aliados a traços pessoais, 
que nos afastam de nosso objetivo. Ao escrever este trabalho temos consciência 
dessa dificuldade que tentaremos, mais uma vez, superar.

A segunda preocupação diz respeito à utilidade de certas pesquisas de 
teor acadêmico. Aliás, essa não seria uma preocupação exclusivamente nossa, pois 
realmente existe uma postura crítica negativa, propalada até pelos meios de 
comunicação, sobre certas pesquisas realizadas em nossas universidades. Essas 
críticas provavelmente têm origem em certa linha de pensamento que quer que toda 
pesquisa tenha algum proveito mais amplo, social, científico, tecnológico, etc.; não

(1) A propósito desse assunto, ou seja, da maior ou menor objetividade da prosa científica, 
experiências realizadas demonstram a evolução dos estudantes, das dissertações de licenciatura para as 
teses de doutoramento, na contagem da relação verbo/adjetivo que se encaminhou de 15 nos 
primeiros trabalhos para 1,1 nas teses (PETERFALVI, 1970, p.139).
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sendo indiferentes a toda essa problemática, tínhamos de início o receio de nos 
engajarmos em um trabalho "inútil" ou excessivamente acadêmico.

Afirma o articulista, por sua vez, que essa assertiva só poderia ser 
chocante para quem nunca tivesse enfrentado "o problema de buscar a verdade, seja 
ela qual for, independentemente de sua utilidade, de sua aplicabilidade na prática, e 
de sua rentabilidade". Desse modo, o autor do artigo compartilha do ponto de vista 
do Prof. Jean Didier Vincent, da citada Universidade, considerando seu ângulo de 
visão "perfeitamente justificado e legítimo" (op. cit. p.3).

Por esse prisma torna-se válido até mesmo o trabalho executado, 
simplesmente, "pelo prazer de descobrir e de conhecer, de espantar-se com o 
espetáculo do homem e do Universo, e de procurar, a partir do espanto, chegar ao 
conhecimento, ao saber: resolver um problema não porque sua solução nos tome 
mais poderosos ou fortes, mas porque ele nos desafia e, agonisticamente, convida a 
inteligência a debruçar-se sobre ele, sem se preocupar com a serventia da solução" 
(op. cit. p.3).

Acorre em reforço a essa visão o pensamento de Ernst Mach, em sua 
obra "Conhecimento e Erro": "verdade e erro têm as mesmas fontes psíquicas"..."um 
erro claramente reconhecido, é, a título de corretivo, tão precioso para a ciência 
quanto uma verdade". Mach admite o êxito como critério demonstrativo de verdade, 
reconhecendo, entretanto, que "nem mesmo o pragmatismo, nas suas expressões 
filosóficas mais significativas, admite que esse deva ter qualquer conexão necessária 
com a utilidade"..."entre outras razões, porque a determinação unívoca do conceito

A conciliação entre essas preocupações iniciais surgiu-nos, 
fortuitamente, pela leitura de alguns artigos versando sobre a pesquisa e a 
Universidade. Um deles, que tem por título Universidade, Saber e Verdade (O 
ESTADO DE S. PAULO de 22/06/1986, p.3) relata que conhecido e respeitado 
professor de neurofisiologia da Universidade de Bordeaux, indagado por um 
jornalista a respeito da "serventia" de suas pesquisas, afirmou, simplesmente, que 
seus trabalhos consistem na "busca do saber para seu próprio prazer" (op. cit. p.3).
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de utilidade poria tantos problemas ou mais do que o conceito de verdade" (Roque 
Spencer M. de Barros, Artigo: Sob a pesquisa relevante in O ESTADO DE S. 
PAULO DE 10/02/1987, p.3).
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2. O TEMA E SUA ESCOLHA.

2.1. A ESCOLHA PESSOAL DE UM TEMA.

A não ser quando há outros motivos em jogo, a preferência pessoal 
interfere, como é óbvio, na definição por determinado tema.

Houve, em dado momento, em certo segmento de nossa sociedade, 
um modo de formar e de educar que privilegiava essas estruturas, a tal ponto que 
seria possível falar de uma "educação proverbial".

Aquelas estruturas que, grosso modo, estaremos designando, neste 
trabalho, por enunciados proverbiais, sempre chamaram nossa atenção, muito antes 
mesmo que entrevíssemos a possibilidade de torná-las objeto passível de um estudo 
linguístico.

Há épocas nas quais essas formas de dizer parecem ser mais utilizadas 
bem como há grupos sociais, maiores ou menores, e há até grupos familiares que as 
utilizam com mais frequência em relação a outros grupos, por motivos de várias 
naturezas. Entre as diversas formas de uso dessas estruturas incluem-se não só as 
fieis à letra inicial do enunciado mas também as desviadas ou distorcidas, alteradas 
em sua letra inicial, tão comuns quanto as primeiras.

Sabe-se, com efeito, que no dizer cotidiano tenta-se 
permanentemente acionar uma certa pedagogia: isso vale dizer que, a todo instante, 
até nas mais superficiais das interações, choques de padrões se evidenciam e os 
indivíduos procuram, de modo mais ou menos claro, fazer ver e "ensinar" esses 
padrões aos demais. Esse componente pedagógico está presente nos provérbios, 
sentenças, frases axiomáticas ou expressões gnômicas que possuem, entre suas 
qualidades, a de poder ensinar de modo velado, em circunstâncias nas quais - o 
que ocorre com freqiiência - as convenções sociais não permitem dizer as coisas 
abertamente.

Parece-nos poder afirmar que participamos (como pacientes) de um 
processo formativo-educacional no qual tanto a educação formal quanto a familiar
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No âmbito da formação escolar o uso de frases proverbiais era 
exacerbado pelo teor dos livros didáticos e paradidáticos, bem como por outras 
circunstâncias que explicitaremos oportunamente.

Essas são as justificativas, em termos pessoais, para a escolha do tema 
que é examinado através deste trabalho.

Os ecos dessas formas parecem ter ficado em nosso inconsciente e 
provavelmente por esse motivo tenhamo-las escolhido para assunto deste trabalho, 
pois, ao longo do tempo, passou a intrigar-nos não mais o conteúdo isolado e 
autónomo das formas, mas o fenômeno, per se, de sua inscrição no discurso, ou seja, 
o processo mediante o qual são incorporadas nas realizações de fala dos indivíduos, 
em suas formas correntes de interação, mormente, mas não exclusivamente, em 
situações de diálogo, tanto naquelas em que os co-enunciadores (enunciador e 
enunciatário) se encontram na presença física um do outro, quanto em situações nas 
quais se encontram separados geograficamente.

privilegiavam o uso das frases proverbiais. Em nosso caso, essas expressões eram 
ouvidas ou lidas com certo respeito, impregnado de curiosidade e desconfiança. 
Respeito, porque desde cedo se pressentia que essas formas tinham maior 
autoridade que outras asserções mais comuns na linguagem, que possuiam um 
conteúdo misterioso, aparentemente dissociado do contexto ao qual pertenciam e 
que eram, também, mais sonoras e bonitas. Curiosidade, tinha-se pela própria 
surpresa com respeito à sua forma e ao seu conteúdo. Desconfiança porque, em 
termos de aprendizagem, mesmo a intuição infantil, permitia pressentir que atrás 
daquelas sedutoras formas rimadas e cadenciadas vinha, geralmente, uma obrigação 
desagradável a cumprir ("Primeiro a obrigação, depois a devoção") ou a necessidade 
de recalcar algum impulso menos nobre ("Não é com vinagre que se apanham 
moscas") ou algum esforço suplementar ("Ajuda-te e Deus te ajudará")... Ao 
fazermos a revisão deste trabalho supreendemo-nos aqui diante de nossas próprias 
afirmações por verificar que, afinal, todos esses fatos, percebidos naquele tempo 
pela intuição infantil, foram justamente os que, no decorrer do trabalho, puderam 
ser explicados por um conjunto de princípios teóricos.
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Abordamos a seguir, de modo resumido, as etapas desta exposição.

1987 pelo Prof. Abdelmadjid Ali Bouacha, da Université

Professor Ali Bouacha teceu comentários sobre essa recorrência temática (3) 
justamente ao tratar da questão dos E.P., o que reforçou, para nós, o desejo de 
insistir em seu estudo, a despeito de outros trabalhos já efetuados e concluídos ou 
dos ainda em curso.

Examinaremos, em primeiro lugar, os diversos modos de conceituação 
dos E.P., dividindo-os em dois grupos: o primeiro é o das conceituações que buscam 
definir o fenômeno a partir de pontos de vista mais intuitivos e valorativos, o 
segundo é o das que levam em consideração o desenvolvimento das ciências 
linguísticas.

À etapa seguinte cabe descrever nosso enfoque e os objetivos 
específicos desta dissertação, o que nos levará a certas considerações sobre a 
Pragmática, como disciplina geral, antes de entrarmos no conjunto de princípios 
teóricos que serão utilizados na análise que nos propomos a fazer, executada sobre 
um corpus constituído de registros de interações verbais.

(3) Notas de curso ministrado na U.S.P. em 
d’Alger-Centre.

A seguir aludiremos, de maneira sucinta, a certos problemas de 
distinções entre termos que costumam designar os E.P. e ao problema das origens 
gerais desses enunciados. Após esses itens procederemos a certa recensão 
bibliográfica, de teor resumido, pois a vastidão do assunto não permite que se 
proceda de outra forma.



19

CAPÍTULO I

1. O PROBLEMA DAS DEFINIÇÕES

Não é possível definir o que seja um E.P. da mesma forma como se 
procede em relação a muitos objetos de outras naturezas, isto é, apenas por via de 
uma sentença simples. Ao enunciado de linguagem que queremos estudar aplica-se 
perfeitamente a frase que Halliday empregou ao ser indagado sobre as definições 
para língua e para literatura: "depende de como lo mires" (1982, p.V).

A natureza dos E.P. é multifacetária e complexa: não se presta a ser 
conceituada por frases que pretendam abarcar, de uma só vez, e subsumir, 
globalmente, todos os traços desses enunciados: somos obrigados a defini-los por 
etapas, como quem examina um objeto revolvendo-o entre as mãos, para poder 
enxergá-lo por diversos ângulos. Isso resulta em dar conta de seus traços aos poucos, 
proporcionando a descrição dos vários aspectos que, somados uns aos outros, 
terminam por compor um quadro avaliativo global. Pode-se entretanto considerar 
que haja basicamente dois modos de definir um E.P.: o que os vê apenas como 
fórmulas autónomas, fora de qualquer contexto, e o que os vê como fórmulas em 
contexto. O primeiro desses modos desdobra-se em dois outros: o que os define de 
forma mais intuitiva, valorativa e impressionista e o que os define analiticamente, 
observando, um a um, seus traços ou qualidades. O que há em comum entre esses 
dois modos é que ambos consideram o E.P. como fórmula autónoma, tal como esse 
figura nas coletâneas.

O segundo modo de tentar definir o E.P. é considerá-lo em contexto, 
inserido no discurso. Essa forma de análise não é porém exclusiva em relação às 
anteriores: as características morfo-sintáticas e semânticas dos E.P. permitem

"Nem todos os livros trazem 
Cousas dignas de aprender; 
Não compres nabos em sacco 
Quando os bons desejes ler."

João Kõpke (1915, p.59)
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explicar certas qualidades de suas relações com o contexto, funcionado como 
marcas dessas relações.

É importante ressaltar que, como é natural, os vários tipos de 
definições não possam ser totalmente estanques e independentes em se tratando de 
um mesmo fenômeno e, ao tentar descrevê-los, verificamos que se infiltram uns nos 
outros.

Vamos tratar, em primeiro lugar, das definições que podem, grosso 
modo, ser consideradas como impressionistas ou valorativas. Entre elas estão as que 
focalizam, por assim dizer, o espírito do fenômeno: tal procedimento até se justifica 
quando se considera que o E.P. corresponde, para muitos, à palavra dita com 
espírito (mot d’esprit). Essa forma de conceituação conduz a definições intuitivas e 
pitorescas que não têm a preocupação de utilizar quaisquer critérios mais rigorosos, 
semânticos ou morfo-sintáticos, que possam toma-las mais precisas.

É do modo acima descrito que Barthes, em prefácio a La 
Rochefoucauld, refere-se à máxima como "um ente bifronte, trágico aqui, ali 
burguês", como "discurso trágico e lúdico" ... "jogo da morte e jogo de salão", 
aduzindo que, na máxima, "há um jogo verbal e não evidentemente um acaso de 
palavras" (BARTHES, 1961, p.25). Esse é um exemplo de se tentar definir o 
espírito contido nos provérbios: é um exemplo do modo que põe em realce o 
componente lúdico, isto é, o componente de jogo de decifração que esses 
enunciados envolvem. Sem dúvida esse elemento, aliado a outros, se constitui em 
um dos motivos da atração que os E.P. exercem, afirmada e reafirmada por tantos 
autores.

Poderemos nos esfalfar a pesquisar esse tipo de definições, em obras 
diversas (lexicográficas, paremiológicas, ou de outras naturezas), bem como a tentar 
apreender todas as oscilações de sentido que o termo provérbio e todos os seus afins 
têm sofrido, em função de épocas, autores e locais geográficos diferentes 
(MALOUX, 1960, p.218) (4), sem um resultado verdadeiramente definitivo.

Não é porém a identificação do E.P. que apresenta dificuldades: Paul 
Zumthor leva em conta a práxis linguística quando afirma que a maior parte das

(4) Maloux oferece excelentes esclarecimentos sobre essas oscilações de sentido.
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pessoas identifica um enunciado proverbial. O reconhecimento dessas frases pela 
própria tradição linguística ninguém contesta, diz o autor.

É preciso considerar que o favor ou o desfavor no qual têm caído 
essas expressões, em épocas distintas, tem interferido nessas definições.

Maloux, para mostrar o que afirma, cita quatro exemplos, dos quais 
um é uma constatação banal, outro um conselho, outro um conselho de natureza 
diversa do anterior e mais prática (conselho de conduta - para o autor) e outro 
uma observação que se refere à história anedótica. O que, para o autor, comprova 
que não se possa dar do termo provérbio uma definição imediata e cabal (1960, 
p.V).

Maurice Maloux ao mesmo tempo em que observa a dificuldade de 
reduzir a definição de E.P. a uma fórmula afirma: "Ora, a noção e o uso do 
provérbio são comuns a todos os tempos e a todos os povos. É pois preciso, sendo a 
definição de provérbio irredutível a uma fórmula, ou aplicar ao termo uma 
definição que só poderá ser válida enquanto for muito vaga, e encontramo-la assim 
nos dicionários, ou fornecer uma definição que circunscreva o conjunto das diversas 
acepções. Pode-se então dizer que o provérbio designa uma verdade moral ou fato 
expresso em poucas palavras, ou uma expressão imagística da filosofia prática, ou 
uma palavra memorável, ou um dístico célebre ‘transformado em provérbio’." (1960, 
p.V). Nesta definição, como em outras da mesma linha, conjugam-se critérios de 
conteúdo e de expressão, em uma tentativa de sintetizar os traços do fenômeno 
linguístico.

São muitos os autores que não levam em conta quaisquer critérios 
precisos ao tentar definir no que consista um E.P. e liberam-se no campo das 
metáforas, do poético, do pitoresco, tentando, talvez, seguir o que sugere a própria 
natureza e o espírito de muitos dos E.P. Eis um exemplo desse procedimento: "EI 
refrán, gala de la tradición, relíquia de la filosofia, para Aristóteles, y piedra 
esplendorosa para Erasmo, ha sido definido de muy diversos modos..." 
(DEMORIZI, 1950, p.7).

Esse fato explica as duas formas básicas - diferentes e antagónicas - 
que podem ser constatadas no modo de encarar a ocorrência proverbial: a que
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considera os provérbios como elementos anódinos ou até benéficos à elocução e a 
que os considera como nefastos, repetitivos, lugares comuns. Sobre esse ponto a 
análise dos casos-exemplo que constam do corpus que registramos permitirá tirar 
certas conclusões.

Abandonando o terreno das definições impressionistas tomemos 
agora as que passaram, com o correr do tempo, a adotar algum critério menos 
impreciso para definir os E.P. Entre elas está a que as vê como fórmulas citadas, 
repetidas na linguagem, possuindo certo grau de convencionalidade.

Desse modo, o que se tem verificado, na prática, é que os critérios 
valorativos interferem com os demais no tocante às definições. Assim vemos 
Barthes referir-se à máxima como forma "sutil e brilhante, responsável pelo seu 
esplendor e pelo prazer que causa (existe um prazer da máxima)" e prosseguir 
vendo-a como "objeto duro, luzidio - e frágil - como a carapaça de um inseto"... e 
que, como tal, "possui também um ferrão: esse colchete de palavras agudas que a 
encerram, a coroam e a fecham, armando-a (ela é armada por ser fechada)" 
(BARTHES, 1961, p.9).

Podemos bem compreender os motivos dessa forma de visão de 
Barthes e, seguindo seus passos e a mesma linha de definições profusamente 
metafóricas aduzir que os E.P., em nosso modo de ver, parecem destacar-se dos 
segmentos de realizações de fala onde ocorrem, fazendo pensar, se não a insetos 
"munidos de carapaça", aos peixes que algumas vezes surgem ágeis e brilhantes 
sobre as vagas monótonas do mar, vagas que representariam as realizações comuns 
das falas cotidianas, ou talvez o "rumor" da língua ao qual Barthes se refere, ou, já 
que o assunto parece prestar-se a metáforas, aos toques de altas luzes que se 
sobressaem em uma tela - manchas claras e vivazes destacando-se do conjunto 
mais ou menos homogéneo da pintura. Esses modos de enxergar são sugeridos pelas 
características poéticas de expressão e de conteúdo dos E.P., por suas qualidades de 
cadência, ritmo e, muitas vezes, de rima, e por seu conteúdo arguto, metafórico, 
intrigante ou jocoso, que fazem com que essas estruturas se destaquem do contexto 
ao qual estão incorporadas. Por mais que queiramos subjugá-las, para defini-las de 
modo sintético, sempre estaremos - nesse campo - no terreno do vago ou do 
excessivamente amplo, como diz Maurice Maloux (1960. p.V).
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Anscombre dedicou algum espaço, em um de seus trabalhos, à noção 
de fórmula (1985, pp.11-12) afirmando que, embora haja consenso geral, em grande 
número de casos, quanto a defini-la não há, porém, o mesmo consenso quanto às 
suas características. Fornece-nos entretanto, quanto a essa caracterização, quatro 
pontos básicos que procuramos resumir:

a) Uma fórmula é uma palavra ou expressão especializada para o 
cumprimento de um rito social de linguagem: tanto existem fórmulas de polidez 
quanto blasfêmias e insultos. ‘À bon entendeur, salut’ (cuja tradução seria 
aproximadamente "A bom entendedor meia palavra basta") é, para o autor, uma 
expressão que serve a um rito social muito particular e deve, por isso, ser 
igualmente considerada como fórmula. Infere-se que tal como a expressão do 
exemplo acima, outras estruturas proverbiais terão certamente seu emprego 
associado a determinadas situações sociais embora, obviamente, com grau menor de 
previsibilidade que as fórmulas de polidez e outros tipos de estruturas formulaicas 
(5). O autor aduz ainda que toda expressão performativa - no seu uso performativo 
- deve ser considerada como uma fórmula: ‘Eu juro dizer toda a verdade’ ou ‘Eu 
declino toda responsabilidade nesta questão’, etc.

b) A enunciação de uma fórmula raramente tem como finalidade 
fornecer uma informação. Se isso casualmente acontece essa informação jamais se 
apresenta como tal, ou seja, como no caso de ‘À bon entendeur, salut’ a fórmula se 
presta a dar um assunto por encerrado e, por assim dizer, dispensar o interlocutor 
(‘formule de congé’) sendo, ao mesmo tempo, uma ameaça. Do emprego da fórmula 
pode se inferir que seu autor esteja descontente, mas seu uso não fornece essa 
informação - no máximo, o que ocorre é uma demonstração de mau humor 
(‘montrer sa bille’). Essas fórmulas jamais são respostas strictu sensu a pedidos de 
informações, ainda que possam ser réplicas (por exemplo, reações de humor) a tais 
pedidos. Esses fatos se mostram de extrema importância no estudo do uso 
pragmático de E.P.

c) Disso resulta não haver conteúdo descritivo ligado a uma fórmula. 
Seu valor de emprego é puramente de ação e não é possível analisá-lo (admitindo- 
se esta análise à maneira de Searle, diz o autor) como força ilocutória aplicada a um 
conteúdo. Em formas como ‘salut!’, ‘à la revoyure’, ‘nom d’une pipe’, ‘et ta soeur’, ‘je 
te raconte pas’ (grosseiramente equivalentes a: ‘até logo’, ‘até mais ver’, ‘puxa vida’,

(5) Deborah Tannen estuda esse mesmo aspecto afirmando que menor será o grau de 
convcncionalidade das fórmulas cuja ocorrência não possa ser prevista nem a omissão notada (1987, 
p.4).
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‘uma ova’, ‘nem te conto’) nenhuma descrição faz parte das intenções apresentadas 
na enunciação como lhe sendo próprias, embora até se possa eventualmente inferir 
alguma dessas intenções, a qual, entretanto, não se encontra no mesmo nível 
semântico-pragmático.

d) A enunciação de uma fórmula apresenta-se imposta pela situação 
social (p. ex.: fórmulas de polidez), pela situação jurídica (p. ex.: isto é meu 
testamento), pela situação circunstancial, etc. Há também as imprecações e, mais 
geralmente, interjeições: o fato de se dizer ai, representa (para Anscombre e para 
Ducrot, ao qual se atribui o exemplo) uma interjeição arrancada a seu autor pela 
dor. Dizendo-se a» não se descreve a dor, mas, de algum modo, se a representa.

Enfim, pelas características que expõe, Anscombre considera as 
fórmulas como resultado de processos diacrônicos de cristalização ou fixação léxica. 
Afirma ainda que elas perdem o caráter formulaico quando são submetidas a 
modificações morfológicas, sintáxicas, ou mesmo semânticas.(6)

Para Deborah Tannen, cujo estudo sobre a formulaicidade (1987) já 
mencionamos em nota, (5), expressões formulaicas são categorias convencionais 
cujo uso se associa a situações sociais específicas.

Meschonnic, em 1976, já havia constatado: "Um provérbio é 
relativamente fixo. Cita-se-o, quando se o emprega"... "um provérbio participa do 
formulário. Mas ele não é, como a fórmula mágica, uma manobra da linguagem 
sobre o real para que ela obedeça à linguagem. Não se pode dizer, como diz 
Malinowski para a fórmula mágica, que sua função seja sua significação..." (p.421) e 
propõe a pergunta: "Por que se diz um provérbio, quando se o diz?" (p.422). - 
questão que é igualmente fundamental e básica para nosso trabalho.

Deborah Tannen considera os E.P. dentro de um universo de 
estruturas convencionalizadas (de natureza igualmente fixa e repetitiva na 
linguagem), onde esses representam as fórmulas mais convencionais, isto é, as mais 
fixadas ou as mais cristalizadas quanto à forma, porém as menos convencionais 
quanto à sua previsibilidade e à sua associação com contextos específicos. Isso

(6) Os desvios, nessas fórmulas, são efetivamente de várias ordens e prestam-se a variados fins, 
podendo ser submetidos a tipos diferentes de análises. Tal exame, em si, pode constituir-se em objeto 
suficientemente amplo para um tratamento exclusivo: aludiremos entretanto brevemente ao assunto, 
em outra parte deste trabalho.
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Essas afirmações associam-se às relativas aos critérios valorativos há 
pouco referidos e às concernentes ao prestígio ou desprestígio desses enunciados 
(fator que varia em função de épocas e de lugares distintos).

Para melhor explicar a convencionalidade de determinada expressão 
em relação à situação lembramos que seria totalmente improvável que alguém 
mudasse a ordem das expressões em situações onde essas sejam altamente 
convencionalizadas. Dizer-se, na mesma situação de encontro acima invocada, "eu 
vou bem" antes do "como vai?" ou de qualquer outra expressão representaria uma 
ruptura chocante dos padrões convencionais, totalmente desconcertante para o co- 
enunciatário. Um E.P., ao contrário, jamais poderá estar de tal modo associado a 
uma situação que sua omissão possa se tornar chocante ou desconcertante. O fato 
de dizê-lo, sim: esse poderá apresentar essas características. A forma da expressão 
é, porém, altamente convencional e previsível: só em casos de desvios voluntários, 
com fins específicos, a fórmula "quem ri por último ri melhor" pode se apresentar 
alterada.

Tannen, procurando explicar em que os E.P. diferem das demais 
estruturas convencionais e cristalizadas da linguagem, se reporta a alguns dados 
sobre as diferenças culturais em relação à frequência com que tais enunciados são 
utilizados e ao modo como são avaliados", afirmando: "os americanos, em geral, 
olham-nas com alguma desconfiança e não hesitam em falar com desprezo sobre 
clichés, vendo a sinceridade como algo associado à originalidade de expressão e a 
hipocrisia à sua fixidez". Diz a autora que "membros de outras comunidades

significa que muitas situações contextuais possam sugerir o uso de um E.P. mas 
que, dificilmente, em alguma delas, esse uso seja tão convencional que a presença 
do E.P. possa ser previsível. Alguém dizer a um outro, que dele se ri, que "quem ri 
por último ri melhor" pode perfeitamente ocorrer, porém jamais esse dito seria tão 
previsível quanto, por exemplo, o se dizer "como vai?" em uma situação de 
encontro. Porém certo grau do convencionalidade quanto ao uso de um E.P. em 
determinadas situações pode igualmente ocorrer: Anscombre confirma essa 
observação quando considera a fórmula "A bom entendedor meia palavra basta" 
como social e ritualística, conforme vimos alguns parágrafos acima. (Como fórmula 
mais antiga encontramos em João Kõpke (1915, p.27): "Para os entendidos, acenos 
bastam").
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culturais, tais como os gregos, turcos, árabes e muitos africanos, sentem que usar o 
provérbio ou a expressão fixa apropriada é prova de um sentimento sincero e 
oportuno" (1987, p.4). Esta última afirmação se apresenta para nós como de 
relevante interesse pois vemo-la associada à propiedade retórica e de argumento 
dos E.P.

Não cremos, porém, que o problema seja asim tão simples e nem que 
essas afirmações sejam tão generalizáveis a todos os elementos de uma comunidade 
linguística. Acreditamos, sim, que o problema de crédito ou descrédito, prestígio ou 
desprestígio dos E.P. mereça, em si, um exame à parte.

Até aqui vimos que às definições propostas para os E.P. nas duas 
últimas décadas aliam-se os conceitos de menção ou citação, de fórmula e de 
convencionalidade. Há entretanto outra característica que lhes é fundamental: o 
fato de comportarem uma estrutura bipartida na qual o conteúdo da segunda parte 
é, geralmente, deceptivo em relação ao da primeira, isto é, decepciona ou frustra o 
conteúdo da primeira. Isso quer dizer que é necessário distinguir os provérbios de 
outro grupo de expressões formulaicas representadas por lexias (7) fixas que 
embora se constituam em modos de dizer cristalizados, repetidos na língua (idioms, 
em inglês), não são provérbios pois não possuem o conjunto das características 
fundamentais necessárias para que se possa identificá-los como tal; não possuem, 
por exemplo, a estrutura bipartida desses enunciados. Falamos de expressões que 
existem às centenas em qualquer língua: dar murro em ponta de faca, rir à bandeiras 
despregadas, assar manteiga no espeto, não dar ponto sem nó, procurar chifre em 
cabeça de cavalo, sair pela tangente, amarrar cachorro com linguiça, chorar pelo leite 
derramado, etc.

na linguagem (1978,

Essas expressões (no passado identificadas como expressões 
adverbiais, pois modalizam certo tipo de asserções) que poderão, naturalmente, 
constituir objeto de outro tipo de exame, não são expressões proverbiais embora, 
com muita freqíiência, sejam com elas confundidas. Martha Steinberg (1987) afirma 
na introdução a seu trabaho contrastivo sobre provérbiosem inglês e português: 
"Quanto às características semânticas o provérbio deve encerrar uma mensagem 
admoestadora ou conselho, e deve ser empregado metaforicamente. Chorar pela lua

(7) Lexia é o termo utilizado por Pottier para identificar estruturas repetitivas 
pp.268-270).
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Burton (1980) reorganiza as propriedades dos E.P.afirmando que "A 
função última das expressões gnômicas é manipular a linguagem com o fim de criar 
uma disposição notável das formas verbais para ensinar, transmitir sabedoria ou 
para expressar uma filosofia particular." (9)

é uma frase bastante popular, tem cunho metafórico, mas não encerra conselho ou 
admoestação. No momento que dissermos algo como não adianta chorar pela lua 
teremos um provérbio" (1984, p.10). Ora, Chorar pelo leite derramado (que citamos 
há pouco) ou chorar pela lua, mesmo sendo essas expressões precedidas do /não 
adianta), não constituem provérbios, pois não possuem as características essenciais 
de um E.P. Confronte-se com /Tantas vezes vai o pote à fonte que um dia quebra/, 
/Macaco que muito pula quer chumbo/, /Quando a cabeça não ajuda o corpo 
padece/, /Poleiro de pato é no chão/, /Elogio em boca própria é vitupério/, /Depois 
de mim virá quem bom me fará/, /Águas passadas não movem moinho/ e mesmo os 
E.P. como /É dando, que se recebe/, /Quem espera, alcança/, /Pedra que rola não 
cria limo/ que são E.P. por apresentarem, principalmente, a característica básica da 
estrutura bipartida, e, em grande parte dos casos, conteúdo da segunda metade 
deceptivo em relação ao da primeira, além de outras características que não é 
necessário mencionar para fazer sentir essa diferença (8) (Vejam-se GREIMAS, 
1970, pp.309-314, OLLIER, 1976, pp.333-334, ZUMTHOR, 1976, p.324).

Burton, em sua obra de 1980, nos passos de Sherzer, reconhece a 
existência do que designa por "código gnômico", aduzindo: "Em virtude de suas 
propriedades semânticas, fonológicas, léxicas e sintáticas, as expressões gnômicas 
são reconhecíveis imediatamente em textos escritos e no discurso oral" (p.62); 
teríamos que acrescentar aqui, por grande parte dos usuários da língua, na 
dependência de fatores sócio-culturais e de outras naturezas (em função do que 
explicamos em nota, (8).

(8) O projeto de um trabalho, anterior a este, cujo teor era baseado em listas de E.P. fornecidas pelos 
usuários da língua, foi frustrado, em grande parte, pela incapacidade manifestada, principalmente pelas 
gerações mais jovens, em identificar um E.P. Enquanto os indivíduos de mais idade fomeceram-nos 
listas com muitos desses enunciados os de menor faixa etária muitas vezes não eram capazes de 
identificar sequer meia dúzia de E.P. confundindo-os, principalmente, com expressões gíricas 
correntes. Terminamos assim por abandonar o projeto anterior em proveito do atual. Esse fato pode 
sugerir o estudo de alguns aspectos de natureza sõcio-lingúística que os objetivos deste trabalho não 
puderam abranger.
(9) Com essa última afirmação interfere a modificação geral dos costumes e das formas de ensino que 
deixaram de prestigiar e veicular grande parte das fórmulas proverbiais que se reportavam a um
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afirmação;

Burton distingue as demais propriedades distribuídas em:

amor, saúde, idade,

bipartidas;

1. sua forma é diferenciada da do discurso circundante;
2. os E.P. sumarizam o que foi dito antes e generalizam essa

3. podem representar "codas" a cenas particulares;
4. não respondem a estímulos banais;

Propriedades semânticas;
1. operam com aspectos básicos da vida - 

pobreza, riqueza, trabalho, etc. - que não podem ser banais;
2. dizem respeito a expressões da opinião geral, mais do que da 

pessoal, e implicam em que a sociedade em geral endosse os sentimentos através 
delas propostos;

3. podem ser tomados metaforicamente ou literalmente;
4. advogam estratégias e dão conselhos;
5. estabelecem uma verdade geral em contraste com a especificidade 

do contexto no qual aparecem, referindo-se muitas vezes a uma categoria de de 
experiência mais ampla e geral que a de seu contexto de uso.

sistema de valores atualmente em desuso. Esse aspecto presta-sc a um exame particular e associa-se ao 
conteúdo da nota anterior.

3. uso freqiiente da cópula;
4. uso freqiiente dos pronomes pessoais e substantivos: ‘nós’, ‘one’

Propriedades sintáticas:
1. tempo no presente, sugerindo a-temporalidade, ou referência a 

qualquer tempo (esse é igualmente um fato que representa que o E.P. contrasta 
freqiientemente com a situação e com o contexto no qual ocorre);

2. simetria evidente: paralelismos, repetições, lemas, estruturas

Em relação ao contexto no qual os E.P. são inseridos aponta quatro 
características desses enunciados:
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(traduzido em língua portuguesa pelo uso da partícula apassivadora g£), *as pessoas’ 
(ou ‘a gente’). (Obs.: são nossos os parênteses);

5. uso de formas imperativas;

Propriedades léxicas;
1. os E.P. podem fazer uso de arcaísmos, mas em caso algum deixam 

de ser coloquiais. (BURTON, 1980, p.62);

Propriedades fonplógicas;
1. os E.P. frequentemente fazem uso de aliteração, assonância e rima;

A descrição de Burton presta-se a nos oferecer um exemplo de 
definição analítica de E.P. (1980, p.63). Esse tipo de classificação é certamente de 
extrema importância. Entretanto é a identificação e caracterização dos E.P. em 
contexto que interessa mais de perto às análises pragmáticas como a que nos 
propomos a executar; é a caracterização desses enunciados que focaliza aspectos 
que dizem respeito a seu modo de existência e de inscrição no discurso.

Marie-Louise Ollier, em 1976 (p.331), já havia reafirmado, no mesmo 
sentido, que o E.P. é fundamentalmente um enunciado citado que não possui outro 
modo de existência no discurso a não ser o citado. Fora da citação ele tem o mesmo 
estatuto que a palavra no dicionário, com a diferença de que constitui um

A essa nova forma de encarar os E.P. conduziu o desenvolvimento das 
ciências da linguagem. Passou-se a tentar distinguir os traços fundamentais do 
processo de seu uso, os efeitos e funções desse uso na linguagem. Muitos autores 
reconhecem que Greimas forneceu uma contribuição valiosa por ter sido um dos 
primeiros a evidenciar que o uso de um E.P. representa a apropriação do discurso 
do outro, do discurso citado: "Na língua falada os provérbios e ditados distinguem-se 
nitidamente do conjunto da cadeia pela mudança de entonação: tem-se a impressão 
de que o locutor abandona voluntariamente sua voz e toma uma outra para proferir 
um segmento de palavra que não lhe pertence propriamente e que ele apenas cita" 
(GREIMAS, 1970, p.309). Posteriormente Berrendonner, estudando o fenômeno da 
ironia, propõe um modelo que permite, igualmente, analisar o E.P. como um fato 
de menção ou citação, ou, como o próprio autor propõe, como um fato 
metadiscursivo.
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Essas propriedades distintivas fundamentais dos E.P. determinam 
outros traços que precisam se mencionados e que complementam os anteriores: 
quando um E.P. é inserido em determinado contexto, em função de determinada 
situação, sua isotopia (10) em sentido próprio, isto é, sua isotopia figurativa perde o 
valor e o que entra em ação é uma isotopia segunda, axiológica. Isso significa que 
para decifrar o sentido de "Depois da tempestade vem a bonança” é necessário 
abandonar-se a isotopia que remete às condições climáticas a favor da que remete 
às condições de bem ou mal estar, ou felicidade ou infelicidade do sujeito ao qual o 
E.P. estará se referindo.

(10) Isotopia - conceito de caráter operatório oriundo do domínio da físico-química, aqui utilizado na 
acepção de isotopia semântica do nível do conteúdo, significando a iteratividade ou a recorrência de 
unidades semânticas que se prestam a orientar a leitura uniforme de um discurso. Para as demais 
accpções e para o aprofundamento do conceito ver GREIMAS & COURTÉS, s.d., pp.245-248.

enunciado completo, autónomo. O fato da citação associa-se a um outro fato que é 
igualmente de interesse fundamental: o locutor que insere em seu discurso um E.P. 
faz uma opção linguística por uma forma cristalizada, por uma lexia rígida, em 
oposição a modos de expressar o mesmo fato através de uma das outras inúmeras 
formas de expressão pelas quais poderia optar, sem recorrer ao uso da expressão 
cristalizada, sem recorrer ao uso da fórmula. E ao fazê-lo - ao incluir em sua fala 
essa fórmula - o enunciador abandona a própria voz que vinha produzindo seu 
discurso e põe em ação a voz de outro enunciador por detrás do qual se disfarça, 
configurando um texto citante e um texto citado, ou um texto mencionante e um 
texto mencionado.

A passagem de uma isotopia para outra - o salto analógico 
necessário para interpretação do sentido - ocorre na medida que a experiência 
concreta fornece a base para a instituição de categorias que ultrapassem o quadro 
do figurativo instaurando um paradigma indefinidamente aberto, ou graças ao 
deslocamento da metáfora, ou por via de categorias abstratas, que não passam pela 
metáfora (OLLIER, 1976, pp.332-333). Isso quer dizer que há provérbios que se 
referem, de modo imediato, às categorias axiológicas abstratas: "(Tuezn muito fala, 
muito erra" e outros, como o do exemplo anterior, no qual se passa da metáfora às 
características axiológicas; tomamos o termo axiologia como a teoria ou descrição 
dos valores (morais, lógicos, estéticos) (GREIMAS & COURTÉS, s.d., p.37). A 
isotopia axiológica é a que corresponde à "tentativa empírica de colocar o mundo 
em ordem" (MESCHONNIC, 1976, p.421), opondo à sua temível imprevisibilidade
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Outro fato a ser observado é que nos E.P. "há um agenciamento da 
asserção enquanto operação enunciativa, com a generalização, enquanto operação 
discursiva" (11). Paul Zumthor complementa essa afirmação dizendo que todo 
provérbio generaliza sua referência operando uma transformação do indefinido ao 
universal, do anedótico ao axiomático. Transformação cuja marca, no nível do 
discurso como tal, é a passagem do temporal ao extra-temporal (1976, p.316).

(11) Notas de curso ministrado na U.S.P. em 1987 pelo Prof. Abdelmadjid Ali Bouacha, da Université 
d’Alger-Centre.
(12) Os provérbios na primeira pessoa são um tanto raros na língua portuguesa. São os E.P. nos quais 
o eu, sujeito do enunciado, não é o sujeito da enunciação mas sim remete a uma enunciação anterior: o 
eu toma o lugar de um locutor qualquer assumido pelo locutor do enunciado. Ex.: ‘Je ne l’ai plus 
rencontré de l’or que j’avais brulé’, ‘Je lui ai appris de la prière, il m’a dcvancé à la mosquée*. Dos 
demais tipos de generalização mencionados há, nos provérbios, exemplos abundantes em língua 
portuguesa o que dispensa relatá-los: basta examiná-los em um dicionário de provérbios para verificar 
quais as formas mais comuns pelas quais a generalização é operada.

O até aqui exposto visou mostrar as diferentes formas possíveis de 
identificação e caracterização dos E.P. Os últimos traços característicos dos E.P. 
abordados nesta parte antecipam o modo de análise pragmático que será realizado 
neste trabalho. Modo pragmático se refere a uso e assim, concluindo sobre as 
definições, podemos emprestar a Zumthor a que toma os E.P. como "enunciados de 
uso, com forma gramatical e retórica fixa (com algumas variações a examinar) e 
conteúdo denotativo estável relativo às condutas humanas, mas constantemente 
modificado pelo efeito conotativo contextuai" (1976, p.314).

Há vários modos pelos quais a generalização se processa nos E.P.: 
através de certos determinantes (entre eles, do determinante 0), através de 
quantifícadores universais ou, até mesmo, através de classes de locutores 
(imperativo, primeira, segunda ou terceira pessoas) (12). Por qualquer modo que a 
generalização se realize, sua forma, enquanto operação enunciativa, é a da asserção.

a lei da repetição própria da linguagem" (OLLIER, 1976, p.332). De onde a 
possibilidade de estudar, através dos provérbios, "outros simbolismos: o dos mitos, 
dos sonhos, dos folclores" (GREIMAS, 1970, p.314).
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2. SOBRE AS DISTINÇÕES ENTRE TERMOS.

O estudo da distinção entre certos termos que têm sido utilizados 
para designar "todas as expressões coletivas e tradicionais que organicamente se 
relacionam aos provérbios" (AMARAL, 1976, p.221), associa-se, em parte, à 
caracterização dos E.P. que foi objeto do item anterior. O que pretendemos, neste 
item, é afirmar que por quaisquer que sejam os critérios, tentar definir com rigor as 
eventuais diferenças entre provérbios, aforismas, axiomas, ditados, estribilhos, frases 
feitas, princípios, máximas, sentenças, etc., é tarefa de pouco benefício e de muito 
custo, pois as distinções entre esses conceitos são imprecisas, contestáveis e resistem 
às tentativas de que se lhes estabeleça limites precisos. Além do que, para os efeitos 
deste trabalho, a definição que figura no final do item anterior é suficiente para 
identificar as possíveis variedades que serão objeto deste exame.

Porém não podemos seguir adiante sem mencionar a preocupação de 
alguns autores em distinguir as diferenças entre as estruturas que decidimos agrupar 
genericamente sob a designação de E.P., embora a maior parte dentre eles passe 
por alto quanto a tais possíveis diferenças e termine por escolher o termo provérbio 
para designar os vários tipos de enunciados que podem se enquadrar no genero 
proverbial".

Entre nós, Martha Steinberg afirma que certos provérbios, na língua 
de partida, encontram o equivalente, na língua de chegada, na forma de um ditado

Marvin vê na "sentença" (ou na "máxima") o "estágio de lagarta", 
aduzindo que "quando essa ganha asas pela aceitação popular e voa pelos caminhos 
do mundo é que se transforma em provérbio" (Marvin apud STEVENSON, 1948, 
p.v).

O dicionário de Antônio de Moraes Silva define provérbio (do latim 
provérbio) como "máxima expressa em poucas palavras e que se tornou popular" 
(1949, p.813). Essa definição utiliza dois critérios: o primeiro diz respeito à forma e 
à extensão do E.P.; o segundo consiste num critério sócio-semântico. A forma pela 
qual é vazada essa definição identifica, de certo modo, o provérbio à máxima, uma 
vez que define um pelo outro, dizendo ser um provérbio, "máxima expressa" etc. 
(conforme acima).
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ou máxima, concordando sobre que as diferenças entre esses termos sejam "sutis e 
difíceis de serem determinadas" (STEINBERG, 1987, p.10), no que está, portanto, 
de acordo com muitos outros autores.

O mesmo autor fornece uma lista de proposições que se constituem 
em padrões, em termos das características de expressão e de conteúdo das 
diferentes formas proverbiais, procurando distinguir o que poderia equivaler às 
diversas designações. Conclui, porém, afirmando que há tantas formas consideradas 
como de transição que, ao final, é possível distinguir como núcleo comum dos 
diferentes modelos de provérbios o fato de serem fórmulas coletivas e tradicionais e 
de constituírem unidades independentes, sem que se tome propriamente possível 
agrupá-las sob diferentes designações.

Em um suposto enunciado proverbial padrão estariam portanto 
presentes o caráter de unidade completa e independente, o fundo de generalidade 
e saber experiencial e a forma sentenciosa concisa e pitoresca. Ainda assim, diz o 
autor, haverá porém provérbios que fugirão a essas características (AMARAL, 
1976, p.219). Isso mostra a instabilidade do terreno proverbial que não se presta a 
suportar distinções precisas e rígidas.

Quando se examinam vários E.P., em determinada língua, verifica-se 
de fato que "com uma sentença praticamente desprovida de metáfora convive um 
enunciado metafórico completo"; existem também sintagmas isolados suscetíveis de 
um emprego metafórico como substantivo ou como verbo; há enfim, o enunciado 
que mais se aproximaria do que hoje se entende como provérbio "um enunciado

Amadeu Amaral afirma que é "impossível traçar linhas divisórias 
exatas entre uns e outros" (gêneros proverbiais) sendo "as definições todas 
meramente aproximativas" pois, como diz o autor, "A substância fluida escapa por 
entre as frinchas das frases que as pretendem conter" (1976, p.218). Como, 
entretanto, não se pode evitar algum tipo de síntese, propõe basicamente três largas 
categorias: o provérbio típico, com sua forma independente, plena, sentenciosa e 
pitoresca, as frases que têm igualmente sentido completo, mas não possuem o 
conjunto ou nem mesmo algumas das características citadas, e uma multidão de 
frases de sentido incompleto, que se integram àquela multidão de dizeres 
diversíssimos.
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Para concluir sobre o problema de distinções entre os termos que 
podem recobrir os enunciados dos quais tratamos, reafirmamos que a maioria dos 
autores concorda com o fato de que os limites entre esses termos são efetivamente 
difíceis de determinar; podemos ir mais longe dizendo que a distinção entre os 
enunciados genericamente designados por sentenças proverbiais ou provérbios é, a 
rigor, impossível de ser estabelecida. Além de que, como já afirmamos, o enfoque 
deste trabalho prescinde da necessidade de tais distinções: se aludimos a elas nesta 
parte é porque fazem parte das preocupações da paremiologia, não podendo, por 
esse motivo, deixar de ser mencionadas.

autónomo, metafórico, exprimindo uma observação popular de valor geral." 
(SUARD et BURIDANT, 1984, p.10). Essa caracterização abrangente é a que 
convém para os fins deste trabalho: permite incluir desde os ditados mais triviais até 
as "trovas conceituosas ou filosóficas" (SARAIVA, 1985, p.25). Essas últimas, 
embora não constem do corpus a ser analisado, figuram, como ilustração, em 
algumas partes deste estudo (com relação mais ou menos direta com o texto); 
consideramos essas trovas como fórmulas proverbiais expandidas, por assim dizer.
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3. AS HIPÓTESES SOBRE A ORIGEM GERAL DOS PROVÉRBIOS

No livro "História Geral dos adágios portugueses" de Ladislau Batalha, 
o autor aponta dificuldades no sentido da busca das origens: "Assinalar-lhes a data, 
a geratriz, seguir-lhes as variantes de fórma e de sentido no decorrer das idades, 
tudo isto ainda no actual momento vai muito além do possível, tanto mais que raros 
são os eruditos suficientemente habilitados com os conhecimentos enciclopédicos 
que tal estudo exige." (1924, p.40). Entretanto o mesmo autor assinala um fato de 
muito interesse com relação ao assunto: "O seguimento dos provérbios clássicos até

Augusto Arthaber, no prefácio de seu Dicionário Comparado de 
Provérbios, diz : "Os gregos os tiveram (os provérbios), provavelmente, do vetusto 
Oriente e os transmitiram aos romanos, dos quais passaram depois a todas as 
línguas do mundo ocidental, especialmente pela obra de Erasmo que no seu 
Adagiorum Collectanea’ traduziu em baixo latim muitos provérbios gregos e latinos, 
que foram difundidos por toda a Europa e naturalizados pelas várias nações." (1972, 
p.X). Em língua francesa, por exemplo, imitando Erasmo, Mathurin Cordier publica 
em 1561 "Sentenças proverbiais e adagiais" (MALOUX, 1960, p.IX). Paul Zumthor 
dá como sendo o texto mais antigo em francês o "Proverbes au vilain", composto no 
fim do século XII pelo Conde de Flandres, obra imitada e remanejada muitas vezes 
no século XIII (1976, p.315).

As fontes comuns ao grande acervo paremiológico universal 
remontam à antiguidade egípcia onde os "sebayts" (ensinamentos), equivalentes aos 
provérbios atuais, são citados desde o terceiro milénio A.C. Entre os hebreus e os 
aramaicos o provérbio representava a palavra de um sábio. No século VI A.C. 
aparecem as Palavras de Ahiqar e no século IV A.C. os Provérbios de Salomão. Entre 
os gregos, "gnômê" (pensamento) e "paroemia" (instrução) cobrem as noções de 
provérbio, sentença, máxima, adágio, preceito, etc., aparecendo em obras de Platão, 
Aristóteles e Esquilo (MALOUX, 1960, p.VII).

Foi provavelmente a partir de fontes comuns como essas, isto é, 
inspiradas e traduzidas a partir principalmente de Erasmo, que grande parte do 
acervo paremiológico disseminou-se pelo ocidente. De onde as inúmeras 
coincidências entre as expressões proverbiais constatadas de uma para outra cultura 
ocidental.
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Não se pode confundir as origens remotas e comuns ao acervo 
paremiológico da humanidade com os meios pelos quais essas estruturas chegaram 
aos nossos dias: a mais breve observação sobre a verdadeira fonte comum 
proverbial permite afirmar que a tão decantada origem popular dos provérbios é 
um mito surgido em função de alguns dos modos pelos quais os E.P. foram 
veiculados e utilizados em certas épocas. Na Idade Média essas fórmulas gozavam 
de grande prestígio, constituindo-se na base de exercícios gramaticais nas escolas 
elementares e capitulares (BURIDANT, 1976, p.417). A partir dessa época grande 
número desses enunciados foram transmitidos por autores "plus ou moins frottés de 
clergie", ou seja, ligados ao clero (p.417) e chegaram até os nossos dias e até o nosso 
meio contemporâneo. Ainda que a afirmação possa causar alguma estranheza, 
escolas religiosas do começo deste século continham a influência de uma tradição 
pedagógica que pode facilmente ser remetida à Idade Média (13). Basta aludir ao 
teor de certos manuais pedagógicos (14). Esse fato reforça também o conteúdo da

às suas mais remotas origens, determinando-se-lhes quanto possível a área 
geográfica, poderá vir a concorrer para ratificar e corrigir algumas das noções que 
temos das grandes migrações humanas primitivas...” (1924, p.41). Eis aí um estudo 
possível, que ainda está por fazer.

(13) A literatura e o cinema nos tem fornecido exemplos desse fato: na literatura muitas obras 
denunciaram o teor geral do ensino religioso. No cinema, filmes como Antracythe (França, 1980, 
direção de Edouard Niermans) onde é expressa a atmosfera sufocante e alguns dos métodos 
pedagógicos de um colégio religioso na década de 50, filme no qual aguns provérbios são citados.
(14) Esse assunto escapa ao tema deste trabalho e poderia se constituir em objeto de um outro estudo 
no qual se examinasse todo um conjunto de material didático do começo deste século, para observar os 
valores que predominavam na época.

Apenas como ilustração, entretanto, citamos o prefácio da obra paradidática de João Kõpke:
"Compõe-se, este livrinho, de exercidos, que formam corpo com o meu CURSO 

SYSTEMATICO DA LÍNGUA MATERNA, obra de ha longos annos pensada e que trago em 
elaboração morosa na esperança de a poder ainda completar.

Seu escopo é ampliar o vocabulário e, exercendo a memória, promover a dicção correcta 
e expressiva com dar-lhe assumpto adaptado a conseguil-a.

Pela substancia, que forma o conteúdo de todos os exercidos aqui incluídos, e por meio 
de conceitos tomados aos grandes pensadores do mundo, que de si deixaram legado proveitoso, 
procuro imbuir o espirito e o coração da infanda e adolescência em idéas e sentimentos capazes 
de nortear a conducta no convivio social, afim de que, sempre satisfeito ante a sua consdênda, o 
indivíduo se premuna contra as ciladas múltiplas e multiformes do mal, e collabore 
sympathicamente com os seus similhantes, inspirado nas lições de um altruismo sensato e 
sincero.

Está claro que, para lograr tal effeito, o mestre, no emprego dos meios, que aqui ponho 
ao seu serviço, será o continuo mentor dos discípulos para a assimilação do que taes conceitos 
traduzem, levando-os, com a conquista do valor do vocabulário, á apprehensão dos assertos por 
elles expressos." (1915, pp^CV-XVI).
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nota, em páginas anteriores, na qual atribuíamos à modificação geral do ensino, dos 
costumes e dos valeres o fato de alguns jovens, até mesmo universitários ou 
formados, não conseguirem identificar um E.P. Aliás disse textualmente Amadeu 
Amaral "nunca se viu um jovem pronunciar um provérbio"; se isso pode não ser uma 
verdade não está porém muito longe de sê-lo.

Para, concluindo esta parte, nos reportarmos aos E.P. veiculados e 
conhecidos, atualmente, de modo específico em nosso meio, lembramos a grande 
influência que a cultura francesa aqui exerceu em fins do século passado e início do 
presente. Neste ponto lembramos novamente os manuais didáticos a afirmar: "Tout

Possivelmente, com efeito, alguns E.P. podem ter surgido nos jogos da 
nobreza, no código do amor cortês; posteriormente equivalentes realistas surgiram 
na burguesia, no mundo do comércio e dos negócios (BURIDANT, 1976, p.416). 
Talvez daí o mito da origem popular: o preconceito dos nobres pelas contrafacções 
de E.P. utilizadas pela burguesia. Claude Buridant aceita o fato levantado por 
Grace de que o desprezo pelo cliché proverbial só tenha ocorrido no século XVII 
(Frank Grace, p.525 apud BURIDANT, 1976, p.416) quando os nobres se 
enfastiaram dos jogos de salão e, por outro lado, viram seus padrões copiados pela 
burguesia ascendente e suas máximas revestidas da linguagem aceita pela sabedoria 
popular. Esse fato, associado naturalmente ao efeito de sentido de representar a 
sabedoria do povo que o E.P. produz, presta-se a explicar, pelo menos em parte, a 
causa do "mito" da origem popular desses enunciados. Na realidade a pretensa 
verdade e a origem popular são dados tão mais enganosos quanto mais fácil é a 
percepção desses elementos em um E.P. em relação a outros que somente certos 
princípios teóricos são capazes de explicar, como, por exemplo, seu modo de 
funcionamento no discurso, que um exame superficial não revela.

Retornemos ao tema da divulgação pelo mundo ocidental dos E.P. É 
a partir da publicação da obra de Erasmo de Rotterdam que se torna, 
aparentemente, mais viável acompanhar o desdobramento bibliográfico, nas 
diversas culturas. Barthes refere-se ao problema das origens das máximas em 
prefácio à reedição de La Rochefoucauld (1961, p.25) afirmando que muitas delas 
se originaram de jogos de salão, em uma "convergência do trágico e do mundano 
roçando-se um no outro", querendo com isso salientar de um lado o classicismo e de 
outro, o aspecto popular de muitos provérbios.



38

le monde a deux patries, la sienne et la France". Muitos enunciados podem nos ter 
chegado por via da língua e da literatura francesas. Esse fato é confirmado por 
Amadeu Amaral: "o francês, sobretudo, tem sido fonte de grande cópia de fórmulas 
coletivas popularíssimas em Portugal e no Brasil (1976, p.238). Muitas fontes em 
língua portuguesa alimentaram-se, portanto, em coletâneas paremiológicas em 
língua francesa. Sempre enfatizando a origem antiga e comum de grande parte dos 
E.P. que circulam em nosso meio, não se pode ignorar, no Brasil, a contribuição de 
outras inúmeras etnias que não foram certamente as produtoras das matrizes 
proverbiais mas que trouxeram, para nosso acervo, enunciados que passaram pelo 
filtro de outras culturas e que podem ainda evidenciar alguns traços dessa 
passagem, a despeito de sua posterior tradução para a língua portuguesa.

Sobre os problemas dessa natureza, estas breves notas pareceram-nos 
necessárias por sugerirem a possibilidade de variados estudos sobre os E.P., estudos 
que poderiam ser realizados em função da nossa própria realidade, em seus 
múltiplos aspectos.

Entretanto as fontes portuguesas não podem ter deixado de 
representar um fator igualmente importante. Seria difícil distinguir, quanto ao nosso 
acervo, quais as formas que surgiram diretamente através da língua portuguesa, 
quais as veiculadas através da língua francesa ou de outras línguas. Esse fato é 
agravado pelo que relata Amadeu Amaral: nos adagiários portugueses muitas 
fórmulas correspondem, palavra por palavra, às de repositórios de outras línguas. 
Há grande dificuldade, em qualquer tempo, de restringir a dada cultura o uso e a 
propagação de determinada fórmula (1976, p.238). Seria necessário um exaustivo 
cotejo de coletâneas e do material paremiológico em geral para se chegar a algumas 
frágeis conclusões nesse sentido. Isso sem falar nos enunciados propalados 
principalmente tradição oral, cujo exame apresenta dificuldades ainda maiores; essa 
outra fonte é, entretanto, extremamente significativa.
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4. RECENSÃO DA BIBLIOGRAFIA PAREMIOLÓGICA

4.1. PRIMEIRO GRUPO.

Procuraremos agora proceder de forma organizada à recensão 
bibliográfica que já foi em parte efetuada nos itens anteriores. Essa recensão não 
poderia, de modo algum, pretender-se exaustiva e nosso intuito é apenas o de 
distinguir os principais grupos em que se dividem as obras que têm os E.P. como 
objeto, citando algumas dessas obras como exemplo.

A presença do comentário em uma coletânea de provérbios não foi 
uma iniciativa de Erasmo. Outros autores também o fizeram fornecendo, para cada 
adágio, a indicação de sua fonte, isto é, de sua primeira ocorrência na literatura 
clássica, e de sua explicação literal. Trabalho que requer, como já mencionado, 
muita pesquisa e grande erudição filológica.

As obras do primeiro tipo são constituídas pelas obras paremiológicas 
por excelência: são as coleções de provérbios que surgiram da preocupação de 
preservar e armazenar expressões proverbiais (acompanhando-as ou não de 
comentários), agrupando-as mediante critérios variáveis e submetendo-as a variadas 
classificações, em grande parte dos casos geradas por uma divisão correspondente 
aos "campos do conhecimento humano".

De início procuramos ressaltar que o termo paremiografía vem sendo 
utilizado para designar a reflexão teórica que o desenvolvimento da linguística e a 
curiosidade renovada pela retórica suscitaram, nos dois últimos decénios. 
Paremiologia é o termo reservado para o conjunto de obras cujo conteúdo se 
compõe de parêmias ou E.P. Esta recensão pretende incluir esses dois tipos de 
trabalhos.

De toda forma, além da divisão em campos do conhecimento 
humano, uma ordem meramente alfabética, ditada pela primeira letra da primeira 
palavra, também foi e continua sendo muito comum entre os que colecionam essas 
expressões, conforme se verifica ao buscar examinar obras paremiológicas em 
línguas modernas, latinas ou saxônicas.
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A mais famosa fonte americana é o Poor RicharcTs Almanack, de 
Benjamin Franklin, editado de 1733 a 1758, que é considerada por Stevenson como 
uma das únicas coleções de importância publicadas naquele país. O autor 
acrescenta a muito curiosa observação de que "o gênio americano tem se 
desenvolvido mais para o lado da perversão do que para o do refinamento" 
(STEVENSON, 1948, p.vi). Talvez esteja se referindo a certa ordem de fatos 
relativos ao desaparecimento de certos valores que se costumava ver propalados 
pelos E.P., que se tem visto desaparecer, nos dias atuais, igualmente, na nossa e em 
várias outras sociedades.

Amadeu Amaral se refere a essas compilações dizendo que: 
"congregam fórmulas variadas e acumulam a matéria por ordem alfabética ou por 
outra ordem arbitrária" e ladeiam-na "de obnóxios comentários e explanações" 
(1976, p.216). Acrescenta o mesmo autor que, mormente as mais antigas, são 
incompletas e demasiado confusas. O que não é de se admirar quando se pensa na 
extensão das possibilidades semânticas recobertas por essas expressões e nos modos 
adotados para ajuntá-las e classificá-las.

Na realidade, dada a natureza do assunto, esses tipos de compilações, 
diz o mesmo autor, "nunca puderam saber onde deveriam parar" (1976, p.218). E 
nos casos em que os próprios organizadores das compilações esperaram que certa 
definição de gêneros pudesse estabelecer limites naturais, o que se verificou (como 
já se mostrou anteriormente) foi serem esses gêneros tão imbricados uns nos outros, 
que somente alguns autores, como o francês Leroux, tiveram a clara intuição de que 
seria forçoso ampliar seu campo inicial, acrescentando-lhe todos os terrenos 
contíguos, até topar-se, eventualmente, com alguma fronteira delimitadora, quase 
arbitrária. O assunto complexifica-se quando se pensa que "o campo da 
paremiologia, de um modo geral, deve abranger todas as expressões coletivas e 
tradicionais que organicamente se relacionam aos provérbios" (1976, p.221).

Exemplos deste primeiro tipo de obras, as quais colecionam 
provérbios agrupados mediante critérios diversos, procurando algumas vezes 
explicar suas origens, são abundantes em qualquer língua.
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4.2. SEGUNDO GRUPO.

No Brasil, o Marquês de Maricá (1733-1848) em 4.188 máximas 
sintetizou sua experiência filosófica sob o modelo de La Rochefoucauld. Delas a 
edição mais completa é a de 1958. Bráulio do Nascimento elabora Bibliografia do 
Folclore Brasileiro (Rio de Janeiro, 1971) onde registra 105 fontes nacionais.

As marcas de uma dicção erudita portuguesa são visíveis ainda em 
muitos enunciados atuais, revelando sua via de chegada ao nosso meio. Os 
problemas históricos são complexos mas de interesse: a preocupação com a origem 
e a história das expressões proverbiais é obviamente comum a todos os povos e a 
todos os tempos. Certamente obras preocupadas com as origens dos E.P. serão 
encontradas em diversas outras culturas. Para esta breve recensão contentamo-nos 
em citar algumas das que existem em língua portuguesa, apenas a guisa de exemplo.

Há um segundo grupo de obras que se propõe a tratar das origens e 
da história das expressões proverbiais. Em parte anterior deste trabalho, dedicada 
às origens possíveis do E.P. já nos referimos, com outros objetivos, a esse tipo de 
obras, das quais temos como exemplo, em língua portuguesa, o conhecido trabalho 
de Ladislau Batalha, "História geral dos adágios portugueses" (1924). Uma curiosa 
obra, "Origens de anexins" (1909), trata das origens ou circunstâncias de nascimento 
de algumas locuções tradicionais, de certas expressões de forma fixa, algumas bem 
conhecidas, outras quase em via de esquecimento, mas ainda ouvidas 
ocasionalmente, que não podem, porém, ser identificadas como provérbios.

Câmara Cascudo (1980, p.639) menciona as principais coletâneas em 
algumas línguas: Em Portugal, a de Antônio Delicado, Adágios portugueses reduzidos 
a lugares comuns, editado em Lisboa em 1561; na Espanha a coleção mais famosa é 
a editada em 1508, em Sevilha, Adágios que dicen las viejas tras eljuego.

Stevenson edita em 1948 The Home Book of Proverbs and Familiar 
Phrases, composto de provérbios distribuídos em nada menos que 2.957 páginas em 
papel bíblia, e cita outras várias fontes, correspondentes a uma dezena de 
compilações, em língua inglesa, editadas de 1546 a 1930 (p.vii).
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4.3. TERCEIRO GRUPO.

4.4. QUARTO GRUPO.

Sobre esse tipo de obras debruçam-se as que examinam os E.P. na 
obra literária de um determinado autor, procurando, por essa via, tirar conclusões 
sobre sua visão de mundo e sobre a de seus personagens, utilizando critérios que, 
em última análise, se reduzem aos semânticos. Entre essas obras citamos, como 
exemplo, o trabalho de Arma Sanchez, que examinou os E.P. na obra de Cervantes.

Neste grupo podemos incluir as obras nas quais o E.P. é incorporado 
ao discurso de determinado autor, não de maneira episódica ou acidental, mas sim 
de modo a incorporar seu estilo ou o de uma de suas personagens, visando a obter 
efeitos diversos, de diversas naturezas.

Como pertencentes a um terceiro grupo podem-se considerar os 
trabalhos de natureza comparativa: são eles os que se preocupam com as possíveis 
traduções ou correspondências entre duas ou mais línguas, definindo-se, em última 
análise, como obras de estilística comparada. Como exemplo desse tipo de obra, em 
língua portuguesa, temos o Pequeno dicionário de provérbios, de Helena Maria 
Quintão da Silva e José Luiz Quintão, em quatro línguas, editado em Lisboa em 
1983. O Dizionario comparato diproverbi e modiproverbiali in sette lingue de Augusto 
Arthaber (1972) é um outro exemplo desse tipo de obra paremiológica. Na 
realidade, como é natural, estudiosos de diversos países e línguas se têm 
preocupado com o problema das traduções e equivalências dessas expressões, que 
pertencem ao contexto mais amplo dos problemas tradutórios vistos de modo geral. 
Exemplos dessas obras encontram-se em todas as literaturas. Em nosso meio temos 
o estudo contrastivo de Martha Steinberg que traduziu, em duas outras línguas, 
certo número de E.P.

É o que faz Cervantes, através da personagem Sancho, e Dickens 
através de Sam Wellers, em Mr. Pickwick. Convém ainda lembrar, em língua 
portuguesa, o exemplo caricaturesco da peça "Amor por Anexins", de Arthur 
Azevedo, que possivelmente se encontra em relação intertextual com a peça de 
1616, de Adrien de Montluc, "La Comédie des Proverbes".
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4.5. QUINTO GRUPO.

O trabalho de Greimas, embora representado apenas por um capítulo 
relativamente breve dedicado ao assunto proverbial em sua obra "Du sens", tomou- 
se clássico e tem sido de extrema importância para a interpretação do fenômeno 
proverbial. De iguais proporções é o artigo ‘Poliphonie, Proverbe et Détournement’, 
publicado na revista Langages (GRESILLON et MAINGUENAU, 1984); esse 
artigo, conforme indica o próprio título, trata de problemas referentes a paráfrases

A um quinto e último grupo de obras correspondem as que 
igualmente têm procurado relacionar "parêmias e discurso e examinar a inserção e 
utilização dos provérbios nos contextos discursivos" (SUARD et BURIDANT, 
1984, p.2) fazendo-o, entretanto, através do prisma da nova teorização 
paremiográfica que se vem estabelecendo nos dois últimos decénios. De acordo com 
esses autores: "de uns trinta anos para cá, em particular, a paremiologia foi 
singularmente renovada graças a estudos visando a precisar a estrutura do 
provérbio, a isolar seus elementos constitutivos e a examinar estruturalmente seu 
funcionamento no discurso" (BURIDANT, 1976, p.432).

Esse tipo de obra situa-se no campo das que procuram correlacionar "parêmias e 
sociedade: o provérbio como testemunho etnológico" (SUARD et BURIDANT, 
1984, p.2).

Hoje, alguém que se proponha ao estudo dos E.P. por via de uma das 
linhas sugeridas por essa renovação teórica já tem muito a consultar. Basta nos 
reportarmos, por exemplo, à bibliografia fornecida por Claude Buridant, na Revue 
des Sciences Humaines 163 - número, aliás, inteiramente dedicado à retórica do 
provérbio (1976). Ainda em língua francesa os dois volumes chamados Richesse du 
Proverbe (SUARD et BURIDANT, 1984) publicam os resultados do colóquio de 
paremiologia realizado em Lille em 1981. Entre as intenções desse colóquio 
estabeleceu-se a de editar uma revista inteiramente dedicada à paremiologia para 
suceder à revista Proverbium - de caráter internacional - iniciada pelo 
paremiologista americano Archer Taylor (1890-1973) e por seu colega finlandês 
Matti Kuusi, em 1965, da qual foram editados, em onze anos, 25 números (1.008 
páginas), até 1975, quando cessou de circular. Em 1987 foram reeditados esses 25 
números pela Universidade de Helsinki.
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Sherzer e Burton concordam que as expressões proverbiais pertençam 
a um código gnômico; Debarah Tannen e outros autores (entre nós, Stella Tagnin) 
as vêem dentro de um contexto mais amplo de expressões formulaicas; esse prisma, 
ao qual já se aludiu na parte relativa às definições, observa o maior ou menor grau 
de convencionalidade e fixidez dessas formas face a outros tipos de fórmulas fixas 
ou cristalizadas, na linguagem. Tagnin realizou trabalho identificando, na língua 
inglesa, série extensa do que chamou "unidades convencionais", visando a examinar 
problemas de tradução. Segundo Tagnin as estruturas proverbiais seriam as mais 
fixas ou congeladas ("frozen" em seu texto) dessas unidades (1987, p.13), quanto à 
forma que apresentam dentro de seus próprios limites e as menos fixas quanto ao 
condicionamento face a determinada situação, conforme já procuramos mostrar em 
parte anterior desta dissertação.

Os últimos anos têm assistido a um efetivo renascimento do interesse 
pelo estudo das fórmulas proverbiais vistas sob os novos enfoques que somente as 
teorizações mais recentes tomaram possíveis. Foi em virtude desse mesmo fato que 
o tipo de análise que executamos neste trabalho se tomou viável.

Em língua inglesa figuram os estudos de Burton sobre uma novela de 
lonesco ”The Bald Prima Dona” (1980). Burton examina os efeitos obtidos no texto 
teatral pela alteração do enunciado proverbial original e revela que "inúmeros 
etnógrafos e sociolinguistas têm escrito sobre epigramas e provérbios (veja-se, por 
exemplo, Rothstein, 1968; Seitel, 1969; Milner, 1971; Kuusi, 1972; Dundes, 1975)", 
dentre esses autores destaca Dina Sherzer que discute o uso dos E.P. em uma 
novela de Beckett. O teor dessa obras confirma a preferência por campos de 
observação escritos e literários para exame do uso dos E.P. (1980, p.63).

de E.P. e a desvios e alterações em seus enunciados tradicionais. A mesma revista 
tem publicado inúmeros outros trabalhos de fundamental relevância para a 
teorização que dia a dia vem se afirmando.
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5. O ENFOQUE DESTE TRABALHO.

Meschonnic prossegue afirmando, nos passos de Paulham, que: "O 
provérbio é, em todas as línguas, uma frase cheia de sabedoria e de peso, que 
convida à adesão" (Paulham, J. Oeuvres complètes, Tchou, t.II, p.81 apud 
MESCHONNIC, 1976, p.419) e que é essa adesão que deve ser teorizada. 
Enunciação, discurso, situação, adesão, tudo isso mostra que mesmo antes que se 
sedimentasse a "nova teorização" sobre o estudo dos provérbios, oferecendo rumos 
para novas formas de análise, a intuição de certos estudiosos reconhecia que 
poderia haver algo a mais a fazer, nesse campo, que as listagens por temas, regiões, 
ordem alfabética, que as traduções de uma para outra língua, etc., e, sobretudo, 
pressentia que a "verdadeira pesquisa no campo paremiológico não deveria partir 
de livros, mas da tradição oral, para se conhecer qual a parte efetivamente dinâmica 
na paremiologia de determinada cultura." (AMARAL, 1976, p.241).

Em vista de tais fatos decidimo-nos a examinar os E.P. na linguagem 
oral e em discurso. Partir do oral, entretanto, como é fácil prever, representa um 
grande obstáculo que tem desencorajado os pesquisadores a trabalhar nesse sentido, 
pelo menos no que concerne ao uso dos E.P. O que tem ocorrido é que têm sido 
preferidos, sistematicamente, os corpus constituídos por material escrito e literário.

A necessidade de examinar os E.P. em discurso vem sendo 
reconhecida pelo menos a partir dos dois últimos decénios. Henri Meschonnic, um 
dos autores da "nova teorização" que vem se constituindo em torno dos E.P. afirma: 
"Parece-me que língua e cultura popular os provérbios poderiam ser tomados em 
uma teoria da linguagem poética como enunciação, em uma linguística da 
enunciação e do discurso".. "O provérbio é indefinível porque defini-lo faz entrar o 
referente na definição e o provérbio, da mesma forma que o poema, é uma 
atividade de linguagem, um ato de discurso do qual o referente é o conjunto 
enunciador mais re-enunciador, em suas relações com a situação". Suas afirmações 
indicam claramente os novos rumos a seguir no exame do gênero proverbial. Pois as 
noções, sem dúvida, mais antigas, que fazem do provérbio sabedoria/sabedoria das 
nações" se os viam como "matérias de experiência" não levavam em conta as 
"relações entre a linguagem e a situação." (1976, p.419).
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Tivemos a pretensão de partir do oral e do não escrito e não literário 
a despeito das dificuldades que esse procedimento acarreta, e com todos os riscos a 
ele inerentes, tomando para análise um corpus representado por registros de 
linguagem oral. A importância da oralidade chama, dia a dia, mais a atenção de 
diversos autores que como Garcia Landa se referem à "descoberta da oralidade da 
língua" como a "grande descoberta do século"; Landa afirma que a linguagem oral 
foi "por longo tempo reprimida e refutada pelos intelectuais de textos, apesar do 
fato de que essa representa a maior parte (salvo evidentemente nas línguas mortas), 
do imenso oceano da oralidade cotidiana dos formigueiros humanos sobre a qual 
flutua a tênue camada da textosfera". Esse autor denuncia que, por estranho que 
possa parecer, tal oceano parece não existir para os muitos linguistas "medusados 
pelo texto, pelos sinais sobre a página, pelos traços negros que monopolizam toda 
sua atenção e os que fazem acreditar que isso seja a linguagem, toda a linguagem." 
(1985, p.31).

Nosso desejo de trabalhar com o oral corresponde ao de colaborar 
para modificar essa perspectiva corrente.

Vejam-se, por exemplo, os trabalhos reunidos na Revue des Sciences humaines n° 
163, nos dois volumes da Richesse du Proverbe (mencionados no item 4.5.). O que 
ocorre nos estudos paremiológicos na literatura francesa ocorre também nas demais 
literaturas. Em nosso meio, igualmente, os trabalhos que têm sido apresentados 
privilegiam o escrito e o literário.

Marianne Lederer faz observações de teor semelhante sobre o hábito 
de se conferir à linguagem escrita estatuto privilegiado relativamente à oral, 
afirmando que o que se considera geralmente é que linguagem oral, linguagem 
bruta e aproximativa quando comparada à escrita, não se presta a pensamentos 
profundos"... "considerando-se sério somente o que é escrito, provavelmente porque 
é o escrito que fica e porque a transmissão do saber efetua-se graças a ele." (id. 
p.26).

Assim, o objetivo deste exame consiste, basicamente, em proceder a 
uma análise pragmática dos E.P. em discurso: entendemos por isso examinar como 
interferem os traços fundamentais que caracterizam o uso desses enunciados, na 
linguagem falada, na linguagem oral. As noções básicas são portanto a noção
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dessas duas linhas.

Examinar o uso dos E.P. implica em discernir, além do processo pelo 
qual são inscritos no discurso, as funções desses enunciados em seus contextos de 
fala, bem como os efeitos de sentido que produzem. Funções e efeitos de sentido 
que decorrem, naturalmente, da combinação de certas características constantes, 
tanto do enunciado autónomo representado pela estrutura proverbial como do 
processo particular de sua inscrição no discurso. Funções e efeitos que, em nosso 
modo de ver, possuem características específicas no discurso oral, devido à 
espontaneidade que o escrito nem sempre logra possuir e a outros traços 
particulares à linguagem oral cujas diferenças em relação à escrita representa, em 
si, um exame extenso, que não cabe neste trabalho.

O traço fundamental a ser examinado, tendo em vista o que acabamos 
de expor, é o de que todo E.P. corresponde a um fato de citação ou menção incluído 
no discurso oral, com fins e objetivos específicos e contando com efeitos específicos, 
tenha ou não o locutor consciência desse fato.

Para Ollier o mesmo estatuto semiótico que Benveniste aplica à 
palavra deve ser aplicado ao E.P., conforme esse seja tomado em língua ou discurso, 
"porém com a particularidade original de que, em seu modo de existência semiótica, 
ele oferece as virtualidades de uma narrativa mínima." (1976, p.331).

Entretanto, um E.P. possui condições citacionais que lhe são próprias: 
instaura uma ruptura contextuai onde ocorre a intrusão súbita de uma voz diferente 
da voz responsável pelo segmento de fala que acolhe o E.P. O fato produz a dupla 
enunciação ou metaenunciação onde Ej é a enunciação meta com respeito a Eq - 
a enunciação do E.P.

Como afirmou Marie-Louise Ollier, "A propriedade mais 
fundamental distintiva do provérbio é a de não ter outra existência no discurso que 
a citada. Fora da citação ele tem o mesmo estatuto que a palavra no dicionário"... 
"com a única diferença de que constitui um enunciado completo, autónomo" (1976, 
p.331).
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Examinar um E.P. em discurso, como enunciado citado, significa 
examinar fatos concernentes ao fenômeno enunciativo da metadiscursividade em 
discurso. Para examinar esses fatos utilizaremos os princípios teóricos estabelecidos 
por Berrendonner sobre tal assunto, princípios que o autor identifica como teoria 
das menções. Ao fazê-lo estaremos, inevitavelmente, invocando alguns outros 
princípios que se associam de modo obrigatório aos anteriores, como os referentes à 
polifonia enunciativa, formulados por Ducrot e Anscombre, segundo os quais um 
E.P., como qualquer enunciado da linguagem, ao mesmo tempo afirma e nega 
alguma coisa. No caso particular do E.P., a essa polifonia própria de todo 
enunciado, somam-se as vozes produzidas na citação de um E.P., oriundas do 
fenômeno de dupla enunciação. Ainda que no fenômeno polifônico o número de 
vozes seja sempre indefinível teremos que reconhecer, no uso do E.P., um efeito de 
somação simultânea de vozes.

O E.P. possui um duplo traço: constitui-se em um enunciado 
autónomo e ao mesmo tempo só funciona em ruptura com essa autonomia, na 
necessária ligação com o discurso que integra. Para Ollier cliché e a citação textual 
são tipos de enunciados que tocam, em algum ponto, as fronteiras do E.P que, 
dentre esses enunciados é o único a se constituir tanto como parte de sintagma 
quanto propriamente cxomo sintagma ou frase.

Paralelamente ao fato citacional observamos que, no nível de 
superfície, a única modalização que é afeta ao E.P. é a assertiva. Pela teoria dos 
atos de linguagem qualquer enunciado realiza um ato ilocucional. Nos E.P. esse é 
sempre um ato de asserção, positivo ou negativo, que pode estar inscrito na língua 
de modo implícito ou explícito. Para o exame desse fato tomaremos um conjunto de 
princípios constituído pelas teorias elaboradas a partir de Austin mas, sobretudo, da 
revisão, ou melhor dizendo, de certas adjunções efetuadas por Berrendonner sobre 
os conceitos fundadores ou iniciais, ou, em outros termos, sobre a teoria padrão.

Prosseguimos a operação de distinguir os fatos que serão examinados 
nesta análise observando que todo E.P. proporciona o agenciamento da asserção, 
como operação enunciativa, com a generalização, enquanto operação discursiva, 
como resumiu Ali Bouacha. A generalização estende a pretendida verdade do E.P. 
a toda a comunidade transformando esse enunciado em discurso de autoridade. A 
linguagem possui, no nível de superfície, diversos processos para operar essa
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generalização. Berrendonner em seus princípios teóricos representa pelo pronome 
ON a comunidade que garante a verdade do E.P. Conservaremos no decorrer do 
trabalho esse pronome em língua francesa por representar uma noção operatória 
útil.

Além de seu modo citacional de inscrição no discurso, do ato 
ilocucional de asserção que realiza, da generalização de uma verdade cuja garantia 
está na voz comum, há um fato de opção envolvido na utilização de um E.P. na 
linguagem.

Tomamos como hipótese básica, como ponto central do que 
queremos comprovar, o fato de que, no caso do ato de linguagem realizado por

Optar por um E.P. para realizar determinado ato de fala representa 
uma escolha, por parte do locutor, que não é fortuita ou aleatória: relaciona-se às 
funções que tais E.P. se prestam a desempenhar na fala, enquanto ato de linguagem. 
Podemos imaginar um eixo entre dois elementos opostos: um deles é o modo 
proverbial de expressão, o outro, que evidentemente representa todo um 
paradigma, corresponde às diversas possibilidades constituídas por modos de 
expressão não proverbiais. Nesse par oposicional a escolha do E.P. se deve a que o 
ato de fala realizado na língua por um E.P. apresenta peculiaridades que o tomam 
mais eficaz, quanto aos efeitos a obter, que o ato correspondente e potencialmente 
possível, no mesmo contexto, realizado por uma dicção não proverbial. Em outros 
termos, um locutor que opta por um E.P. o faz com vistas a certos efeitos que pensa 
não poder obter por via de outro modo de dizer. Isso dito em outras palavras 
representa afirmar que o ato cumprido por um E.P. preenche na linguagem, em 
certos contextos, algumas funções específicas que outras formas de expressão não 
conseguem preencher. Esse fato será estudado nos casos a serem examinados, 
extraídos da linguagem oral. A linguagem escrita pode perfeitamente reproduzir, 
seja ou não para fins literários, as circunstâncias mediante as quais um E.P. ocorre 
na linguagem falada: dificilmente poderá fazê-lo, entretanto, com a mesma 
espontaneidade pela qual esses enunciados ocorrem na linguagem oral - pois a 
linguagem escrita é fruto de maior reflexão e elaboração - tem mais tempo para 
ser produzida. Pessoalmente supomos que a linguagem escrita não se presta à 
observação de certos traços do uso dos E.P. que somente a interação através do 
verbal, permite examinar.
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meio de um E.P., é somente através da observação de certos efeitos que se torna 
possível inferir determinados valores próprios do ato ilocucional realizado pelo uso 
de um E.P. que não são aparentes à primeira aproximação. Em outras palavras, 
inversamente ao que se poderia supor, é a percepção de certos efeitos que permite 
o acesso e o discernimento dos valores correspondentes a esses efeitos no ato 
ilocucional que o E.P. realiza. Dessas afirmações resulta como conseqiiência, 
integrando a hipótese a ser comprovada, que são os efeitos perlocucionais que se 
impõem, cognitivamente e intuitivamente ao espírito do locutor, quando esse opta 
por um modo de expressão proverbial.

Por outro modo de dizer, na interpretação semântica do ato 
representado pelo E.P. os efeitos (ou forças) perlocucionais condicionam a 
interpretação do ato ilocucional, muitas vezes ambíguo, realizado por esse 
enunciado. Os mesmos princípios teóricos dos atos de linguagem que possibilitaram 
o estabelecimento dessa hipótese deverão proporcionar o suporte para que ela 
possa ser comprovada.

A noção de valor dos atos de linguagem, dito, valor ilocucional, tem 
sido objeto de algumas discussões. Recorreremos à revisão crítica que 
Berrendonner faz desse conceito opondo à noção de valor ilocucional a noção de 
complexo ilocucional.

Do que até aqui ficou dito neste item destacamos portanto os 
conceitos de uso e função, de enunciação e adesão e de pralidade podendo, por 
conseguinte, afirmar que pretendemos examinar o uso do E.P. e a adesão que 
provoca, através de uma linguística da enunciação e do discurso, em um corpus de 
natureza oral. Isso representa um enfoque pragmático que se baseia, por um lado, 
sobre as teorias já mencionadas, por outro, sobre uma "nova teorização" que vem 
sendo constituída em tomo dos E.P. Desse modo, para bem situar o problema, 
teremos que nos referir a um conjunto amplo de princípios teóricos pragmáticos que 
engloba outro mais restrito: o dos princípios que, a partir de uma linguística da 
enunciação e do discurso, se formou em torno dos problemas relativos ao uso dos 
E.P.

A noção de uso é a adequada para caracterizar a oposição entre "um 
conteúdo denotativo estável, relativo às condutas humanas", e o que é
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Pretendemos comprovar dados da observação intuitiva por via de uma 
pesquisa exercida, simultaneamente, sobre o corpus linguístico e sobre as teorias 
que se prestam a propiciar um modo de análise ou um suporte teórico adequado à 
comprovação desses dados. Isso significa dizer que consideramos a perquirição 
sobre as teorias compatíveis com o objeto a ser examinado, sobre as teorias que 
permitam a explicação metódica dos fenômenos observados empiricamente, como

"constantemente modificado pelo efeito conotativo contextuai" (ZUMTHOR, 1976, 
p.314). Os provérbios instauram uma relação intersubjetiva onde é o próprio 
funcionamento do processo, isto é, o "salto analógico" que provê a interpretação do 
sentido e não o enunciado, em si, que constitui o efeito figurado a ser interpretado.

Os E.P. são enunciados de uso, isto é, de "emprego repetitivo, 
marcados como tais, destinados a funcionar ao modo de citações no discurso onde 
estão integrados" (ZUMTHOR, 1976, p.314). Essa noção pragmática de uso, básica 
e essencial, suscita uma série de questões.

Por que, em determinadas circunstâncias, determinado locutor, ao ter 
que produzir um segmento de fala em seu discurso, opta por um E.P., diante do 
leque de modos de expressão que certamente possui, como todo falante da língua? 
(embora, naturalmente, esse leque possa ser maior ou menor, conforme sua 
competência linguística). Quais funções preenche um E.P. que um segmento 
semanticamente correspondente - não proverbial - não se presta a 
preencher? Quais os efeitos conscientes ou inconscientes que o falante da língua 
julga obter e quais os que realmente obtém, ao produzir, por esse uso, um ato de 
fala? Em relação a esses efeitos por que o falante faz essa opção? De que tipo é 
essa escolha e em quais elementos implica? Ao tomar um enunciado cristalizado ao 
invés de optar por uma forma de linguagem considerada mais criativa (linguagem 
"livre") qual é o provável processo psico-linguístico que poderá influir em sua 
opção? Qual o processo linguístico que permitiria explicar as decantadas sabedoria 
e autoridade de um E.P.?

Certamente não poderemos responder a essas e outras questões 
surgidas da observação empírica do fato que representa utilizar um E.P. na 
linguagem. É o exame do material linguístico que deverá demonstrar quais as 
perguntas que poderão ser respondidas, por via deste exame.
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parte integrante da própria pesquisa. Em outros termos, não se tratou de fazer 
caber um modelo teórico, à força, nos fatos linguísticos a serem analisados, mas sim, 
neste caso, efetivamente, saiu-se em busca das teorias mais adequadas para 
organizar, articular, enfim, suportar teoricamente fatos que, em um primeiro 
momento, foram percebidos de modo intuitivo. Se registramos aqui essa observação 
é porque pensamos que talvez possa explicar um certo caminhar hesitante que 
poderá ser notado, em alguns momentos, até próprio de quando se quer demonstrar 
que aquele caminho é possível. O que nos faz lembrar o tão conhecido pensamento 
de Antônio Machado: "Caminante, no hay camino. Se hace el camino al andar". 
Pois, em última análise, trata-se de poder comprovar se as teorias mencionadas 
viabilizam o estudo dos E.P. no uso corrente da fala e se permitem comprovar 
certos dados observados empiricamente.
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6. O CORPUS.

6.1. A ORGANIZAÇÃO DO CORPUS.

Os exemplos que pretendemos analisar correspondem à transcrição 
de trechos de diálogos durante os quais ocorreram usos de E.P. Esses trechos foram 
registrados de duas formas: ou mediante observação e transcrição imediata direta 
ou mediante registros gravados.

Entre essas duas posições o procedimento que adotamos, por nos 
parecer o único viável nesta etapa de pesquisa, foi o de recorrermos a transcrições 
simplificadas, mencionando, nas análises dos casos, algumas daquelas variáveis que 
tenhamos considerado mais significativas, quanto à interação ocorrida. Foi uma 
forma encontrada para não transformar o problema transcricional em um obstáculo 
intransponível - impeditivo à realização do trabalho.

Segundo algumas opiniões seria impossível transcrever qualquer 
conversa registrada. De fato, como salienta Goffman, "Ninguém ignora que quando 
um indivíduo, em presença de outro, responde a um acontecimento, os olhares que 
lança, suas miradas, suas mudanças de posição são portadoras de todo tipo de 
significações, implícitas e explícitas. E se palavras são pronunciadas, o tom da voz, a 
maneira de retomar a palavra, de recomeçar, a localização das pausas, tudo isso 
conta de forma igual." (1987, p.7).

Procurou-se manter a maior fidelidade possível às réplicas ou turnos 
dos locutores e ao contexto, em todos os seus aspectos. Não se recorreu a 
transcrições fonéticas por não se ter julgado esse aspecto de relevância, ou pelo 
menos fundamental para a análise, mas reproduziram-se as formas de dizer 
(toumures) próprias à linguagem oral, bem como algumas de suas "incorreções".

Moeschler porém (1985, p.80) considera a transcrição possível, 
embora demande um processo longo e delicado: de fato o seria - e até mesmo 
impossível - se tivéssemos que dar conta de todas as variáveis indicadas por 
Goffman, como possivelmente de muitas outras, inerentes à conversação.



54

Podemos empregar os termos "diálogo ordinário" ou "conversação 
familiar" por considerarmo-los suficientemente inequívocos quanto ao tipo de 
discurso que vamos analisar, prescindindo, para esta análise, de outras possíveis 
classificações. Da mesma forma que a identificação de um E.P. é dada como um 
fato que se impõe ao espírito (ao qual se tem visto aplicado, muitas vezes, o adjetivo 
"prégnant”, em língua francesa), a identificação da linguagem comum, familiar ou 
ordinária impõe-se da mesma forma: é a linguagem que usamos constantemente, 
ainda que, às vezes, com propósitos relativamente formais. Aceitá-la como tal evita- 
nos sobrecarregar o trabalho com mais conteúdos teóricos do que os necessários, 
que já não nos parecem poucos. Vale entretanto dizer a mais que ela corresponde à 
modalidade distensa ou informal que aparece praticamente na totalidade dos 
exemplos colhidos.

Esses são, na maior parte, constituídos por diálogos. No quadro de 
uma linguística pragmática da enunciação, o diálogo, como forma de discurso, vê 
situadas duas figuras, igualmente necessárias, sendo uma a fonte e a outra o alvo da

Alguns dos registros de fala que constam do corpus a ser analisado em 
nosso trabalho contêm dados de conhecimento público e muitos poderão ser 
efetivamente reconhecidos nos fragmentos de diálogos que apresentamos (o que até 
prova sua autenticidad^ Em todos os casos, entretanto, designamos os participantes 
da interação por Lj, D?, etc., e por outros símbolos que nada tem a ver com sua 
identidade real. (15)

Às possíveis objeções contra essa forma de registros de casos, que se 
nos afigurou como a única viável, só podemos opor, como esclarecimento, que já foi 
anteriormente adotada, nos mesmos moldes, por Deborah Tannen, para examinar 
dados linguísticos pertinentes a trabalho que executou sobre automatismos de 
linguagem, ou seja, sobre expressões formulaicas ou pré-padronizadas na 
conversação e sobre as convenções que as regem (1985).

(15) A escolha desse critério levou em consideração que Barthes & Berthet (apud MOESCHLER, 
1985, p.80) opinam ser moralmente condenável registrar o que dizem as pessoas a revelia delas. 
Moeschler considera que essas pessoas quando prevenidas se mostram cooperativas e não se 
escandalisam com o fato. Em nosso caso, previni-las poderia alterar o teor da interação. Não 
desejamos nesta etapa entrar no mérito dessas questões que envolveriam outra extensa problemática, 
além da já incluída neste trabalho.
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6.2. A TROCA MÍNIMA

Esta análise envolve um corpus conversacional enquanto examina os 
E.P. na práxis da linguagem, isto é, sua inserção em fragmentos de conversação. 
Esse é o motivo pelo qual devemos abordar alguns dos princípios teóricos que se 
reportam aos modelos que se tem estabelecido para analisar tais tipos de dados.

Dentre as linhas possíveis, selecionamos esses princípios segundo as 
postulações de Moeschler (1985, pp.78-118) que prefere à designação análise 
conversacional a de análise de conversação para identificar posturas de tradição 
anglo-saxônica, oriundas da Escola de Birmingham.

comunicação. "Duas figuras em posição de parceiros são, alternadamente, os 
protagonistas da enunciação." (BENVENISTE, 1974, p.82).

Tem sido normalmente considerado que o enuciatário motive a 
mensagem e que o enunciador a produza. Esse, em última análise, toma a iniciativa 
discursiva e a seu próprio risco pode assumir certas posturas, como a de ignorar a 
existência do outro. O fato importante a notar é que mesmo que não se saiba a 
quem se fala, fala-se sempre a alguém (KERBRAT-ORECCHIONI, 1980, p.161); 
fala-se sempre a um enunciatário individual ou coletivo. A esse enunciatário tem 
sido garantido, nas análises pragmáticas mais recentes, o lugar que lhe compete: o 
de co-enunciador (ELUERD, 1985, p.79).

Nos casos que nos interessam - os de nossos registros - haverá duas 
possibilidades: os co-enunciadores (enunciador e enunciatário) se encontram ou 
não se encontram no mesmo espaço físico. Nesse segundo caso se, por um lado, não 
podemos falar de diálogo, por outro não podemos minimizar o papel do co- 
enunciatário, somente pelo fato de seu distanciamento espacial em relação ao co- 
enunciador. Motivo pelo qual foram incluídos no corpus a ser estudado neste 
trabalho exemplos que se enquadram nos dois tipos de casos.

Se preferiu essa designação, diz o autor, foi porque a "análise 
conversacional" mereceu uma conceituação bastante particular no quadro que os
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Moeschler pretendeu divulgar o modelo de análise formulado em 
torno de Eddy Roulet, em Genebra. (17) Esse modelo busca definir as condições 
de uma análise conversacional dinâmica (vs. natural ou estática), de modo a 
distinguir a estrutura hierárquica e funcional de uma conversação ou fragmento de 
conversação, abordado com a ajuda de princípios heurísticos simples e através da 
hipótese de que a conversação é submetida a coerções de diferentes níveis 
(intencionais, estruturais, de encadeamento), sendo mais a interação entre essas 
diversas coerções que a simples flutuação ou variação das situações de conversação 
a responsável por sua estrutura.

Moeschler considera que os termos INTERAÇÃO, DISCURSO e 
CONVERSAÇÃO recobrem conjuntos não necessariamente coextensivos mas que 
são, pelo menos em parte, recortáveis uns sobre os outros. Vê a conversação como 
um tipo particular de interação, isto é, como interação verbal. De modo análogo 
alguns discursos podem ser classificados como conversacionais, inscrevendo-se no 
quadro da interação; evidentemente nem todas as interações e nem todos os 
discursos são conversacionais.

sociólogos americanos qualificaram de etnometodologia; dentre esses sociólogos 
Goffman é um dos mais representativos. (16)

No discurso conversacional Moeschler distingue a forma e a função. 
Se, por definição, uma conversação se inscreve em uma interação verbal ela 
pressupõe a existência de pelo menos dois participantes e de uma ou mais 
contribuições verbais desses participantes. Moeschler opõe monologai e dialogai, 
como propriedades de superfície da conversação; por forma o autor entende o 
número de participantes e o de suas contribuções ou turnos verbais. Um discurso 
monologai pode simular, explícita ou implicitamente, uma situação de conversação 
(18). Quanto à função, Moeschler utiliza a oposição dialógico/monológico, 
afirmando que, do ponto de vista de sua forma e de sua função, um discurso pode 
ser dialogai e dialógico, dialogai e monológico, monologai e dialógico

(16) Moeschler (1985, p.16) indica também os trabalhos etnometodológicos de Bachmann, Lindenfeld 
& Simonin (1981), conservando como seu texto de referência o artigo de Sacks, Schegloff & Jefferson 
(1974). Para os trabalhos da Escola de Birmingham cita Sinclair & Coulthard (1975).
(17) Moeschler cita como fonte os Cahiers de linguistique française 1, Études de linguistique apliquée 44 
e Roulet et alii. (1985), Capítulo 1.
(18) Roulet estudou a esse propósito editoriais jornalísticos que simulam a situação de conversação 
(ROULET, 1982).
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Ex:

reparaçãoAI - Pode passar-me o sal?
lc ciclo

BI - Pois não.

A2 - Obrigada.
2o ciclo

B2 - Não tem de que. minimiza ção

satisfação

apreciação

(MOESCHLER, 1985, pp.14-15). No caso do corpus que examinamos constam 
tanto conversações que se inscrevem em um quadro de interações verbais com 
função dialógica (dialogais, portanto) quanto discursos que embora pareçam 
corresponder às especificações do monologai em um exame superficial possuem, 
entretanto, uma função que se identifica à dialógica com a diferença, em relação à 
anterior, de não contar com a proximidade física dos interlocutores. Essa é a 
justificativa para que a análise que procedemos englobe exemplos dos dois tipos.

Moeschler distingue os três tipos mais importantes do que designa por 
constituintes conversacionais - troca, intervenção, ato de linguagem. A troca 
contém pelo menos duas contribuições ou turnos conversacionais de locutores 
diferentes, sendo portanto um constituinte complexo; se contiver apenas duas 
contribuições ou turnos trata-se de uma troca mínima.

A intervenção é a maior unidade monologai que compõe a troca (19); 
é composta de atos de linguagem mas pode reduzir-se a um só ato - daí sua 
classificação em simples ou complexa. O ato de linguagem é a menor unidade 
monologai constituinte da intervenção; pode-se identificá-lo como um segmento

(19) Moeschler atribui a Goffman um dos primeiros esquemas gerais da estrutura da troca 
distinguindo a esse respeito dois grandes tipos: as confirmativas e as reparadoras. As primeiras são, 
principalmente, as de natureza expressiva - como as saudações - geralmente na abertura e 
fechamento de uma interação. As segundas ligam-se ao conceito de ofensa territorial e de atividade 
reparadora. Goffman define a troca reparadora em termos de ciclo:

Para Goffman a ofensa territorial (1985, pp.20-28) é constituída pelo próprio fato de se pedir 
algo a alguém: se refletirmos a respeito veremos que sua posição é mais que fundamentada. Ao 
conceito de ofensa territorial contrapõe-se o de defesa da face. Para Goffman, nas negociações que 
estabelecemos com outros indivíduos tudo gira em torno de não perder a face, e todas as interações 
negociam, em última análise a perda ou na perda da face.

Algumas variedades de trocas fogem à estrutura básica reparação + satisfação + apreciação: 
por exemplo as trocas encaixadas (ou parentéticas segundo Goffman) e as negativas (GOFFMAN 
1985, pp.20-28 e MOESCHLER, 1985, pp.83-84).



58

Segundo esses critérios o corpus que tomamos para análise compõe-se 
de casos de trocas complexas, que podem compreender duas ou mais contribuições. 
Basicamente, entretanto, o objeto imediato da análise, em nosso caso, é a troca 
mínima ou, para Goffman, "a unidade dialógica mínima, o par, o conjunto formado 
por duas enunciações, cada uma do mesmo ‘tipo’, cada uma pronunciada por uma 
pessoa diferente, seguindo-se imediatamente no tempo; nosso objeto é, em suma, 
um ‘par adjacente’"

Examinando o problema do corpus conversacional, Moeschler 
reconhece que a partir da linguística chomskiana convencionou-se considerar 
qualquer corpus linguístico, para análises com quaisquer finalidades (fonológica, 
morfológica, sintáxica, semântica ou pragmática), como necessariamente 
incompleto, parcial e inapropriado, por conduzir a informações parasitárias. 
Moeschler rejeita porém essa posição sugerindo definir o objeto observável, não em 
termos de representatividade, mas de pertinência, em um tipo de análise 
pragmática que se interroga sobre os problemas do procedimento, da interpretação, 
do encadeamento, e sobre os problemas do encerramento da conversação (1985, 
p.79).

discursivo associado a um único conteúdo proposicional (podendo esse ser 
complexo se os conteúdos forem ligados pelas conjunções lógicas £ e ou).
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CAPÍTULO II

1. O ENFOQUE PRAGMÁTICO.

2. A PRAGMÁTICA LINGUÍSTICA

Em um enfoque que se pretende pragmático e que envolve uma 
disciplina em formação pareceu-nos necessário incluir estas notas iniciais, de teor 
genérico, antes de resumir os pontos teóricos que servirão de base a este estudo pois 
o desenvolvimento de várias linhas de pesquisa, aparentemente dispersas, abrigadas 
hoje sob o conceito geral de Pragmática, é fato recente que merece algum exame.

O objeto deste trabalho é a análise pragmática dos casos reunidos no 
corpus apresentado no item anterior. Dá-se essa análise como pragmática, em 
primeiro lugar, porque privilegia os modos de definição pragmáticos de E.P. e, em 
segundo lugar, porque examina esses enunciados em contexto. A primeira dessas 
duas partes evidenciará, no estudo dos casos, as características pragmáticas 
constantes, na inserção de um E.P.; a segunda porá em evidência, nessa mesma 
análise, as variáveis relativas a cada caso examinado. Esta segunda parte é a que diz 
respeito à hipótese particular que levantamos, neste trabalho, a respeito do uso dos 
E.P., como atos de fala.

"Muitas coisas há no mundo, 
Que são sem o parecer;
E muitas, ao mesmo tempo, 
Que parecem sem o ser."

Pepoli 
(KÒPKE, 1915, p.70)

Eluerd apresenta, em 1985, uma obra de iniciação à Pragmática, na 
qual nos baseamos para tentar discernir alguns de seus princípios teóricos mais 
importantes tentando mostrar as coincidências entre alguns diferentes modos de 
abordagem pragmática. Eluerd afirma que a primeira dificuldade ao tentar uma 
síntese das pesquisas nesse campo é a que representa o fato de que, para falar com
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mencionou

1. As análises linguísticas de um primeiro tipo que distinguem a 
língua, código interiorizado ou não, de seus usos comuns, em cada ato particular de 
comunicação: a fala.

2. As análises do segundo tipo que se situam na linha mal definida 
onde língua se toma fala e que procuram esquadrinhar os processos dessa passagem 
para a enunciação através da ajuda dos traços que ela deixa no enunciado.

É possível dividir a filosofia da linguagem em duas grandes correntes: 
a que corresponde à preocupação com a relação da linguagem com a realidade, que 
trata dos aspectos semânticos, e a que corresponde à preocupação com a relação do 
significado linguístico e o uso das frases, que trata dos aspectos pragmáticos 
(JACOB, 1984, p.324). Do mesmo modo pode-se ver uma linha divisória entre as 
análises linguísticas pragmáticas ou não pragmáticas no fato de levarem ou não em 
conta os fatos ordinários da comunicação humana.

A divisão da Linguística nos 
anteriomente proporciona três tipos de análise:

"O adjetivo pragmático, no uso corrente, significa: que leva em conta 
os fatos" ... "que desconfia das teorias" ... "No uso filosófico, o pragmatismo é um 
empirismo pelo qual se julga a verdade de uma lei pela qualidade de suas aplicações 
práticas e a de um comportamento, pelos benefícios que dele resultam." (ELUERD, 
1985, p.5).

propriedade, a Pragmática não existe, pelo menos como disciplina claramente 
delimitada. Acrescenta, a seguir, que os debates sobre as teses e métodos são 
inseparáveis dos debates sobre a teoria da comunicação que suporta esses métodos; 
tendo em vista esses fatos o fornece uma divisão da Linguística em três tipos: a 
primeira concebe a comunicação como meio de transportar a informação do locutor 
ao auditor, do emissor ao receptor; a segunda, como um lugar de encontro e de 
expressão de subjetividades, e a terceira - a Linguística Pragmática - como 
tentativa de ajuste, onde se deve acrescentar ao transporte da informação o jogo dos 
papéis e dos atos pelos quais os interlocutores se reconhecem como tais, agem como 
tais e assim fundam comunidades linguísticas, em um mundo humano (ELUERD, 
1985 p.184).

três tipos que se
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As análises dos dois primeiros tipos são não pragmáticas. As do 
último, ainda raras, segundo o autor, são as pragmáticas (ELUERD, 1985, p.8).

As teorias que puseram em marcha o interesse pela Pragmática 
Linguística tiveram origem no pensamento de Pierce e James, para os norte- 
americanos, e de Austin e Searle para os europeus. A partir das idéias desses 
autores um segundo passo foi dado, posteriormente, pelo reconhecimento da 
necessidade de uma instância pragmática para a interpretação do sentido.

Feldman, em 1986, no artigo denominado "The ‘Old’ Pragmatics and 
the ‘New’", conclui que hoje se tem como conquista que, embora os estudos 
pragmáticos contemporâneos não possuam ainda uma teoria unificante (p.413), 
"uma justificativa para a instância pragmática há muito não é mais necessária", pois 
tendo ela conquistado seu direito à existência graças às conquistas filosóficas como 
as da teoria dos atos de linguagem, às da reavaliação wittgensteiniana dos 
mecanismos dinâmicos da língua ordinária e às da análise conversacional acabou 
por gerar "um conjunto de achados que mostram, pelo menos, que o completo 
acesso ao sentido não será obtido isolando-se a língua sozinha, arrancada de seus 
usuários e de suas intenções." (p.413).

3. As análises do terceiro tipo que tentam abordar a linguagem 
em seus usos ordinários ou comuns, recusando o postulado do dispositivo 
língua/fala e se interrogando sobre a emergência da língua na comunicação e pela 
comunicação.

Autores como M. Dascal e R. Stalnaker (1981, p.7) denunciaram um 
certo negligenciamento da pragmática por parte dos linguistas. Dascal chega a 
lembrar a expressão de Bar-Hillel dando a pragmática como a lata de lixo da 
linguística por conter os fenômenos que ficariam excluídos de uma teoria da 
linguagem, aduzindo que a pesquisa, nesse campo, foi conduzida, durante largo 
tempo, por não linguistas. R. Stalnaker diz que os problemas da pragmática têm 
sido tratados de modo informal pelos filósofos da linguagem comum e por alguns 
linguistas, mas que têm sido ignorados pelos filósofos e lógicos de espírito 
formalista que empurraram os problemas da pragmática para a sintaxe e para a 
semântica (DASCAL, 1981, p.59).
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Isso preocupou linguistas como Jef Verschueren que, em 1980, em 
artigo publicado na revista Communications, "À procura de uma pragmática 
unificada", assim se refere a essa disciplina: "A linguística contemporânea parece-se 
a um homenzinho com uma grande barriga. Esse ventre enorme é a pragmática. A 
pragmática tomou impulso desde o momento em que os linguistas se viram 
obrigados a reconhecer que toda linguística que tem como objeto a língua em si 
mesma e por si mesma; torna-se desprovida de entranhas. A língua é essencialmente 
um fenômeno ligado à realidade social e à cognição humana e, por essa razão, o 
estudo da língua se tomará reducionista, a menos que se tenha em conta essas 
relações. De dez anos para cá, muitos linguistas compreenderam o fato e ocuparam- 
se em encher a cavidade visceral de nosso homenzinho. Mas, infelizmente, 
esqueceram-se de exercitar, ao mesmo tempo, seus músculos abdominais. De lá, sua 
barriga" (p.274).

O mesmo autor diz ainda que a pragmática é um dos domínios mais 
nebulosos e confusos da linguística contemporânea, no qual, segundo ele, dir-se-ia 
que se podem construir teorias e moldar, à vontade, conceitos novos, até mesmo 
sem tomar conhecimento dos que foram propostos por outros linguistas. O que 
sugere a necessidade da elaboração de sínteses teóricas que permitam articular os 
diferentes setores da pesquisa pragmática.

Inúmeros autores parecem ter constatado a coincidência nos 
propósitos, nas formas de análise e nos conteúdos das linhas pragmáticas, a tal 
ponto que Meyer chega a afirmar, a esse respeito, que muitos linguistas têm falado 
dos mesmos assuntes, cada qual se esforçando para trazer as outras dimensões para 
sua perspectiva, o que se toma justamente difícil pelo simples fato de que, a rigor, 
esses campos se interpenetram (MEYER, 1982 - p.110).

Contemporaneamente a Pragmática, ou estudo dos atos de 
linguagem, estendeu seus estudos além do que parecia ser seu domínio específico, 
levando em consideração o ato de argumentação, dificilmente classificável na teoria 
austiniana de origem. Desse modo a argumentatividade, ou Teoria da 
Argumentação na Língua, passou a ser reconhecida também como sendo a 
pragmática linguística de Ducrot e Anscombre; outros autores consideram que 
retórica e argumentação digam respeito a fatos equivalentes (KOCH, 1984, p.14).
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A partir dos anos 70 a pragmática já havia tomado novos rumos pelos 
trabalhos de Grice sobre o implícito e o subentendido o que exerceu natural 
influência sobre a questão do ilocutório e de seu valor, noções que se associam às 
anteriores na composição da base teórica deste trabalho.

Para Ducrot, entretanto, pelo menos nos momentos iniciais de sua visão teórica 
(correspondentes ao que expressou na década de 60), o componente retórico seria 
um dos componentes do sentido ao qual se opõe o componente linguístico. De todo 
modo percebe-se certa equivalência entre retórica e argumentação. Meyer 
identifica três pontos de vista principais sobre a retórica: o de Ducrot e Anscombre, 
o do Grupo de Liège e o de Perelman, tendo sido esse último quem lhe conferiu 
novo prestígio situando-a no interior dos quadros da argumentação: essa consiste, 
segundo o mesmo autor, pela definição mais geral que se lhe possa atribuir, no 
"estudo da relação entre o explícito e o implícito" (MEYER, 1982, pp.105-138).

Retórica integrada, semântica intencional ou semântica da 
enunciação são outras designações pelas quais se têm reconhecido alguns dos 
conteúdos que compõem o conjunto desses achados ou teorias pragmáticas.

Moeschler estabelece uma linha pragmática que leva em conta a 
interação conversacional e propõe para a Pragmática a seguinte definição: "A 
pragmática linguística é o estudo do sentido dos enunciados em contexto. Tem por 
objeto descrever não a significação da proposição (semântica), mas a função do ato 
de linguagem realizado pelo enunciado. Se a frase e a proposição constituem as 
unidades sintáxicas e semânticas máximas, o ato de linguagem é a unidade 
pragmática mínima, constituindo-se as outras unidades pragmáticas na intervenção 
(unidade monológica máxima) e na troca (unidade dialógica mínima) - na 
perspectiva da pragmática conversacional..." (1985, pp.2O-23). As noções evocadas

O fato é que hoje se convive com diferentes teses aparentemente 
dispersas e muitas vezes incoerentes. A desordem aparente, como afirma Eluerd, é 
o preço pago para falar de uma linguagem humana e não de uma linguagem ideal e 
desencarnada. Os dados em tomo dos quais se pode agrupar, entretanto - na 
tentativa de ordená-los - os postulados das diferentes escolas são o papel dos 
interlocutores, o papel do contexto e o papel dos usos ordinários da língua 
(ELUERD, 1985, p.3).
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b - Há coincidências tanto quanto aos modos de análise quanto aos 
princípios teóricos entre linhas que mais parecem divergir quando vistas de longe, 
através das designações que utilizam para certos fatos e pelo ângulo que tomam 
para exame, que quando examinados mais de perto seus conteúdos.

Em resumo, o que quisemos nesta parte demonstrar agrupa-se 
primordialmente em tomo de dois pontos:

a - A pragmática ainda é uma disciplina em elaboração, objeto de 
controvérsias entre os autores, que reconhecem, entretanto, suas deficiências e que 
preferem muitas vezes defini-la mais pelos modos das análises linguísticas que 
procura executar e pelos objetos sobre os quais essas análises se debruçam do que, 
propriamente, pelos conteúdos teóricos propostos.

por essa definição foram, aliás, mencionadas anteriormente, quando nos referimos 
ao corpus deste trabalho. O mesmo autor considera que os problemas principais da 
pragmática linguística sejam "de um lado as teorias do performativo e do ilocutório 
e de outro a do implícito." (p.20). Afirma que o implícito diz respeito, em primeiro 
lugar, à relação entre o sentido literal e o sentido implicado por um enunciado e, 
em segundo, à diferença entre a natureza convencional (linguística) ou 
conversacional (não linguística) do implícito.
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3. AS TESES PRAGMÁTICAS QUE NOS SERVIRÃO DE APOIO.

a - a teoria dos atos de linguagem.

b - a reformulação que Berendonner propõe a respeito da noção de 
valor ilocutório, à qual opõe a de complexo ilocutório.

d - alguns princípios teóricos que ou se constituem em desdobramento 
dos anteriores ou com esses apresentam afinidade de conteúdos: por exemplo, o 
conceito de polifonia de Ducrot que se recorta sobre o da metaenunciação, no caso 
do uso de E.P.

c - a teoria das menções, elaborada igualmente por Berrendonner, 
que permite uma análise apropriada do fato citacional representado pelo uso de um 
E.P.

e - alguns princípios teóricos que consideram os E.P. em discurso, 
com origem em diversos autores, foram adotados para classificação e aclaramento 
de fatos relativos aos E.P., na medida que a análise dos casos tomou-os necessários.

Ao tratarmos, em outra parte, do enfoque deste trabalho já 
mencionamos alguns dos princípios teórico-pragmáticos - que por seu ângulo de 
visão e pelo objeto que examinam - prestar-se-ão a nos servir de apoio.

Retomando-os de forma remissiva e esquemática esses princípios são 
os seguintes:
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3.1. OS ATOS DE LINGUAGEM E ALGUMAS POSTERIORES ADJUNÇÕES 

À TEORIA PADRÃO.

Posteriormente Searle trouxe sua contribuição relativamente a tais 
hipóteses que têm sido consideradas como as hipóteses fundadoras a respeito dos 
atos de linguagem. Searle considera os atos ilocucionais (20) como atos de fala

A teoria padrão sobre os atos de linguagem desenvolvidas a partir de 
Austin e Searle têm, em sua base, a crença de que falar não é somente trocar 
informações e que toda e qualquer enunciação consiste em executar um ato, em um 
agir na fala e por meio da fala. Por ação ou ato entende-se "toda atividade de um 
sujeito, quando ela é destinada a produzir uma certa modificação da realidade, 
modificação distinta daquela que ela própria constitui enquanto atividade." 
(DUCROT, 1984, p.440).

(20) Os termos ilocudonal, ilocutório e ilocucionário são encontrados como equivalentes na 
bibliografia consultada. O mesmo para perlocucional, perlocutório e perlocucionário. Pretendemos

Austin, partindo dos verbos que executam a ação que nomeiam, como 
os que se pronunciam no ato de batizar, prometer, etc. identificou-os como verbos 
performativos; foi Austin o primeiro a constatar que todo falar é um agir. A partir 
daí o autor desdobrou em três aspectos o ato que consiste em fazer qualquer coisa 
pela palavra:

1) o ato de locução (a produção de sons pertencendo a um 
vocabulário e a uma gramática, aos quais são ligados um sentido e uma referência, 
isto é, uma ‘significação’ no sentido clássico do termo): esse ato poderia se 
considerado infralinguístico.

2) o ato de ilocução produzido em se dizendo alguma coisa e 
consistindo em tomar manifesto como as palavras devam ser compreendidas nesse 
momento: as mesmas palavras podem ser compreendidas quer como um conselho, 
quer como uma ordem, etc. Este poderia ser visto como um ato sui generis sem 
paralelo com os demais.

3) o ato de perlocução (quer dizer o aspecto que leva em conta que o 
ato dá lugar a efeitos - ou consequências - nos outros ou em $i próprio). Esses 
atos poderiam ser considerados como supralingiiísticos. Os efeitos têm sido 
identificados como perlocucionais.
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Dessas formulações iniciais interessa-nos, nesta dissertação, a que diz 
respeito ao ato ilocucional efetuado na linguagem, no caso particular deste trabalho, 
por um enunciado proverbial, e bem entendido, a seus efeitos perlocucionais. Em 
outros termos, interessa-nos identificar os vários aspectos que assume um ato de 
linguagem realizado pelo uso do E.P.

Para Searle o estudo das significações das frases e o das execuções 
dos atos de fala não são distintos ou irredutíveis um ao outro, nem constituem dois 
domínios independentes, mas um único, visto sob dois aspectos diferentes 
(SEARLE, 1981, pp.28-29).

completos, pelos quais se assevera, se pergunta, se ordena, etc., são compostos, para 
ele, de referência e predicação, do objeto e do que se predica sobre esse objeto, 
evocando que Austin distinguiu, em inglês, mais de mil verbos ilocucionais, dentre 
os quais afirmar, descrever, asseverar, advertir, observar, comentar, comandar, 
ordenar, pedir, criticar, pedir desculpas, censurar, aprovar, saudar, prometer, 
objetar, exigir, alegar, etc. Searle substituiu o par locutório/ilocutório pelo par 
proposição/força ilocucionária e embora discordando de Austin quanto à distinção 
entre atos locucionais e ilocucionais (SEARLE, 1981, p.35), postula igualmente que 
falar uma língua é executar atos de fala, atos como fazer afirmações, dar ordens, 
fazer perguntas, fazer promessas, etc. e, num domínio mais abstrato, atos como 
referir e predicar. Postula, em segundo lugar, que esses atos sejam em geral 
possíveis graças a certas regras quanto ao uso dos elementos linguísticos e é em 
conformidade com elas que tais atos se realizam (SEARLE, 1981, p.26).

Quanto às adjunções que sofreram os princípios iniciais interessa-nos, 
sobretudo, a relativa ao complexo ilocucional; Berrendonner observou a 
necessidade de descrever dois atos solidários e interdependentes, onde a teoria 
inicial via um único ato ilocucional. Para explicar esse fato teremos que rastrear, 
por assim dizer, a noção central e básica para a compreensão e aplicação da teoria, 
a de valor ilocucional, que tem sido objeto de algumas oscilações conotativas.

privilegiar a designações ilocucional e perlocucional, porém, mormente no caso de traduções de 
citações, os outros tennos poderão igualmente ocorrer.
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Para explicar o processo metaenunciativo pelo qual é introduzido na 
linguagem um E.P. abordaremos, em seguida, a teoria das menções, segundo o 
modo como é proposta pelo mesmo autor.

Para Anscombre, L realiza um ato ilocutório A, em uma enunciação 
E, se L apresenta E como destinado a produzir certas transformações jurídicas e se 
realmente as produz; por sua definição são ilocutórios os atos como a ordem, a 
questão, o insulto, a permissão, a promessa, a ameaça, a interpelação (em fr. 
l’adresse) e perlocutórios os atos como aborrecer, humilhar, lisonjear, reconfortar, 
consolar, convencer, etc. (1980, p.67). Vemos que essa afirmação se presta a certa 
ambiguidade pois é somente uma diferença do lexema empregado que distingue o 
valor do ato ilocucional de seu efeito perlocucional. A esse problema nos 
referiremos mais adiante.

Berrendonner considera ato locutório o ato de utilização do código 
gramatical para a formação de um enunciado, tal como Austin concebe. Ato que 
compreende "a atividade fonética, a atividade de combinação sintagmática pela qual 
o sujeito falante reune as palavras em frases e, no plano semântico, a atividade que 
consiste em construir um sentido representativo de uma certa referência, quer dizer, 
a que coloca em obra a função denotativa da linguagem." Afirma ainda que o ato 
ilocutório parece ser "uma atividade semântica que Austin procura fundar sobre a 
noção de valor." (1981, pp.14-15). E objeta que se Austin insiste sobre a necessidade 
de distinguir cuidadosamente o valor e a significação jamais fornece, entretanto, 
precisões claras sobre qual seja a diferença pertinente para distinguir as duas 
noções. Desse modo só se define o valor ilocucional de um enunciado de um modo 
puramente negativo: esse valor é o que não é sua significação (significação 
equivalente a sentido e referência). Reconhece porém que a noção de valor 
ilocucional se define, por outro lado, em um par opositivo, onde ela contrasta com a 
noção de efeito perlocucional.

Alguns pontos da teoria padrão, mas sobretudo, como dissemos, a 
noção de valor ilocucional, passaram a ser objeto de discussão por parte de diversos 
autores sem que suas contribuições afetassem os postulados essenciais das teorias 
fundamentais. Achamos útil acompanhar algumas dessas discussões, inclusive 
porque colaboram para tomar mais claros os princípios iniciais.
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Suas objeções não impedem que identifique (e aqui parafraseamos o 
autor) o conceito de valor ilocutório como a inovação original, a contribuição 
inédita de Austin, como a introdução de uma entidade semântica nova, opondo-se 
ao conceito tanto de significação quanto de efeitos, objetos, diz o autor, já antes 
reconhecidos. Para ele a especificidade do valor ilocutório repousa sobre a 
exploração conjunta de dois eixos: o primeiro se refere às funções de linguagem 
(denotativa x não denotativa), o segundo é o eixo convencional x não convencional. 
Pelo primeiro o valor ilocutório se distingue da significação dos enunciados (sempre 
assimilada à denotação dos objetos: sentido + referência), para dar conta do fato de 
que a linguagem, mais que denotar os objetos e fatos, serve para agir sobre o 
interlocutor; sobre o segundo eixo o ilocucional se opõe ao perlocucional como o 
produto das regras ao produto das circunstâncias, como o invariante ao variável 
(BERRENDONNER, 1981, p.16).

Para Berrendonner o que distingue o valor ilocutório de um 
enunciado é, entre todas as suas propriedades semânticas, o fato de que ele provém 
de uma convenção de emprego, inscrita na língua sob a forma de verbos 
performativos. O fato de que tal enunciado deva ser tomado como uma asserção, 
como uma ordem, ou como uma pergunta, etc., é uma invariante semântica, 
fundada sobre uma convenção, que nada tem a ver com os efeitos variáveis e 
previsíveis que pode provocar esse enunciado, efeitos chamados perlocutórios. 
Assim "todos os valores que são da ordem da ação, principalmente os que são 
conhecidos como ilocutórios, devem ser considerados como significações 
manifestadas no e pelo ato de enunciação, mas que não estão de modo algum 
inscritas no enunciado." (1981, p.23).

O autor prossegue afirmando: "A observação mostrará, por outro 
lado, que as regras (leis do discurso) que produzem o$ valores ilocutórios não 
diferem fundamentalmente das que permitem o cálculo de seus efeitos 
perlocutórios, e que a distinção do mais ao menos convencional, entre essas duas 
ordens, que Austin postulava, não tem pertinência. Resulta disso que o conceito de 
ilocutório tende a perder todo interesse no quadro de uma teoria semântica." 
(pp.23-24). Em outra parte de seu trabalho opina que os atos ilocutórios das teses 
de Austin não passam de "vulgares subentendidos". Sugere designar por atos
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substitutivos os que não são facultativos ou presuntivos mas sim que engajam os 
interlocutores, ao contrário do subentendido que apresenta a característica de 
poder ser negado (pp. 122-123).

Para Berrendonner tanto não há uma classe fechada de frases 
performativas - cuja função específica seria de efetuar atos ilocutórios - como não 
há uma classe fechada de fórmulas estativas que possuam essa mesma função. E 
todo enunciado de estado no presente do indicativo está sujeito a receber dois 
valores ou duas interpretações: uma interpretação ilocutória, que o autor define 
como de ato de valor substitutivo (A-substitutivo) - na qual sua enunciação é 
tomada como equivalente a um ato - e uma interpretação constativa, na qual sua 
enunciação é tomada pela descrição referencial de um estado de coisas 
contemporâneo (1981, p.106). É desse modo que para ele se define ato ilocucional.

Até esse ponto talvez possamos resumir afirmando que a linguística 
estrutural, em particular com Benveniste (que já havia colocado claramente em 
1946 as questões de interlocução) (GUESPIN et alii., 1984, p.5), tentou limitar a 
questão da dimensão ativa da linguagem aos performativos: à performatividade 
restrita (que Austin foi o primeiro a assinalar) a pragmática respondeu 
generalizando o problema a uma função ilocutória constante (id., ib., p.6). Da 
linguística do locutório, que tratava os enunciados como informativos e glosava uma 
ordem em "eu informo que você deve" e uma pergunta em "eu informo que eu não 
sei se...", passou-se ao ilocutório que trata os enunciados como ativos. Por fim

O exposto acima deverá permitir verificar que Berrendonner e Ducrot 
& Anscombre parecem chegar por vias diferentes ao conceito de sui- 
referencialidade, como parâmetro do valor ilocucional: a sui-referencialidade é a 
capacidade que tem uma enunciação de falar do mundo e de falar ao mesmo tempo, 
de si mesma, sui-referencialmente, pela mímica locutória (BERRENDONNER, 
1981, p.211). Em outros termos, um enunciado pode denotar sua própria produção, 
pode tomar sua própria enunciação por tema e comentá-lo, atribuindo-lhe um 
predicado (id., ib., p.206). Têm valor ilocucional de ato substitutivo os enunciados 
que tomam a si mesmos como seu próprio tema e dão de si mesmos a imagem de 
um ato criador de direitos e deveres (id., ib., p.109). Permanece - e Berrendonner o 
discute amplamente - o problema do reconhecimento da intenção do locutor: de 
qual é o indício que constitui a fonte última da interpretação ilocutória (p.110).



71

Acompanhar as ‘oscilações’ conotativas que sofreu o conceito de valor 
ilocucional corresponde a uma trilha nem sempre fácil de seguir. No processo de 
pesquisar sobre essas idéias algumas vezes nos sentimos um tanto à deriva: já 
havíamos observado esse sentimento ao nos defrontarmos com o título de um artigo 
de Anscombre "Voulez vous dériver avec moi?" (1980). Ainda que esse autor não 
estivesse se referindo ao tipo de deriva ao qual estamos aludindo, a coincidência 
não nos pareceu menos curiosa: quer se trate de deriva marinha, quer da relativa à 
derivação ilocutória, o que esperamos é que esta parte deste trabalho possa trazer 
os esclarecimentos necessários à teoria dos atos e, em particular, à noção essencial 
de valor ilocutório, que parece ser passível de múltiplas e diversas interpretações.

Anscombre reforça a visão de que um dizer é um ato perlocucionário 
em virtude de suas consequências reais e é um ato ilocucionário em virtude do valor 
simbólico e quase institucional que lhe é atribuído pelos interlocutores. Aí se insere 
a noção do valor ou força do ato ilocucional: um mesmo enunciado, segundo o 
autor, pode apresentar valores como o de aconselhar, de desafiar a fazer, de 
ordenar, de suplicar - valores que cabe à descrição semântica interpretar. Outro 
exemplo esclarecedor que Anscombre fornece: a declaração oficial de um 
diplomata é investida de um certo valor - valor de ultimatum, de advertência, de

Anscombre, em trabalho de 1985, reformula posições anteriores 
quanto a essa noção afirmando que o que se considerava força ilocutória deva ser 
visto somente como um caso de ocorrência da estratégia discursiva de um 
enunciado, no contexto da "rede" constituída pelos diferentes enunçiadores 
convocados e de sua ligação com o locutor, É no locutor - aquele que o enunciado 
designa como seu autor - e nos diferentes modos pelos quais ele pode $e situar em 
relação aos diversos enunçiadores, que Anscombre assenta o foco de sua análise 
(pp.7-8).

Berrendonner já acena, na última década, com a possibilidade de que, na 
dependência de ser bem sucedido ao procurar reduzir certas dificuldades - que 
ele próprio levanta - relativas ao plano da enunciação, a era da semântica 
ilocutória possa ser logo revolucionada." (1981, p.24). Resta-nos trabalhar com esses 
conceitos antes que a revolução se dê por concluída.
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Ducrot mergulha a teoria dos atos de linguagem em uma concepção 
polifônica da enunciação: entre sua concepção e essa teoria o ponto comum é o de 
fundamentar o sentido sobre a alteridade. Ducrot chama alteridade externa a que, 
nos Atos de Linguagem, fundamenta o sentido de um enunciado nas relações que 
este estabelece entre sua enunciação e certo número de desdobramentos ‘jurídicos’ 
que esta enunciação deve ter (1987, p.9). A essa alteridade externa Ducrot 
acrescenta a interna afirmando que o sentido de um enunciado "descreve a 
enunciação como uma espécie de diálogo cristalizado, em que várias vozes se 
entrechocam" (1987, p.9). Alude ainda à possibilidade de que "cada uma dessas 
vozes sejas ela própria, por sua vez, a representação, a colocação em cena de um 
diálogo..." (1987, p.8).

Posteriormente, na mesma obra, O dizer e o dito (1987), Ducrot 
propõe uma teoria da língua como espetáculo, na qual amplia sua visão polifônica e 
evidencia certas distinções como a de atos primitivos (realizados pela assimilação 
do locutor ao enunciador) e derivados (o locutor os realiza por colocar em çena 
enunciadores expressando sua própria atitude, não podendo, entretanto, ser 
assimilado ao enunciador mas apenas o representando, no sentido teatral do termo, 
isto é, pondo em cena um enunciador do qual se distancia (1985. p.213-214)) (21) .

(21) Essa formulação corresponde a uma das últimas revisões de Ducrot. Esse autor 
partiu de Strawson, que foi o primeiro a tecer considerações sobre os pressupostos e 
a introduzir o recurso ao implícito na análise do explícito, com a limitação de tê-lo 
feito ainda em termos de valores de verdade (MEYER, 1982, pp.110-111) e de 
Austin, pensando apenas, segundo ele próprio afirma, em aplicar suas teses; na 
verdade, diz ele, foi obrigado a abandonar a maioria delas. Em "O dizer o o dito" de

crítica, etc., e esses valores não se confundem com os efeitos perlocucionais no(s) 
destinatário(s) • o que o(s) faz(em) sentir-se realmente advertido(s). criticado(s). 
etc. Dizendo o que diz, independentemente dos efeitos de sua declaração, o 
diplomata executa um ato convencional que se dá como tal e como tal é 
reconhecido por seus parceiros. Constatamos aqui, no exemplo fornecido por 
Anscombre, o mesmo problema que já mencionamos um pouco atrás e com o qual 
nos defrontaremos nas análises: o sistema de nossa língua só prevê a possibilidade 
de falar de efeitos usando um verbo reflexivo, o que se presta muitas vezes a fazer 
confundir, quanto aos princípios teóricos, os valores ilocucionais obtidos a partir do 
locutor responsável pelo ato de linguagem e os efeitos perlocucionais, ressentidos 
pelo alvo desse ato.
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Tendo em vista nosso estudo particular dos atos de fala executados 
por via de E.P. é indispensável lembrar que um mesmo enunciado, um mesmo ato 
de enunciação, pode servir para produzir vários atos ilocutórios. Anscombre fornece 
o seguinte exemplo para esse fato: Estou totalmente de acordo com você a respeito de 
que o tonto do Pedro não tinha nada que meter seu maldito nariz nesta sujeira (22). 
Segundo as palavras do próprio autor tal proposição ou ato ilocucional "comporta 
pelo menos cinco atos ilocucionais em níveis diferentes (seis se acrescentarmos a 
pressuposição); um ato de exprimir seu acordo, duas imprecações, dois insultos" 
(1980, p.67).

Nessa forma de ver, Anscombre se aproxima de Berrendonner que 
afirma que é preciso "renunciar à idéia simplista de que existe um único valor 
ilocutório de asserção, cuja expressão privilegiada será a construção ‘declarativa’ 
simples" pois "esse tipo de frase pode, ao que parece, servir para realizar complexos 
ilocutórios diversos, nos quais a asserção propriamente dita ê só um ingrediente," 
(1981, p.52). Nessa forma de ver, a asserção existente em todo E.P. seria apenas um 
de seus ingredientes.

A noção de ato ilocucionário associa-se à existência do que se designa 
como marcadores de atos ilocucionais. Esses auxiliam a reconhecer qual ato o 
locutor (Addresser, na terminologia inglesa ou americana) tem a intenção de 
executar na fala. Esses marcadores são representados, sobretudo, pelas modalidades 
imperativa, declarativa, interrogativa e optativa, que codificam os grandes tipos de 
intenção ilocucionária. A asserção existente em todo E.P. é portanto uma dessas 
modalidades. Não se deve confundir esses marcadores de atos ilocucionais com os 
operadores discursivos ou argumentativos que eventualmente podem preceder e 
introduzir os enunciados que, através dessas modalidades, realizam os atos 
ilocucionais.

retratação intelectual comporta um risco severo de depressão’ (DUCROT, 1987, p.7), dizendo ainda 
que a "reviravolta que ostentou’ foi o signo exterior de uma fidelidade oculta ao que ele chama 
"intuição profunda" dos filósofos nos quais se inspirou, sobre a atividade realizada através da língua, 
mas, principalmente, sobre a possibilidade que tem a fala de falar de seu próprio acontecimento, 
possibilidade que se faz aparecer indiretamente, quando se interpreta um enunciado como a realização 
de um ato ilocutório (DUCROT, 1987, p.8).
(22) Em fr.: Je suis bougrement d’accord avec toi que cet abruti de Pierre n’avait qu’à pas fourrer son 
foutu nez dans cette saloperie.
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Na terceira alternativa do paradigma identifica-se a situação do E.P.

Berrendonner aduz ainda que é a relação com o texto, isto é, a 
posição do enunciado em uma estrutura de interações discursivas, que tem um 
papel decisivo na percepção de eventuais complexos ilocutórios, pois no significante 
há poucas chances de encontrar traços opositivos desses complexos. Antes de 
prosseguir é necessário verificar melhor a noção de "complexo ilocutório".

eu afirmo que p 
eu suponho que p 
eu admito que p 
eu repito que p 
eu te confirmo que p 
eu te anuncio que p 
eu te respondo que p
etc.

nada pressupondo);
pressupondo "p é ON-falso");
pressupondo "p é ON-verdadeiro);
pressupondo "eu já disse p");
pressupondo "ON já te disse que p";
pressupondo "ON ainda não te disse que p"; 
pressupondo "você perguntou sobre p");

Para chegar à noção de complexo ilocutório Berrendonner parte dos 
verbos performativos /supor/ e /convir/ (23) afirmando que eles contém 
pressuposições particulares: /p é ON-verdadeiro/, /p é ON-falso/ (24). O fato, diz 
ele, que parece banal, tem consequências importantes, dado o carater performativo 
desses verbos, os quais, empregados na primeira pessoa do presente do indicativo, 
servem regularmente de marcadores de atos ilocutórios; esses performativos, 
entretanto, são de um tipo particular que serve à execução de um ato ilocutório de 
afirmação de uma proposição p e de uma pressuposição de verdade relativa a p. 
Assim, onde a teoria dos atos de língua menciona em geral um só e único ato de 
afirmação, é necessário reconhecer a existência, de fato, de todo um paradigma de 
atos assertivos diferentes, opondo-se por pressuposições de verdade, ou, mais 
geralmente, pela pressuposição de diversos valores interativos, cada um deles 
destinado a responder de maneira específica a um tipo de situação de discurso, a 
um estado momentâneo das informações, ou a uma peripécia do diálogo." (1981, 
p.49). Assim se compõe esse paradigma:

Berrendonner invoca, como apoio para seu modo de ver, a tese 
essencial de Ducrot - a idéia de que a pressuposição deva ser ela mesma 
considerada como um ato ilocutório (cujo efeito jurídico seria o de impor um

(23) Em francês/prétendre/c /convenir/para os quais outras traduções são provavelmente possíveis.
(24) Como já ocorreu anteriormente citamos o pronome ON, sem traduzi-lo, para representar a 
opinião geral; em língua portuguesa, o mais comum, nesses casos, é o emprego da partícula SE.
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Segundo seu exemplo, quem diz "Na França não se tem petróleo mas 
se tem idéias" ou "Quem dorme janta" (E.P.) ou "A pragmática deve ser uma 
pragmática integrada" (os exemplos são do autor) não executa o mesmo ato que 
quem enuncia, para informar um vizinho, uma afirmação qualquer do gênero 
"Pedro ficou doente". Daí toda a tese (no sentido amplo do termo) de que os E.P. 
são enunciados peculiares que realizam, na fala, atos peculiares e que a observação 
de alguns de seus traços podem trazer esclarecimentos em muitos pontos, sobre o 
funcionamento global da própria linguagem.

Entretanto, segundo sua opinião, em alguns casos pode se encontrar 
um indício desse complexo ilocutório no próprio nível do conteúdo afirmado e esse 
é o caso "dos provérbios e de outros enunciados estereotipados cuja função é a de 
celebrar uma ‘verdade’ cultural solidamente estabelecida na ideologia dominante." 
(p.52). Nesse sentido, nos E.P., a própria gestualidade toma-se co-responsável com 
os indícios conteudísticos.

No significante, reitera o autor, há poucas chances de encontrar os 
traços opositivos desses complexos ilocutórios, salvo, talvez, diz ele, pela melodia, 
ou seja, pelos fatores supra-segmentais, referentes às características gestuais do 
código linguístico.

quadro ao diálogo, quer dizer, um certo estado da verdade aos interlocutores); 
sendo esse o caso é possível distinguir os verbos de asserção que têm como valor 
semântico o de significar "a execução simultânea de dois atos ilocutórios". É a 
descrição desses performativos que requer a adoção do conceito de "complexo 
ilocutório" que consiste em um elo de solidariedade estabelecido entre dois atos 
ilocutórios elementares, cuja execução simultânea é significada pelo mesmo 
marcador - pelo mesmo verbo performativo - sendo sempre um desses atos uma 
pressuposição (p.49).

Os marcadores dos complexos ilocutórios são portanto os 
performativos, que marcam igualmente a realização de um ato ilocutório. 
Entretanto "é geralmente admitido, a partir de Austin, que 0 emprego de 
performativos explícitos não seia o úniçp meio de significar a realização de um ato 
ilocutório" (p.51).
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I

Tudo isso tem como resultado que uma mesma frase declarativa 
simples possa "performar" o mesmo conteúdo por meio de, pelo menos, de três 
modos diferentes: o de pretender, o de convir, o de afirmar. E haverá certamente 
outros.

Por essa sua forma de ver, e como ele próprio o afirma, os enunciados 
gnômicos ou proverbiais são "performados" no modo do complexo ilocutório (Eu 
admito que) (25). "Sua estrutura estereotipada de expressão feita, muitas vezes 
arcaica, caracterizada por excepcionais restrições de co-ocorrência sintáxica e 
léxica, fornece um indício, entre outros, de que seu conteúdo, enquanto dictum, 
representa uma classe de julgamentos munidos de uma restrição de ocorrência que 
os impede de ser objeto de outro ato ilocutório assertivo que não seja o 
representado pelo complexo ilocutório"(p.53).

Neste ponto cremos ser necessário observar que os E.P. expressos por 
uma frase negativa merecem, em termos pragmáticos, tratamento e análise iguais 
aos dos expressos por frases afirmativas, quando se considera que "uma asserção

O autor salienta, a seguir, a ambiguidade virtual de toda e qualquer 
frase que veicula, ao mesmo tempo que a asserção, pressuposições diferentes, 
principalmente a de verdade, sem que haja marcas desse fato em sua estrutura 
superficial. O exemplo que fornece é que quem diz "chove" produz um enunciado 
que não tem, em sua construção, nada que indique se corresponde a "ON- 
verdadeiro" ou a "ON-falso"; no entanto essas duas proposições podem ser 
consideradas como apresentadas pelo mesmo significado, porque são constitutivas 
de um complexo ilocutório, suscetível de ser implicitado.

(25) É curioso que em língua portuguesa se diga com frequência "convenhamos que" ou "convenhamos" 
mas que para o mesmo verbo não exista a primeira pessoa do singular. Por esse motivo, talvez, a 
tradução de convenir por admitir seja a mais apropriada.

Assim, a implicitação do performativo produz o mesmo valor 
ilocutório que sua presença, quer para o ato, quer para o complexo ilocutório. 
Mesmo que o marcador ilocutório não esteja explícito, estarão implícitos em 
enunciados como /virei amanhã/, que podem ser parafraseados por /eu prometo, eu 
anuncio que virei amanhã/.
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Assim:

(ON-verdade (
P)

(id. p.56)

~ P)

(id. pp.55-57)

Dizer /Pedro veio/ (p) seria, por um lado, pressupor a ON-verdade 
de p e, por outro, inscrever-se em falso contra essa proposição, recusando a 
asserção de /Pedro veio/.

Esse modo de descrever a negação identifica-se ao que Ducrot 
reconhece como polifonia enunciativa, segundo afirma o próprio Berendonner. O 
que se verifica é que uma asserção "posta" sobre um conteúdo negativo "/eu afirmo 
que não p/ tem o sentido de afirmar um conteúdo negativo" (id. p.57). No caso 
particular do estudo que estamos efetuando o que importa considerar é que os E.P. 
de conteúdo negativo podem receber tratamento igual aos de conteúdo afirmativo,

Nessa análise polifônica o Não se toma, em certo aspecto, um 
marcador de complexo ilocutório, sinónimo de /recusar a admitir/.

negativa constitui sempre um propósito em segundo grau, referindo-se a uma 
afirmação positiva primária, que lhe é, ou anterior, ou implícita e evocada." 
(BERRENDONNER, 1981, p.56).

pressuposição
+

, recusa (

’ asserção (
+

pressuposição (ON-falso (

Desse modo, no sentido de um progresso teórico, segundo diz o autor, 
simplifica-se o que se via anteriormente como duas funções semânticas da negação 
- uma descritiva e outra refutativa (ou metalinguística, ou polêmica) - em favor de 
uma generalização que dá conta dos dois modos de negação, integrando-os em uma 
entidade negativa única em que /-/ (semelhante) é um caso particular de /não/. 
(Onde /—/ representa a inversão vericondicional de p). Desse modo diz-se /não p/ 
e, por outro lado: /não p é ON-falso/ o que, tendo-se em conta a função 
vericondicional de /-/ equivale a /p é ON-verdadeiro/. Em esquema:
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Em um percurso expositivo no qual vimos procurando nos aproximar 
das últimas formulações teóricas, chega a vez de nos referirmos a Moeschler, que, 
em 1985, através de uma concepção conversacionalista que leva em conta as 
relações entre ilocução e interação, focaliza as coerções contextuais, definindo ato 
ilocutório como "o tipo de ações realizadas pela e na atividade enunciativa (como 
por exemplo a promessa, a ordem, a questão, a asserção, o batismo, etc.); atos que 
têm como propriedades essenciais o fato de serem submetidos a condições de 
emprego variáveis, condições que determinam em que medida um ato de linguagem 
é apropriado ao contexto no qual aparece" (p.17).

Moeschler distingue dois tipos de funções atribuíveis aos enunciados: 
as ilocutórias e as interativas, essas últimas significando o fato de que só se pode 
conceber o sentido de um constituinte em relação ao do constituinte com o qual ele 
interage bem como o fato de que a supressão dessa relação modifica seu sentido.

Para Moeschler as funções ilocutórias são classificadas em iniciativas 
e reativas. Já as funções interativas distinguem-se em proativas e retroativas: as 
funções interativas têm sido menos estudadas que as funções ilocutórias sobretudo 
porque a teoria dos atos de linguagem só se tem interessado pelas condições de 
emprego dos atos diretores e não pelas dos atos subordinados, isto é, os que dizem 
respeito às reações do alocutário, na interação. O autor rememora que coube a 
Spengler (1980), uma primeira tentativa de classificação das funções interativas 
(p.93).

ao se tratar de discernir os valores de atos ilocucionais e seus efeitos. Em outros 
termos o que interessa à nossa análise é o ato de asserção, quer seja ele realizado na 
linguagem por um enunciado positivo, quer por um enunciado negativo, uma vez 
que o último pode ser considerado como a refutação metalingiiística de uma 
enunciação primária positiva, que só é evocada para ser recusada (id. p.201).

De outras noções teóricas que o autor evoca interessam-nos 
principalmente as coerções conversacionais. Essas podem ser interacionais, 
estruturais e de encadeamento. Quanto às últimas, são subdivididas em 
interpretativas e seqiienciais. As sequenciais são as que definem a condição 
temática, a de conteúdo proposicional, a ilocutória e a de orientação argumentativa.
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Estes últimos conceitos, apresentados de forma tão resumida, visaram 
a formar uma visão de conjunto do que representa apenas uma pequena parte dos 
princípios teóricos conversacionais, na forma de visão de Moeschler. Neste trabalho 
não haverá, nem a oportunidade nem tampouco a necessidade de aprofundá-los, o 
que não nos exime da responsabilidade de mencioná-los, para que certos conceitos 
possam ser localizados: as coerções temática e de encadeamento, por exemplo, 
dizem respeito pelo menos à análise de um dos casos que serão examinados.

(26) Define-se o cognitivo como "o conjunto de processos interiorizados e portanto mentais pelos quais 
nós adquirimos os conhecimentos, as informações, e elaboramo-las mentalmente para regular, 
modificar ou adaptar nossos comportamentos" (VIGNAUX, 1988, p.166); é o cognitivo que vai 
designar a forma interiorizada que vão assumir nossas representações das ‘realidades’ do mundo, ao 
mesmo tempo que vai definir os meios e as estratégias pelos quais se procede na construção dessas 
representações. E entre todos esses meios (percepções físicas, auditivas, visuais) é somente a 
linguagem que se encontra em condição de colocá-las em forma e de sobretudo assegurar-lhes a 
transmissão e a manipulação simbólica (1988, p.166).

Ultimamente volta-se a atenção para propostas que passam pelo 
prisma do cognitivo (26), como a de Francis Jacques, que para delimitar a noção de 
ilocucional, procura estabelecer em que o semantismo do próprio enunciado - ao 
mesmo tempo, sentido, referência e força ilocutória - é trabalhado pelo uso 
comunicacional. No caso das perguntas (que têm sido um dos pontos de discussão 
sobre o ilocutório em Force illocutoire et interaction verbcde) ele define a natureza 
interacional da força ilocutória (JACQUES, 1981). Aliás, e de todo modo, é para o 
autor pela ”mise en communauté" entre os enunciadores que uma enunciação é 
significante. Considera ele que tal condição, que passa geralmente despercebida, 
seja fundamental e mesmo fundacional (JACQUES, 1983, p.49). Assim, o 
dialogismo, considerado muitas vezes uma simples cenografia, confrontação de dois 
idioletos, quadro figurativo dado com a definição da enunciação e simplesmente 
como a existência de duas figuras em posição de parceiros que se alternam como 
protagonistas é muito mais que isso: na verdade é esse dialogismo que, entre outras 
coisas, rege o semantismo profundo do enunciado, rege tanto o mecanismo 
referencial quanto a força ilocutória da frase em situação interlocutiva.
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(27) Francis Jacques se propõe a redefinir enunciação (1983, p.59) em vista do fato de que o contexto 
interlocutivo afeta o sentido comunicado pela frase conferindo-lhe uma indispensável determinação. 
Uma frase i indica de fato alguma coisa de sua realidade interlocutiva porque nela se refletem tanto os 
fatos incontestáveis de seu proferimento - eu digo que - e de seu valor de endereçar (em fr. valeur 
d’adresse) - eu te digo que - quanto a asserção de uma proposição que se dá como verdadeira, em 
função de uma crença. Desse modo nada impede que I seja implicitamente prefixada por "eu te afirmo 
crer que", o que tem o efeito de ligar, por construção, o conteúdo proporcional p (o que é dito), ao 
mesmo tempo, a seu alvo ou destino (em fr. adresse) e a sua emissão (ligar os interlocutores A e B à 
sua modaliade epistêmica). Tudo isso em um certo momento de sequência conversacional. Assim 
teríamos: "eu te declaro, aqui e agora, acreditar em p, nesta etapa de nossa conversa'(JACQUES, 1983, 
p.64).

Os estudos de Hickey e de Jacques procuram mostrar que alguns dos 
valores ilocucionais de certos enunciados só se tomam discerníveis a partir de seus 
efeitos perlocucionais. Certamente fato análogo ocorre quanto aos atos efetuados 
por meio do uso de um E.P.: se um locutor A diz a B "depois da tempestade vem a 
bonança", em uma situação em que B passa por dificuldades, podemos atribuir a 
esse enunciado um valor ilocucional de asseverar, observar, comentar, segundo a

Essas afirmações, que acabaram por configurar parte de nossa 
hipótise inicial, enlaçam-se às de Hickey, que estudando certas características da 
situação de entrevista, em 1986, chegou a conclusões semelhantes, constatando: 
"Estudos dos atos de fala frequentemente mencionaram as forças ou efeitos 
perlocucionários como uma consequência incidental, quase acidental da força 
ilocucionária". São esses efeitos entretanto que "diretamente condicionam a 
interpretação, pelo Ouvinte (Hearer em inglês), de um ato ilocucionário 
indeterminado ou ambíguo (p.445). Assim como Jacques, Hickey considera que "é a 
força perlpcucionária potencial que determina, em cada caso, a força ilocucionária a 
ser atribuída ao ato ilocucionário" (p.450).

Francis Jacques (27), em Dialogiques, recherches logiques sur le 
dialogue, ao mesmo tempo em que põe em realce a importância do caráter comunal 
das significações produzidas pela atividade linguageira e, ipso facto, da co- 
enunciação - em sua tríplice dimensão: sentido, referência e força ilocutória - 
examina a natureza interacional da força ilocutória concluindo que "são os mesmos 
atos de língua que alternam no diálogo a título de seu valor ilocutório que, por seus 
efeitos perlocutórios, tendem a afrontar e modificar as atitudes proposicionais; que 
os traços do contexto que contribuem para determinar o conteúdo da mensagem são 
os mesmos que servem para descrever os efeitos perlocutórios" (JACQUES, 1979, 
p.66)
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Vamos agora nos reportar a elementos teóricos que, a partir de 
Berrendonner, permitem analisar a inclusão de um E.P., na fala, por outros ângulos: 
os que definem que um E.P. no discurso represente a citação de um enunciado 
assertivo cuja garantia de verdade é remetida à comunidade.

Limitamo-nos por ora a esse exemplo pois a análise prática dos casos 
deverá se prestar, de forma bem mais adequada e completa, a demonstrar esses 
fatos.

lista fornecida com base em Austin e Searle, mencionada no início deste item; mas 
só poderemos inferir o valor de consolar mediante a reação verificada ou 
igualmente inferida como efeito perlocucional em B de se sentir consolado e, como 
disse Hickey, pelos próprios traços do contexto.
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3.2. A PROVERBIAL COMO

E DAS

ENUNCIAÇÃO

METAENUNCIATIVO E ALGUMAS

CONSEQUÊNCIAS DESSE FENÔMENO.

FENÔMENO

VÁRIAS

(28) Poder-se-ia até fazer um estudo específico do E.P. usado como ironia, em cotejo com a análise 
desse tema na forma como é proposta por Berrendonner.

Berrendonner proporciona um estudo da ironia como menção ou 
como citação que fornece, por dois modos, elementos para nossa análise. Primeiro, 
porque enquanto argumento ou estratégia discursiva muitos E.P. são inseridos na 
linguagem como ironia, o que faz com que grande parte da análise proposta pelo 
autor para o fenômeno da menção irónica venha a se aplicar, igualmente, à menção 
proverbial, quando esta, o que é frequente, é usada como ironia (28). Segundo, de 
forma mais direta, porque na tipologia rudimentar que o autor propõe para 
descrição do fenômeno de menção estão incluídos os E.P., como formas 
introduzidas no discurso por um tipo de enunciado que ele qualifica de "enunciação 
eco-indireta" (1981, p.207).

Berrendonner põe em realce a natureza metalingiiística da relação 
entre termos que, a partir de suas próprias posições teóricas, são dados como uma 
asserção e uma pressuposição (1981, p.27) ou, como quer Récanati, diz o autor, 
como uma "monstration" (não nos parece possível traduzir o termo; talvez 
"indicação" pudesse ser empregado para significá-lo) e uma denotação. O ponto no
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qual insiste é o de que, pelo menos para evitar as descrições que considera dispersas 
ou fragmentárias (29) é preciso reconhecer que a relação entre esses termos tenha 
alguma coisa a ver com o funcionamento do metadiscurso (1981, p.27).

A seguinte operação presta-se a explicar, segundo o mesmo autor, a 
utilização do metadiscurso:

(29) Para Berrendonner, o tipo de análise que Ducrot propôs para um enunciado como
"X se doute que p", isto é, " X supõe que p" (re douter significa em francês "considerar como muito 
provável algo sobre o que não se tem conhecimento") (ROBERT, 1967, p513), implica, 
semanticamente, dois componentes:
- um posto: X crê que p
- um pressuposto: p é verdadeiro,
Para Berrendonner trata-se de uma representação semântica "éclatée" (dispersa, cindida, fragmentada) 
por descrever dois componentes separados, dois atos de linguagem, a assçrção do posto C a 
pressuposição, sem que essa representação explicite nenhuma relação sintagmática entre esses dois 
componentes que se encontram, pura e simplesmente, justapostos (1981, p.36). (No complexo 
iloçutório, ao contrário, os dois atos são solidários um ao outro e formam um todo indissolúvel).

Tanto as teorias expostas por Ducrot quanto as opiniões que as refutam ou criticam, como a última 
descrita, se encaixam nas discussões sobre o conceito de valor ilocutório e levantam as mesmas 
questões fundamentais sobre o engajamento dos locutores, o valor representativo dos enunciados, seus 
valores pragmáticos e sobre a necessidade de se levar em consideração os usos ordinários da língua. 
Permanecem abertas as discussões sobre a integração ou não da pragmática, sobre o nível dessa 
integração, sobre o grau de generalização aceitável para suas regras, etc. Discussões que integram, 
embora com pontos de vista diferentes, a argumentação, as leis de discurso e as práticas 
conversadonais, bem como as estratégias do diálogo ordinário (ELUERD, 1985, p.184).

Para classificar os fatos de menção, Berrendonner inicia lembrando 
que esses se constituem em formas de polifonia enunciativa, a se seguir o 
"vocabulário" de Ducrot, mas que se pode vê-los como formas de metacomunicação, 
a se empregar o da Escola de Paio Alto (1981, p.198). Acrescenta que sua tentativa 
de classificação diz repeito a "todo enunciado que contém os traços de uma dupla 
enunciação, ou de duas enunciações, de tal forma que uma (Ej), é metalingiiística 
em relação à outra (Eq)." Isto é, ..."Ej atualisa uma proposição que nada é senão 
um julgamento sobre Eq." (1981, p.188-189).

Como conteúdo proposicional um enunciado x é um significado de 
signo, que serve para representar, na comunicação, um acontecimento r, podendo- 
se descrevê-lo como uma função denotativa desse acontecimento. Em fórmula:

X = D (r)

Enquanto ato de comunicação, porém, a palavra é gesto, 
acontecimento. Por sua atualização as palavras retomam à coisa e pode-se
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descrever o ato de palavra como um acontecimento que não é senão uma função 
atualizadora do enunciado x. Isto é:

y = E(x) = E(D (r))
Falar é pois, compondo a função E sobre a função D, acrescentar um 

acontecimento, um "estado de fato" y a outros acontecimentos ou estados de fato r, 
passando pela intermediação de sua representação x: é ir de ato a ato pelo desvio 
do signo.

Ao se propor a examinar a ironia como fato de metacomunicação, 
Berrendonner apresenta uma teoria das menções que inclui uma discussão mais 
ampla sobre a "metacomunicação, a argumentação e as normas." (pp. 175-239).

O autor refuta a concepção das lógicas representacionais clássicas que 
excluem toda consideração pragmática e interessam-se somente pelas proposições, 
abstraindo o fato da maneira pela qual os falantes se servem delas. Desse modo 
essas lógicas clássicas acreditam na existência de "sujeitos de sujeitos" (noms de 
noms) ou seja, concebem que a operação de referência seja aplicável a um conteúdo 
x para produzir x^ = D (x), que seria seu "sujeito". Mas essa concepção de 
metalinguagem baseia-se sobre uma concepção equívoca do termo linguagem 
porque as lógicas clássicas confundem, permanentemente, enunciado e enunciação. 
Confusão devida justamente ao fato da exclusão da dimensão pragmática.

O fenômeno é evidentemente recursivo: y sendo acontecimento pode 
se ver de novo dotado da representação x\ e a atualização de x^ produzirá, por sua 
vez, a enunciação y\ desta forma:

y1 = E (x1) = E (D (y)) = E (D (E (D (r))))
E assim por diante.

Demonstra-se assim que a utilização do metadiscurso em 
comunicação se reduz a um mecanismo simples: a composição alternativa das 
operações D e E (BERRENDONNER, 1981, p.130).

É nesse contexto que expõe o que chama uma tipologia elementar das 
formas de polifonia enunciativa (Ducrot) ou de metacomunicação (Escola de Paio 
Alto), identificando, em primeiro lugar, as três propriedades básicas pela
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combinatória das quais chega a oito tipos diferentes de menção, produzindo o 
seguinte quadro:

menções indiretas 
(a,b)

ecos indiretos
(a)^

menções auto- 
evocadoras (b)

9
(0)

menções diretas 
_(a,bfc)^ 

ecos diretos
(a, c)^

b, c)
sit. impossível

c) I
sit. impossível)

Do modo mais resumido possível (já constatamos que os resumos, 
neste assunto específico, comportam o risco de alterar a teoria da qual se pretende 
dar conta) são as seguintes as três qualidades básicas, cuja combinatória inspira o 
quadro acima:

a) Existência de duas enunciações distintas Ej e Eq. Ou seja: a 
enunciação citada é distinta da enunciação meta, o que produz duas instâncias da 
palavra, Ej e Eq, provenientes de enunciadores diferentes, falando em 
circunstâncias espácio-temporais diferentes. Isso permite ao enunciador de Ej 
reportar (transportar) mimeticamente Eq sem se comprometer com essa 
enunciação, isto é, ele não assume os conteúdos que são o objeto de Eq.

b) O enunciado-menção tem uma estrutura sintáxica na qual é 
possível distinguir, por simples segmentação, os constituintes que provêm de Eq e os 
que provêm de Ej; há, de algum modo um estancamento sintáxico que permite 
isolar, no significante do enunciado, pelo menos dois constituintes. De um lado o 
sujeito referente a Eq, de outro o que é dito de Eq, quer dizer, um predicado 
atribuído a esse sujeito.

c) A última propriedade, correlativa às precedentes, é a opacidade 
referencial desse gênero de menção: o enunciado apresenta duas redes de sistemas 
de referências dêiticas estritamente estanques. Um desses sistemas é coestensivo 
aos limites do sujeito de Eq e toma Eq como origem de suas coordenadas. O outro 
vigora no exterior desses limites e se refere a Ej. Desse modo vê-se bem que a 
menção de uma enunciação é aí referencialmente opaca: um dêitico figurando no 
enunciado citado terá sempre seu valor em relação a Eq, e sua referência não 
poderá jamais passar por cima de Eq, para se estabelecer em direção a Ej
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Ei [f(D (E0(p)))]

A combinação dessas três propriedades presta-se a distinguir os 
diversos tipos de enunciados mencionados ou citados.(30)

O exemplo mais característico deste gênero é o do discurso relatado, 
no estilo direto, com o uso de aspas. Através desse uso, em uma sequência como O 
vizinho prometeu-me ontem: "Eu virei vê-lo amanhã" (o exemplo é o do autor), o 
enunciador não está engajado pelo conteúdo da citação entre aspas.

O primeiro tipo é o das menções explícitas ou diretas, que se 
caracterizam por apresentarem as três propriedades mencionadas.

Os morfemas dêiticos que a seqiiência contém assumem seus valores 
referenciais segundo dois sistemas estanques. O eu, que figura na citação, remete ao 
enunciador de Eq; enquanto o me, que figura em f, remete ao enunciador de Ej. Ou 
seja, a menção Eq na estrutura, constitui uma fronteira opaca para as relações 
referenciais.

onde p é o conteúdo preposicional da enunciação primária, a saber /Eu virei vê-lo 
amanhã/, e f o predicado que, aplicado ao sujeito de Eq, constitui o conteúdo de Ej 
(p.200).

No plano do significante, /o vizinho prometeu-me ontem: "Eu virei vê- 
lo amanhã"/ se analisa distinguindo um sujeito da enunciação, explicitamente 
delimitado pelas aspas, do resto do enunciado, que corresponde semanticamente, a 
um predicado complexo, f(x) = /o vizinho prometeu-me ontem (x)/, predicado a 
respeito desse sujeito. A análise é a seguinte:

(30) A combinatória dessas três qualidades distintivas deveria teoricamente gerar oito combinações 
possíveis, ou seja oito formas diferentes de menções. Tal não acontece porque as três propriedades não 
são totalmente independentes: c só pode ser satisfeita se a também o for. Isto é, a existência de uma 
dupla rede de referendamento ou balizamento dêitico correspondente ao estilo indireto implica, como 
condição necessária, na existência de duas enunciações diferentes E^ = Eq. Isso reduz para seis as 
combinações possíveis, como aparece no esquema (1981, p.213).
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Ej [Não (D (Eq (chove)))]

Esse tipo de menção tem em comum com o tipo precedente as 
propriedades a e b, mas não c, pois a negação pode ser tomada como o significante 
de um predicado ‘superior’ que toma o sujeito de Eq como argumento (ou rema). 
Quanto a esse sujeito, isto é, a citação propriamente dita, ele é considerado, neste 
caso, no nível superficial, não um sintagma nominal marcado por aspas, isto é, como 
citado por outrem, mas sim como uma estrutura de proposição elementar: chove. 
Ou seja:

onde "D" representa a operação de referência denotativa feita a um acontecimento 
(p.201).

O segundo tipo constitui-se nas menções evocadas, das quais as frases 
negativas são um exemplo. Essas frases, como se disse algumas páginas atrás, ao se 
falar dos E.P. expressos por frases negativas, podem ser descritas como "a refutação 
metalinguística de uma enunciação primária ‘positiva’, que só é evocada para ser 
recusada. Assim, dizer-se não chove seria mencionar uma enunciação primária Eq 
nos termos da qual efetivamente chove e afirmar, em uma enunciação meta, Ej, que 
se recusa, se contesta ou se nega Eq. Assim Não chove é considerado como 
equivalente à sua paráfrase: Eu nego ‘chove"'. (BERRENDONNER, 1981, p.201)

A existência de dois acontecimentos de enunciação distintos 
evidencia-se em razão do próprio semantismo da qualidade "negação". Não admitir 
este fato significaria supor que todo enunciado negativo refletisse uma contradição. 
Se se supusesse que Eq e Ej pudessem ser confundidos, isto é, que pudessem 
constituir um mesmo ato locutório, atribuído a um locutor único, então esse ato 
teria um comportamento perfeitamente contraditório e incoerente porque 
implicaria, ao mesmo tempo, em fazer uma afirmação (= Eq) e recusá-la (= Ej): 
chove, mas nego chove. Nos enunciados irónicos (e muitas vezes os E.P. contém não 
só a negação mas também a ironia), é certo que se produz um fenômeno dessa 
última natureza. Mas não ha dúvida de que os enunciados negativos não são ligados 
necessariamente ao exercício da ironia (o mesmo se podendo dizer em relação aos 
E.P.); os enunciados negativos são empregados, na maior parte do tempo, 
inequivocamente, de modo sério, para refutar uma enunciação mencionada - Eq - 
como normalmente distinta da enunciação meta, Ep
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Ej [NÃO (D (Eq (Você me causa medo)))]

Ej [sincero (D (Eq (nada posso a respeito)))]
(p.203-206)

O terceiro tipo corresponde às enunciações auto evocadoras. Para 
explicar esse tipo diremos, de forma extremamente suscinta, que o autor introduz o 
conceito de advérbios de enunciação (a exemplo de: antes de mais nada, 
sinceramente, a propósito) e distingue, para essas menções, uma forma de 
metacomunicação onde apenas a propriedade b é satisfeita. Fornece como exemplo: 
sinceramente nada posso a respeito, que se parafraseia por nada posso a respeito é 
sincero e se representa por:

O quarto tipo corresponde às menções eco-indiretas que são as que 
mais de perto nos interessam para explicar os E.P. como um dos casos de 
metacomunicação. Para explicar este tipo de menção o autor sugere, de início, que 
se deva abandonar a concepção das lógicas formais e clássicas do "tiers exclu" (31), 
que considera verdade e falsidade como propriedades atribuíveis às proposições de 
modo absoluto, ou seja, sem considerar outros objetos a não ser elas mesmas,

A única coisa que diferencia, portanto, a menção evocada, em uma 
frase negativa, da menção explícita do discurso repetido é a ausência de opacidade 
referencial. Pode-se verificar que a enunciação Eq, neste caso, não constitui uma 
fronteira intransponível para as relações referenciais: um morfema dêitico qualquer, 
pertencente ao conteúdo de Eq, toma seu valor denotativo em relação a um ponto 
de referência que não é Eq, mas Ep Em fórmula:

Conforme se vê, há, nas frases negativas, apenas uma rede de 
referências ordenadas em relação a um acontecimento referência que é Ej, ou seja, 
mesmo sendo aí mencionada a enunciação Eq ela não o é enquanto acontecimento 
autónomo de discurso, suscetível de servir de ponto de referência a um sistema de 
coordenadas dêiticas (p.202).

(31) Princípio do "tiers exclu": "de duas proposições contraditórias, é necessário que uma seja 
verdadeira e a outra falsa (não há uma terceira possibilidade)" (ROBERT, 1967, p.1087).
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descartando uma concepção mais refinada e mais estrita. Essa concepção mais 
refinada consistiria em antepor ao conceito clássico outro constituído por "a opinião 
geral é que p é falso (ou verdadeiro)", "crê-se p falso (ou verdadeiro)" notados p é 
ON-F (ou p é ON-V) ao invés de, simplesmente, F, V.

Berrendonner acrescenta que, na descrição semântica de enunciados 
com os verbos supor, admitir (prétendre, convenir), nos quais há, ao mesmo tempo, a 
afirmação de p e a contestação de uma doxa que é pressuposta, surge a necessidade 
de nomear um agente verificador, um termo 0 para representar adequadamente 
certas pressuposições lexicais e recobrir expressões como p é ON-F ou p é ON-V 
(p.36-46), termo cuja necessidade lógica de existência está inscrita na própria 
regularidade das estruturas linguísticas. Esse termo, esse fantasma da verdade, pode 
ser considerado a forma canónica da pessoa universo, desse ele que Guillaume de 
Moignet, como refere o autor, divisou como impessoal e que se concebe como um 
dêitico da ordem das coisas, (p.60).

Esse conceito de fantasma de verdade ou de ON- verdade relaciona- 
se deste modo ao de força ilocutória: o fato de que um enunciado receba um valor 
A-substitutivo, ou seja, de que tenha uma força ou valor ilocutório, funda-se na 
possibilidade que tem o indivíduo de reclamar um direito à verdade que não seja 
fundado sobre a conformidade com o referente, mas sobre o prestígio que ele possui 
aos olhos de outrem, sobre o crédito atribuído ao conteúdo que exprime, pela 
comunidade linguística ou uma de suas partes, o que, em termos de uma semântica 
puramente representacional, consiste na passagem de uma 0-falsidade a uma ON- 
verdade.

Berrendonner associa ao crédito atribuído a um conteúdo o valor 
ilocucional e a sui-referencialidade: isto é, crê que o valor ilocucional sedia-se no 
ato substitutivo que toma os enunciados a si mesmos como seu próprio tema. Essa 
teoria representacionalista coloca como princípio que o valor de ato de um 
enunciado não está jamais marcado em seu conteúdo linguístico primitivo: uma 
interpretação de A-substitutivo, qualquer que seja, é sempre inferencial e derivada.

Ao explicar as menções eco-indiretas o autor afirma que "Recorrer a 
um provérbio é de um lado assumir pessoalmente a enunciação de seu conteúdo e 
mostrar que a ela se adere, mas é dar, igual e deliberadamente, mostra de
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P
A

LD(R(E0(p))) J
(p.208)

psitacismo: não se apresenta então sua própria enunciação a não ser como eco, 
como reprodução de múltiplas enunciações anónimas anteriores; denuncia-se-a 
como mimética." (1981, p.207).

Assim, o autor dá como exemplo um provérbio banal em francês, 
como "Qui trop embrasse perd son train" (32). Como esse se presta mal a ser 
traduzido e não possui correspondente exato em português, tomemos qualquer 
provérbio nosso, como "Quem muito fala muito erra".

Qualquer um desses dois enunciados pressupõe sua própria verdade. 
Esse valor de verdade que se atribui a um conteúdo preposicional, em dado 
momento do discurso, é o estado de fato resultante de uma enunciação anterior de p. 
Ou seja, o valor da verdade é, por um lado, um estado de coisas (quer dizer uma 
realidade, um denotatum potencial) e, por outro, o resultado de um ato locutório 
anterior.

Dizer que tal E.P. pressupõe ON - V (p) é afirmar que esse enunciado 
se refere a um estado de fato que se pode imaginar como uma função "resultado", R, 
da enunciação de p por ON. O enunciado apresenta, em decorrência do exposto, 
um fato de menção: o enunciado denota, como já realizada, uma enunciação 
primária de p da qual o autor é ON: a conhecida sabedoria das nações. Como, por 
outro lado, uma enunciação secundária de p é aí efetuada sob a responsabilidade do 
locutor, o enunciado pode ser figurado assim:

(32) Este E.P. parece ser um desvio do enunciado tradicional "Qui trop embrasse mal étreint" que teria 
seu equivalente em português em "Quem muito quer nada tem". Quanto à forma desviada "Quem 
muito beija perde o trem" não possui correspondente exato em português.

A fórmula demonstra haver uma enunciação primária, relatada, Eq, e 
uma enunciação Ej, onde Ej é metalingiiística em relação a Eq.

E1
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Não é menos certo, entretanto, que enunciados como /Quem muito 
fala muito erra/ nada contêm que seja afirmado, predicado sob forma segmentável, 
de modo explícito, sobre esse sujeito da enunciação que eles contêm.

A descrição desse tipo de menção-eco obriga a postular a existência 
de duas enunciações distintas, atribuíveis a enunciadores diferentes, nas quais a 
mesma proposição é afirmada ou assumida por duas instâncias de palavras: A 
depois B ou ainda ON depois EU.

A originalidade que distingue essa forma de menção das precedentes 
é que nela o enunciado não pode ser segmentado em dois constituintes de modo 
que um possa ser considerado como o sujeito da enunciação primária e o outro 
como o significante de um predicado atribuído a esse sujeito pela enunciação meta. 
É esse predicado superior que falta a esta forma de menção, em relação às demais.

Isso leva a dizer que tal sequência, no caso dos provérbios, pode ser 
considerada com ou sem aspas.

Nessa paráfrase o X marca o lugar de um predicado ausente que seria 
atribuído à enunciação relatada (como no outro exemplo, a sinceridade), pela qual 
o autor de Ej deveria dizer qualquer coisa de Eq. No E.P., contrariamente ao que 
ocorre no outro exemplo citado, nada é dito de Eq: a enunciação primária não é 
qualificada, comentada, julgada ou tomada por tema pela enunciação meta. Ela é 
simplesmente reproduzida, representada, imitada por essa última.

Para ilustrar o fato basta parafrasear um enunciado como 
/Sinceramente, não posso nada a respeito/ que produz: /Não posso nada a respeito e 
esse "não posso nada a respeito" é sincero/ - Tentando-se ao o mesmo processo com 
o enunciado proverbial /Quem muito fala muito erra/ teremos: /Quem muito fala 
muito erra e este "Quem muito fala muito erra"... X/.

A seqiiência superficial /Quem muito fala muito erra/ pode ser 
considerada simultaneamente como:

- o significante da proposição p afirmada por E p
- o sujeito da enunciação primária relatada.
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rp
A

. vai (D (R (Eo (p)))) : ver Ex .

(p211)

A segunda emissão de /estou com dor de dentes/ é apenas o eco direto 
da enunciação primária de A, repetida por B - enunciador que a menciona.

O quinto tipo é representado pela menção eco-direta que se 
assemelha fortemente à anterior pois envolve o estilo direto, com uma dupla rede 
de referentes dêiticos.

Como exemplo, temos:
A - Eu estou com dor de dentes!
B - Eu estou com dor de dentes! Abra a boca, vamos ver isso.

Há portanto, como estamos verificando, dois modos de tratar a falta 
de predicado superior: a que tenta reconstruir, na estrutura profunda, um predicado 
que estaria apagado na superfície, produzindo para /Quem muito fala muito erra/ a 
paráfrase: /Eu afirmo que quem muito fala muito erra e ["on” - tu] já disse "quem 
muito fala muito erra"/\ e um segundo modo que consiste em implicar a presença de 
um constituinte específico em forma de /0/, que é, de certo modo, o indício 
propriamente dêitico de que uma informação deve ser buscada no comportamento 
locutório da própria enunciação para "predicar" sobre o próprio enunciado. /#/ 
funcionaria, nesta hipótese, como o indício de uma instrução que se deve buscar 
para esse constituinte predicativo, uma especificação, um valor, no próprio ato de 
enunciação, quer dizer, como uma variável de predicado, pertencendo à classe dos 
referentes dêiticos. É o modo comportamental, gestual, pelo qual se desenrola Ej 
que permite atribuir um valor a esta variável de predicado. Assim o enunciado 
/Quem muito fala muito erra/ parafrasear-se-ia em /Quem muito fala muito erra e de 
"Quem muito fala muito erra", vocês sabem como eu penso pelo próprio modo pelo 
qual eu o estou dizendo/. O que vem a produzir a fórmula:

E1

Assim, para o autor, */Eu/ assume seu valor em relação ao 
acontecimento locutório mencionado em eco, Eq, enquanto o conjunto do
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P
A

vai (D (Eq (p))) : ver Ei .

O sexto caso de menção corresponde à combinação que está 
representada, no quadro esquemático, pelo vazio de propriedades / é o das 
menções irónicas.

enunciado produzido por B é deferido a uma instância da enunciação repetidora 
que é Ej, realizada por B" (p.212).

Para explicá-lo o autor propõe, como exemplo, a afirmação "É um 
verdadeiro linguista" dirigida a alguém notoriamente incompetente. Essa afirmação 
se constitui em uma antífrase na qual uma enunciação Ej se apresenta, ao mesmo 
tempo, como afirmação de p e como qualificação pejorativa (que fica, bem 
entendido, implícita) de uma outra enunciação Eq, relativa ao mesmo conteúdo de 
p e mencionada em eco. A significação pejorativa é significada por um predicado 0 
atribuído à menção, funcionando como uma variável dêitica, como uma instrução 
referencial que determina a necessidade de buscar a gesticulação locutória Ej que 
produziu (1), para encontrar o valor predicado sobre Eq. Simbolicamente ter-se-ia o 
seguinte:

O mesmo fenômeno se registra quando alguém interpela, por 
exemplo, uma criança dizendo-lhe "Mas o que eu estou aprontando, hein 
Joãozinho!" No caso Eq é o eco de uma enunciação imaginária que se teria 
desejado ver produzida pelo destinatário Eu.

Por sua análise o autor demonstra que, como observaram todas as 
retóricas clássicas, os índices de ironia são essencialmente de ordem 
comportamental: "é a própria gesticulação locutória que leva a concluir que se trata 
de uma antífrase" (1981, p.214). A pronúncia, "a cara que se faz", o riso, o gesto, a 
voz, enfim todas as características propriamente gestuais, componentes próprias do 
ato locutório, denunciam a ironia.

E1



94

Passaremos agora à aplicação, na prática, desses princípios teóricos.

São esses, portanto, os seis tipos de menção identificados por 
Berrendonner. Teremos a oportunidade de observar a menção proverbial e a 
menção proverbial de caráter irónico nos casos de uso dos E.P. a serem examinados.

Concluímos neste ponto a exposição sobre os principais conjuntos de 
princípios teóricos que nortearam nossa análise prática. No decorrer dessa 
exposição procuramos destacar alguns modos pelos quais se vem tentando outorgar 
maior especificidade ao conceito básico de valor ilocucional, um vez que esse 
possui, igualmente, um papel central em nossa análise prática. Paralelamente 
procuramos discorrer sobre as formulações teóricas de Berrendonner para explicar 
a natureza metaenunciativa de certos fenômenos da língua, fenômenos que incluem 
a citação, no discurso, de um E.P. Quanto a essas formulações, procuramos 
enfatizar as soluções que o autor propõe para o estabelecimento da verdade ou 
falsidade de certos enunciados e a descrição que propõe para as frases negativas; 
descrição que, como afirma o próprio autor, apresenta coincidências com o fato 
identificado por Ducrot como "polifonia enunciativa".
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CAPÍTULO III - ANÁLISE DOS CASOS

1. EXPLICAÇÕES PRÉVIAS SOBRE O PROCEDIMENTO NA ANÁLISE DOS 

CASOS-EXEMPLO.

Em face dos casos a serem analisados devemos, em primeiro lugar, 
definir os limites dessa análise:

B - Vamos extrair de cada exemplo a troca mínima, isto é, o par 
constituído pela contribuição do locutor Lj e pela contribuição-réplica de L2, em 
uma das quais está inserido o E.P. Nessa troca o locutor do E.P. poderá ou não 
contar com a presença física, tanto do alocutário e/ou receptor visado pelo 
conteúdo do E.P. da interação quanto com a de receptores adicionais , isto é, a 
"platéia" ou os "audientes", no processo de interação (KERBRAT-ORECCHIONI, 
1980, p.23). Consideramos, à vista de todo o exame teórico, que o distanciamento 
espacial entre o locutor e/ou receptor visado não impeça a demarche de observação 
e análise dos fatos que cercam o E.P., de "suas propriedades interativas e das 
consequências de seu uso" (BURTON, 1984, p.62).

Devido ao próprio teor pragmático da análise e do material de 
linguagem sobre o qual se trabalhou notar-se-á uma diferença na extensão dos 
comentários entre uns e outros casos. Isso reflete o fato de que no início das 
análises nos tenhamos detido mais demoradamente em certos aspectos 
fundamentais e comuns a todos os casos. No decurso do processo, entretanto, para 
evitar repetições supérfluas, passamos a nos reportar aos casos já examinados, com 
insistência apenas nos traços originais e particulares a cada um.

A - Uma análise que considerasse o conjunto da interação, que 
considerasse portanto a intervenção (como um conjunto de vários pares ou de 
trocas mínimas) e que fosse executada, bem entendido, mediante determinado 
modelo de análise conversacional previamente escolhido, não foi realizada, 
primeiro porque esse não é realmente o objetivo deste exame, segundo, porque esse 
procedimento acarretaria para o trabalho uma extensão desmesurada e 
desproporcional a seus objetivos. Ainda que não a tenhamos executado da forma 
mencionada devemos, entretanto, pelo menos indicar essa possibilidade.
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D - Entre os muitos casos de uso de E.P. registrados, a mostra 
selecionada para este exame visou a ilustrar alguns dos mais correntes modos de 
emprego desses enunciados, na prática interacional diária.

Como dissemos, o que será examinado nos diversos exemplos de 
diálogos, é a troca conversacional mínima constituída por dois turnos de fala, em 
um dos quais está inserido o E.P.

Os casos que não foram analisados figuram no Apêndice, ao final 
deste trabalho, e se prestam a confirmar os usos descritos nos exames dos quatorze 
casos estudados.

C - Ainda que a análise seja circunscrita a essa troca mínima 
mencionada não podemos pretender que se torne possível exaurir todos os seus 
aspectos. Queremos dizer com isso que o estudo que envolve a troca conversacional 
mínima que inclui um E.P. não se resume no estudo do ato efetuado por esse 
enunciado, bem como, provavelmente, não se resume nos aspectos dos efeitos e 
funções desses enunciados no diálogo. Mesmo se considerássemos somente o que 
diz respeito aos princípios teóricos sobre os atos de fala, certamente poderíamos 
examinar os demais atos envolvidos na troca, realizados pelos locutores Lj e L2, 
mais particularmente pelo locutor do E.P. Limitaremos porém nossa análise ao que 
atinge de bem próximo a citação do E.P.
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2. ANÁLISE DOS ENUNCIADOS PROVERBIAIS.

Lj - Aí hein! Tão de mudança... Ouvi dizer que vocês compraram casa
nova!

corretora...

1. Esquema.

Posteriormente passou-se a verificar que enunciador e enunciatário 
são igualmente responsáveis pelo desenrolar do processo interativo verbal

Os esquemas clássicos de comunicação têm, geralmente, utilizado 
termos como emissor x receptor, destinador x destinatário, ou locutor x alocutário, 
para caracterizar quem emite e quem recebe a mensagem. Quando todo um 
conjunto de princípios teóricos conduziu a que se levasse em conta a instância da 
enunciação passou-se a identificar um enunciador e um enunciatário, que se 
disfarçam por detrás do locutor e do alocutário, controlando-os, por assim dizer, 
como as marionetes de um espetáculo teatral. Em nossas reproduções de diálogos, 
utilizamos o termo locutor 1 e locutor 2 para identificar os participantes da 
conversa, os "actantes do diálogo" (GREIMAS & COURTÉS, s.d., p.267).

Para proporcionar uma representação esquemática da troca 
conversacional mínima, constituída pelos dois turnos de fala, dos quais um cita o 
E.P. (ou até, em outros casos, é exclusivamente por ele constituído) levamos em 
conta, quanto aos termos a adotar neste esquema, os seguintes fatos:

L2 - Ué, como é que cê sabe? Nós num contamo pra ninguém...
Lj - /Tá espantada né? Quem manda escondê as coisas da gente. Cê 

sempre teve mania de mistério/. /Mas eu, "se eu não adivinho o diabo me conta"/.
L2 - Me fala. Como é que cê soube?
Lj - Eu vou te falar e cê nem vai acreditá. Fiquei sabendo pela

2.1. CASO 1
Situação e assunto: O assunto da conversa é a aquisição de um imóvel 

por um dos participantes da interação; trata-se de uma interação face a face, 
dialogai e dialógica.
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receptor

não alocutárioalocutário

representado pela conversação - daí o termo genérico co-enunciadores e, portanto, 
os termos co-enunciador e co-enunciatário, que são os que iremos empregar nas 
análises para distinguir do locutor e do alocutário o "destinador e o destinatário, 
implícitos, da enunciação ou da comunicação" (id. p.150).

À necessidade de novos termos que esses fatos sugerem, a língua 
inglesa respondeu com as designações addresser x addressee (paralelamente a 
speaker x hearer) para distinguir o destino, o alvo ou o endereço da ação de um 
casual ouvinte. O termo addressee, entretanto, só se presta a ser traduzido em 
português por uma perífrase, o que diminui o seu valor operacional. Kerbrat- 
Orechionni fornece outras alternativas para discernir aquele que simplesmente ouve 
a mensagem daquele que a ouve e é ao mesmo tempo seu alvo, proporcionando o 
seguinte esquema (1980, p.23):

Os problemas suscitados pelas análises conversacionais determinaram 
ainda a percepção de que o ouvinte de um enunciado nem sempre é, ao mesmo 
tempo, o destino ou alvo de seu conteúdo, ou seja, nem sempre é a pessoa à qual é 
endereçado o ato que todo o enunciado executa, na fala.

A autora menciona que Fillmore ("Deixis I", p.3) usa a oposição 
"addresse" x "audience", considerando o segundo termo para designar a pessoa que 
pode ser considerada como parte do grupo conversacional mas que não é membro 
do par speaker/addressee. Quanto a "receptor visado", ainda segundo a autora, é a 
expressão usada por Lyons, 1978, p34.

Na observação particular da troca mínima extraída de cada um dos 
casos-exemplo simplificaremos as várias possibilidades fornecidas pelo esquema,

previsto por L
- "audience"
- destinatário indireto

não previsto por L
- receptores adicionais

aliás:
- "addresse"
- "receptor visado"
- destinatário direto
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2. O modo de formulação e a paráfrase.

Em função do exposto, a representação esquemática da interação que 
ocorre neste primeiro caso será a seguinte:

Da observação do E.P. como fórmula autónoma, isto é, do E.P. dentro 
de seus próprios limites de fórmula cristalizada, constata-se que nenhuma alteração 
ou desvio se verifica em relação ao padrão conhecido do enunciado, ou seja, em 
relação à forma tida como original: o enunciado é utilizado no contexto exatamente 
do modo como a tradição oral ou escrita o conhece.

O enunciado apresenta a estrutura bipartida, traço que, com poucas 
exceções, é uma característica essencial a todo E.P. Quanto ao seu conteúdo, sua

Lj enuncia E.P. diante de L^.
L2 = co-enunciatário + alvo do conteúdo do E.P.

Na observação particular da troca mínima extraída de cada um dos 
casos-exemplo simplificaremos as várias possibilidades fornecidas pelo esquema, 
considerando apenas estes fatos: algumas vezes, o conteúdo de um E.P. visa 
diretamente ao receptor ou, de alguma forma lhe diz respeito. Nesses casos esse co- 
enunciatário é o paciente ou alvo do ato que o E.P. realiza. Em nossa perspectiva 
dizemos que alguém é alvo do conteúdo de um enunciado quando sobre ele incidem 
os efeitos (ou parte dos efeitos) do que diz esse enunciado (ou do ato que o 
enunciado realiza na linguagem). Em outros termos podemos dizer apenas que 
alguém é o alvo do conteúdo de um enunciado quando esse se refere às ações desse 
alguém. Em alguns casos, parte do conteúdo do ato efetuado pelo uso do E.P. pode 
visar, por um tipo de ação reflexa, ao seu próprio locutor: também esse traço 
constará nos esquemas que deverão, em cada caso, auxiliar na identificação das 
relações entre os participantes da interação e na dos conteúdos dos atos realizados 
pelos E.P. em relação a esses participantes. Os locutores que participam da troca 
mínima serão designados por Lj e L2. Para os demais eventuais participantes da 
interação, presentes ou ausentes, serão utilizados, nos esquemas, outros símbolos, 
por exemplo: x e y ou xp X2, xj,..., bem como yp y2> y3,... Nos casos de um número 
indefinido de participantes serão utilizados os símbolos xn e yn. Isso ocorre nas 
interações mediatizadas por alguns dos meios de comunicação de massas.
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Zumthor identifica três tipos de relação entre o contexto e o E.P.:

£3 
ca 
cn

x: 
u

O E.P. só possui portanto formulação figurativa ou conotada na 
segunda parte de sua estrutura; relembremos que para Greimas um enunciado pode 
ser conotado (do tipo de Bonjour lunettes, adieu fillettes) ou denotado (do tipo Chose 
promise, chose due). Para Ollier vimos que isso corresponde, respectivamente, à 
formulação figurativa ou não figurativa.

Pela interpretação lógico-semântica ou lógico-linguística - que tem 
sido reconhecida como indispensável primeiro passo para viabilizar qualquer 
análise pragmática - constatamos que o E.P. em pauta poderia ser substituído (ou 
seja, parafraseado) por uma sequência não formulaica do tipo: /é inútil você tentar 
esconder de mim alguma coisa pois mesmo que eu não adivinhe o diabo me conta os 
fatos ocultados/. Muitas vezes um E.P. aparece parafraseando conteúdos que o 
antecedem, servindo de comparação, exemplo, ilustração, etc. (na retórica antiga 
respectivamente comparado, exemplum, omatum, etc.), sendo muito comum sua 
posição à guisa de conclusão, em situação epifonêmica, repetindo ou reforçando 
conteúdos anteriores.

1. O E.P. confirma o conteúdo posto por um outro conteúdo idêntico, 
estabelecendo uma relação comparativa que o autor designa por ‘confirmação pelo 
mesmo'.

2. O E.P. confirma o conteúdo posto transpondo-o para um outro 
registro de representação, estabelecendo uma relação metafórica que o autor 
designa por ‘confirmação pelo análogo'.

o. 
cn 
3

segunda parte é deceptiva em relação à primeira, isto é, de certo modo frustra e 
decepciona o sentido da primeira. Em outros termos, do ponto de vista da 
argumentação interna ao próprio enunciado, sua segunda parte contrapõe à 
primeira um sentido que lhe é, pelo menos parcialmente, inverso ou oposto, 
característica igualmente comum a grande parte dos E.P. No E.P. examinado no 
caso presente /Se eu não adivinho/, na primeira parte do E.P., postula uma 
condição que é imediatamente tomada inócua ou "decepcionada" pela segunda 
parte do enunciado: /o diabo me conta/.

1424784
Caixa de texto
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3. O E.P. inverte o conteúdo posto estabelecendo uma confirmação de 
modo indireto - a relação é de ironia (ZUMTHOR, 1976, p.316).

A esses três tipos pensamos ser necessário acrescentar justamente o 
deste caso: aquele no qual o E.P. se apresenta como um conteúdo (proposicional ou 
locucional) novo em acréscimo ao conteúdo posto pelo contexto. É a relação na 
qual o E.P. constitui um acréscimo informacional à sequência em que é inserido. 
Podemos designá-la por relação de complementação ao contexto.

Aplicado o E.P. ao contexto vê-se que esse encerra uma isotopia 
axiológica que remete ao valor ético de ocultar um segredo para alguém que teria, 
eventualmente, o direito de conhecer o fato. A isotopia figurada é clara: envolve 
simplesmente os referentes do próprio E.P., em termos de adivinhar, diabo, contar, 
etc.

Neste caso o E.P. /se eu não adivinho o diabo me conta/ não 
parafraseia nem repete, de algum modo, os conteúdos proposicionais anteriores. Lp 
ao enunciar o provérbio, traz um conteúdo informacional novo em relação ao das 
proposições anteriores.

Na operação de interpretar esse e qualquer outro E.P. o 
interlocutário deve recorrer à sua capacidade mental de estabelecer analogias, de 
proceder a um "salto analógico" e, em grande parte dos casos, de conceber o 
abstrato a partir do figurativo, efetuando a passagem da isotopia figurada do E.P. 
citado para a isotopia axiológica determinada pelas relações entre o E.P. e o texto 
englobante que menciona esse enunciado, em outros termos, a passagem do 
anedótico ao axiomático, do finito do E.P. à proposição extra-temporal. Pode-se ver 
aí, como Zumthor, que "o provérbio fixa uma estratégia de discurso e funciona 
como um embreante, referindo expressamente o texto ao intertexto, integrando de 
modo manifesto um ao outro" (1976, p.316). Um E.P. geralmente envolve valores 
éticos, morais, ou, quanto mais não seja, relativos aos bons costumes. Por esse 
motivo efetiva-se a possibilidade de uma leitura isotópica axiológica.
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Primeiro relembremos o que diz respeito aos traços essenciais em 
qualquer fato de menção ou de polifonia. Em suas últimas formulações esse 
fenômeno pode ser resumido da seguinte forma: o enunciador faz sair de cena 
determinado locutor ao qual se assimila e introduz um outro, alijando-se da 
responsabilidade das afirmações desse outro. Esse enunciador põe em ação vozes 
reponsáveis por uma enunciação 1 (Ej), a do metatexto, a enunciação meta e pela 
enunciação 0 (Eq), a do E.P. citado. No caso particular deste trabalho todas as 
citações são constituídas por enunciados proverbiais. Assim a enunciação 0 (Eq) 
será sempre a do E.P. e a enunciação 1 (Ej) será sempre a enunciação meta.

Como se viu na parte teórica, toda citação pode assim ser vista como 
um caso de metacomunicação ou de metaenunciação, ou seja, como um caso de 
menção. A menção a um E.P. se encaixa no tipo de menção que Berrendonner 
distingue como eco-indireta.

Vejamos como ocorre, na prática, o que já foi visto na teoria. O 
enunciador de /Tá espantada né? Quem manda escondê as coisas da gente. Cê 
sempre teve mania de mistério. Mas eu, se eu não adivinho o diabo me contai, pondo 
em cena primeiramente a enunciação Ej, responsável por /Tá espantada né? Quem 
manda escondê as coisas da gente. Cê sempre teve mania de mistério/, a enunciação 
meta em relação a Eq, a enunciação responsável pelo E.P., e pela sua verdade: essa 
é a enunciação eco-indireta, pois se apresenta do eco de vozes anteriores que já 
proferiram antes o E.P.

A variação que se poderá constatar é a relativa à presença ou 
ausência de certos termos que, no discurso citante - o que produz a enunciação 
meta Ej - representam os indícios de que um E.P. está para ser inserido no 
discurso; em outras palavras, a presença ou ausência de termos introdutórios

3. A enunciação eco-indireta e suas circunstâncias acessórias.

Quanto a seus traços fundamentais o fenômeno da citação de um E.P. 
no discurso deverá ser descrito, em todos os casos, de modo idêntico, enquanto 
corresponderá sempre a um tipo de enunciação - a eco-indireta - dentre os 
descritos por Berrendonner.
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indiciais do jogo de enunciações que ocorre na inserção dos E.P. Esses termos 
introdutórios constituem a parte variável, a que será observada e descrita em cada 
caso-exemplo.

Tomados claros esses fatos sobre o núcleo constante do tipo de 
menção eco-indireta e a parte acessória variável do fenômeno citacional retomemos 
nosso primeiro caso-exemplo.

Nesse contexto Imas eu/ representam os termos que introduzem o 
E.P., termos que, em função de sua qualidade semântica, servem para evidenciar 
que um processo metaenunciativo foi acionado. Esses termos, que constituem a 
parte variável do fenômeno citacional são normalmente constituídos por sintagmas 
lexicais do tipo "como diz (ou dizia) minha avó", "como diz a sabedoria popular", 
"como diz o povo que sabe das coisas", etc. Para Zumthor esse tipo de marcas é o 
tipicamente metadiscursivo. O teor desses termos conduziu a que se manifestasse, 
em muitos trabalhos, a crença na verdade e na sabedoria incontestes desses 
enunciados. Nesses tipos de termos e em outros que aparecem introduzindo o E.P

No contexto desse caso temos, portanto, como acabamos de ver: /Tá 
espantada né? Cê sempre teve mania de mistério/. /Mas eu, se eu não adivinho o 
diabo me conta/ no qual /Tá espantada né? Cê sempre teve mania de mistério/ 
representa o enunciado citante ou englobante, produzido por uma enunciação meta 
Ej que introduz /Mas eu, se eu não adivinho o diabo me conta/ ou seja a enunciação 
Eq, a enunciação eco (reprodução de múltiplas enunciações anónimas anteriores) 
responsável por /se eu não adivinho o diabo me conta/, pelo E.P., ou seja, pelo 
enunciado citado ou mencionado. Em outros termos, para usar uma comparação 
compatível com a que vê a linguagem como representação, no sentido literal do 
termo, o enunciador que produziu Ej disfarça-se nos bastidores e aciona o ator ou 
"o autor da enunciação primária repetida Eq , identificada como mimética" 
(BERRENDONNER, 1981, p.209), uma vez que copia múltiplas enunciações 
anónimas anteriores, e que produz, no caso, /se eu não adivinho o diabo me conta/. 
A voz que produziu Ej é substituída pela voz (ou pelas vozes) que produz (ou 
produzem) Eq; Ej, recorrendo ao provérbio, assumiu pessoalmente a enunciação 
de seu conteúdo, mostrando sua adesão a ele mas, ao mesmo tempo, mostrando sua 
enunciação como um eco, "dando mostra de psitacismo", como diz o autor citado 
que identifica, igualmente, nesse conjunto, o fenômeno de polifonia enunciativa.
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4. O modo de generalização.

Privilegiando a linha conversacional de Moeschler, esse elemento 
pode ser visto como um conector pragmático correspondente a uma paráfrase do 
tipo mesmo se, ou mesmo quando. Para Moeschler as profrases desse tipo 
identificam um movimento discursivo concessivo (1985, pp.120-188). Em nosso 
contexto seria, assim, produzido algo como: você escondeu-me alguma coisa mas 
mesmo quando eu não adivinho o diabo me conta. A identificação desse conector 
pragmático corrobora o que se disse anteriormente, mostrando que o uso do E.P. 
representa um dado novo que se soma à sequência anterior.

No caso agora analisado a generalização se opera pelo uso do 
presente do indicativo, tomado atemporal e genérico no E.P., com a particularidade 
de ser conjugado na primeira pessoa do singular do presente do indicativo do verbo, 
acompanhada do pronome eu, fato que é bastante raro nos E.P. em língua 
portuguesa. O uso da primeira pessoa remete a um sujeito coletivo e indeterminado 
tomando /se eu não adivinho o diabo me conta/ equivalente a /para quem não 
adivinha o diabo conta os fatos/.

se pode identificar a função de conectores pragmáticos: de acordo com a linha 
teórica que se adote, esses têm sido designados como marcadores ou operadores 
discursivos, conectores argumentativos ou pragmáticos, etc. (qualquer que seja a 
designação sua natureza e função são, entretanto, semelhantes). No caso presente, o 
/mas se/ é um termo que serve para opor o "não adivinhar" a "o diabo contar", 
visando, no tocante à argumentação, mostrar a L2 a inutilidade de sua demarche de 
ocultar os fatos.

O que dissemos em relação ao fato anterior vai ocorrer também com 
o fato da generalização proverbial pois esse será idêntico, em todos os casos, 
enquanto todo E.P. generaliza a afirmação que contém. O que variam são os 
processos pelos quais essa generalização é operada, o que ocorre no nível do 
enunciado em si, dentro de seus próprios limites, como enunciado independente e 
autónomo. (Empregamos deliberadamente operada e não processada, para evitar 
qualquer confusão com o processo descrito no item anterior).
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Berrendonner ilustra essa falta de predicado propondo que 
/sinceramente nada posso fazer/ seja equivalente a /nada posso fazer e esse "nada 
posso fazer" é sincero/. Se tentarmos proceder de modo igual no caso do E.P. deste 
caso teremos: /Se eu não adivinho o diabo me conta e este "Se eu não adivinho o 
diabo me conta" ... x/. Nessa paráfrase, que naturalmente parece estranha à 
primeira vista, x marca o lugar de um predicado ausente que seria o atribuído à 
enunciação citada através da qual o autor de Ej estaria dizendo qualquer coisa de 
Eq. Aqui, nada é dito de Eq: a enunciação primária Eq não é comentada ou tomada 
por tema pela enunciação meta Ej. Ou seja, as sequências que cercam o E.P. não 
estabelecem nenhuma relação, no nível de superfície, entre elas próprias e o E.P..

É igualmente comum a todos os casos de E.P. - e por esse motivo só 
vamos explicá-lo neste primeiro caso - a originalidade que apresenta esse tipo de 
menção: a falta de predicado superior. Isso quer dizer que /se eu não adivinho o 
diabo me conta/ é um enunciado que não é sintaticamente segmentável em dois 
constituintes de modo que um seja considerado como sujeito da enunciação 
primária e o outro como o significante de um predicado atribuído a esse sujeito pela 
enunciação meta. Quer dizer, nada é dito sobre a enunciação 0 pela enunciação 
meta; a enunciação primária não é "qualificada, comentada, julgada, tomada como 
tema" pela enunciação meta, que simplesmente a representa, a reproduz ou a imita.

Há, como vimos na parte teórica, dois processos para reconstruir, na 
estrutura profunda, o predicado apagado na superfície. O primeiro o faz 
reconstruindo nos E.P. um predicado performativo subjacente como /Eu afirmo 
que/, /eu declaro que/ (ou equivalente) que se presta a mostrar que o E.P. por um 
lado comenta Ej, dado como posto, como uma asserção e de outro comenta Eq, no 
modo de pressuposto, como sendo uma afirmação anterior produtora de uma ON- 
verdade ou de uma TU-verdade. Assim, em relação a sua estrutura profunda /se eu 
não adivinho o diabo me conta/ admite como paráfrase /"Eu afirmo que se eu não 
adivinho o diabo me conta" e {"on" e/ou "tu”} já disse antes "se eu não adivinho o 
diabo me conta"/', onde on representa a opinião pública responsável pela verdade do 
E.P. e tu o co-enunciador responsável por aquela específica locução do E.P., 
naquele preciso contexto. Assim, /"Eu afirmo que se eu não adivinho o diabo me 
conta"e {"on"e/ou "tu"} já disse antes "se eu não adivinho o diabo me conta”/.
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5. Os atos de linguagem: funções, valores e efeitos.

O segundo modo para reconstruir o predicado apagado na superfície, 
na estrutura profunda, é considerar a presença de um constituinte específico /O/ 
que seria o indício dêitico de que uma informação deveria ser buscada no próprio 
comportamento locutório da enunciação para compreensão do enunciado. Seria o 
modo comportamental, gestual, pelo qual se desenrolaria Ej, que permitiria atribuir 
um valor ao que Berrendonner designa como variável de predicado. Para o autor, os 
"dêiticos ou embreantes se definem pelo fato de que seu significado não é uma 
constante, mas uma variável, função de sua própria enunciação" (1981, p.210).

A paráfrase seria neste caso /Se eu não adivinho o diabo me conta e de 
"Se eu não adivinho o diabo me conta" vê-se como penso pelo próprio modo como eu o 
estou dizendo/.

Berrendonner identifica a capacidade do enunciado de comentar sua 
própria enunciação como sui-referencialidade: isto é, a propriedade que tem um 
enunciado de falar de sua enunciação e do mundo, ao mesmo tempo; propriedade 
que indica que devem ser buscadas, no modo como é dito e no modo como se 
ostenta ou se exibe, as instruções para sua compreensão (BERRENDONNER, 
1981, p.215).

No caso dos E.P. essas indicações se verificam em dois níveis: o 
supralinguístico ou suprasegmental (voz, melodia, mas também mímica, expressão 
fisionómica, etc.) e o linguístico (fato de que um E.P. possa ser identificado e suas 
funções reconhecidas e o de que não se confunda com outros tipos de enunciado da 
língua).

Ainda neste exemplo teremos que identificar os fatos que serão 
comuns e invariáveis, em todos os casos, ao ato de linguagem realizado pelo 
emprego de um E.P., e os fatos variáveis, referentes aos valores e efeitos desses 
atos, que serão diferentes em cada caso.

A inscrição deste E.P.no discurso, será descrita, de acordo com a 
teoria exposta, através da noção de complexo ilocutório. Teremos como posto: Lj 
afirma p /Se eu não adivinho o diabo me conta/ e como pressuposto, p é ON-
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P)

Em outros termos, no caso dos E.P., o performativo particular 
implícito que convoca a descrição de complexo ilocutório é eu afirmo que p = ON- 
verdadeiro. A configuração desse modo de complexo ilocutório, bem como os 
valores ilocucionais que representa (asseverar e pressupor verdade), serão comuns a 
todos os casos de E.P.

O que estamos dizendo é que o locutor Lj, do E.P. em pauta, pode 
querer fazer com que L2 sinta-se, por assim dizer, flagrado e denunciado no ato, 
tido no contexto como não ético, de ocultar alguma coisa que deveria ter sido 
revelada. É certo que não há outro modo de se inferir esses dados que não seja o de

’ asserção
+

pressuposição ("ON-verdadeiro

verdadeiro. Portanto /Se eu não adivinho o diabo me conta/ = ON-verdadeiro. Aí 
estão, portanto, os dois atos ilocutórios, simultâneos, solidários um ao outro, 
significados pelo mesmo marcador de complexo ilocutório (que pode ser explícito 
ou implícito, e é neste caso implícito) /eu afirmo que/, que representa um 
performativo de tipo particular que, para Berrendonner, impõe a descrição de 
complexo ilocutório. Complexo ilocutório no qual os dois atos solidários formam 
um todo indissolúvel, no qual a pressuposição de verdade geral e a afirmação de 
uma proposição notada p não se referem, propriamente, ao mesmo conteúdo 
preposicional mas concernem à mesma proposição p. Nesse complexo o conteúdo 
da pressuposição nada mais é que uma proposição meta em relação ao conteúdo da 
asserção, isto é, uma proposição que toma p por tema e lhe atribui um predicado 
verdadeiro; p fica assim colocado como fator comum aos dois atos do complexo 
ilocutório que poderia ser representado como um composto de atos e de predicados 
levados a efeito sobre p. Em fórmula:

Tratemos agora da parte variável, a ser observada em cada caso. 
Segundo a hipótese inicialmente formulada é a compreensão de certos efeitos 
perlocucionais (em se tratando do observador ou analista dos fatos) ou do 
ressentimento desses efeitos (em se tratando do co-enunciador do E.P.) que permite 
a inferência de outros valores ilocucionais além dos do complexo ilocutório, não 
detectáveis à primeira vista.
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De todo modo, o que se quer mostrar é que o afinamento da 
categoria das forças ilocucionais se processa à vista dos efeitos perlocucionais. 
Como exemplo lembre-se que a publicidade é o lugar privilegiado onde se trabalha 
sobre os efeitos perlocucionais para se chegar aos valores ilocucionais: os 
enunciados publicitários são construídos para obter determinados efeitos, 
ocultando, ao máximo, suas intenções, ou seja, os atos ilocucionais que executam. 
Por isso se faz marketing e se estuda, prioritariamente, o consumidor. Nesse sentido 
o emprego dos E.P. lembra os processos utilizados pela publicidade, pois permite 
propalar e ostentar alguma coisa sob forma emblemática, concisa, e por um modo

Ao procurar expressar efeitos, ao invés de valores ou forças 
ilocucionais, vemo-nos a braços com um problema de linguagem. Em língua 
portuguesa os valores ilocucionais e os efeitos perlocucionais parecem se confundir 
devido às limitações da própria língua, que muitas vezes não possui recursos ativos, 
para valores e passivos, para efeitos, ou seja, que só possui um lexema para as duas 
circunstâncias, limitado em suas associações com o aspecto verbal e que deve dar 
conta, tanto do valor do ato ilocucional, quanto de seu efeito perlocucional. Se nos 
reportarmos, entretanto, à teoria inicial fundadora, bem como às hipóteses de 
Hickey e de James, vemos que esses valores e efeitos não se confundem, apesar do 
fato de não contarmos, em todos os casos, com um léxico apropriado para descrevê- 
los, isto é, de um léxico que, em si, mostre a diferença entre valores e efeitos.

se levar em conta o contexto, na totalidade do que representa, incluindo aí o 
estatuto social da interação e das imagens recíprocas que os interlocutores 
constroem de si mesmos e dos outros, o que é linguístico e o que é paralinguístico, o 
que é verbal e o que é paraverbal. Nesse ponto interferem, inevitavelmente, os 
dados empíricos e a sensibilidade do analista (KERBRAT-ORECCHIONI, 1980, 
pp.17-21); o locutor do E.P. pode querer ver L^, além de desmascarado, ironizado, 
satirizado ou até mesmo, em grau mais enfático, ridicularizado por sua atitude, ao 
denunciá-la como inútil.

E é através desses efeitos ditos perlocucionais que se tem acesso a 
novos valores ilocucionais como os de criticar, denunciar ou delatar, ridicularizar, 
desmistificar, e possivelmente outros. Valores que se definem como 
correspondentes a atos ilocucionais porque, de acordo com a descrição teórica, 
efetivamente se prestam a operar, no receptor do E.P., uma tranformação jurídica.
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Cremos que esse valor de velar, de ocultar, de dizer não dizendo, 
possa ser, em si, considerado, no caso deste e de outros E.P., como mais um valor 
ilocucional que se soma aos anteriores, aos do complexo ilocucional.

Pode-se conceber uma forma de tentar apreciar o matiz ou teor da 
interação mediante o instrumento que representa o quadrado semiótico. Como 
consta no Dicionário de Semiótica de Greimas & Courtés "a atividade humana 
concebida sob forma de defrontações caracteriza, em larga medida, o imaginário 
humano" (s.d., p.341) e em bom número de discursos, tanto figurativos quanto

Assim, fazer uma opção por um modo de expressão proverbial, 
descartando-se, no mesmo ato, as múltiplas possibilidades que representam os não 
proverbiais, poderá, em muitos casos, concorrer para atenuar o efeito socialmente 
inaceitável do que se quer significar. Por exemplo, no caso presente, o locutor do 
E.P. o utiliza para evitar dizer a Lz> que descobriu que esse lhe mentiu e lhe ocultou 
alguma coisa. Dizer que alguém mentiu e delatar essa mentira constitui uma 
contravenção a uma norma social. Na forma como Goffman encara esse fato 
haveria aí uma invasão territorial e uma afronta ao interlocutor, o que esse autor 
traduz por perder a face. Assim, no caso, o uso do E.P. "se eu não adivinho o diabo 
me conta" proporciona uma atenuação do sentido do que se tem a expressar. O fato 
de abandonar a prosa e passar para um registro até certo ponto poético contribui 
para esse efeito, quanto mais não seja pelo fator que a inesperada intrusão da forma 
poética inserida na prosa representa, bem como pelo caráter enigmático e jocoso 
dos E.P. Assim, de certo modo, desvia-se a atenção do interlocutário do conteúdo 
eventualmente invasivo do que se está dizendo para a decifração - ou para o jogo 
de decifração - do próprio enunciado.

que produz impacto. O emprego dos E.P. tem em comum com a publicidade o fato 
de dizer ocultando o que se quer dizer, de dizer não dizendo, mas apenas 
ostentando um emblema que tem maior poder que qualquer outra forma de 
expressão para significar o que se tem para exprimir.

Naturalmente valores ilocucionais e efeitos perlocucionais 
relacionam-se ao teor geral da interação. Por esse motivo incluímos, em cada caso, 
o segmento de fala no qual aparecem os E.P., não nos limitando à troca mínima que 
os envolve.
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não benevolente

Os termos à esquerda representariam os negativos ou disfóricos e à 
direita os positivos ou eufóricos. Em pontos intermediários definem-se as categorias 
neutra e complexa.

Qualquer que fosse a escolha poderíamos qualificar a interação em 
pauta como destituída de conteúdo polêmico. A observação de um fato de tal 
natureza toma-se pertinente quando se visa, como no caso, a analisar o E.P. em 
contexto.

Suspendemos, neste ponto, o exame deste caso, muito embora 
certamente outros elementos houvesse a considerar. A observação dos demais 
casos complementará a que acabamos de efetuar.

não polêmico 
-J

não benevolente + não polêmico

É igualmente o contexto que permite distinguir as mensagens 
resignadas das irónicas: se tem entendido como mensagem resignada a que não 
contém traços de ironia. No caso em questão não podemos afastar a possibilidade 
de que o enunciado não contenha traços de ironia: a gestualidade que acompanhou 
o E.P. no oral (fatores suprasegmentais cujas marcas no escrito desaparecem) e o 
próprio conteúdo do enunciado, em sua relação com o contexto sugerem a 
existência de alguns traços de ironia no uso do E.P. O caso-exemplo número onze 
permitirá um aprofundamento no exame do uso irónico dos E.P.

abstratos, pode-se falar em estrutura polêmica. Assim poderíamos projetar no 
quadrado, a categoria tímica polêmico vs. benevolente, como sugerem os próprios 
autores, ou polêmico vs. contratual, ou polêmico vs. cordial.

polêmico + benevolente
————\

polêmico benevolente
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corrupio.

volta.

1. Esquema.

2. O modo de formulação e a paráfrase.

O E.P. pronunciado corresponde à fórmula padrão conhecida, sem 
alterações significativas: a fórmula mais corrente seria /Gato escaldado de água fria 
tem medo/ por apresentar a simetria prosódica peculiar ao E.P. (33)

L| - Escuta... Que é que cê tá fazendo?!
I>2 - É uma tática que tenho. A cada meia dúzia de passos dou um

i
Lj - Você parece maluco andando desse jeito!
L2 - É que daí vejo se estou sendo seguido e vejo os tipos à minha

Lj - E adianta?
L2 - Espero que sim. Inventei isso depois que fui assaltado.
Lj - Mas fica bem esquisito.
L2 - "Gato escaldado tem medo de água fria".

A isotopia figurativa remete ao fato experiencial de que um gato ao 
qual tenha sido atirada água quente terá receio até mesmo de água fria. Essa é a

(33) Já havíamos praticamente concluído este trabalho quando, ao examinar algumas coletâneas de 
E.P., encontramos, para algumas das espressões proverbiais que analisamos, a forma correspondente, 
antiga (de 75 anos atrás) e achamos de interesse mencioná-las. Para este caso encontramos: 'Caldeirão 
a ferver, gato não se achega* (KÕPKE, 1915, p55)

Trata-se de um enunciado metafórico ou de formulação figurativa 
correspondente, grosso modo, a uma sequência não proverbial do tipo: /Quem 
correu um risco de determinada natureza passa a ter receio de fatos semelhantes, até 
mesmo dos que não representam nenhum risco/.

L2 enuncia E.P. diante de Lj
L| = co-enunciatário + alvo do conteúdo do E.P.

2.2. CASO 2
Situação e assunto: Lj e L2 caminham juntos na rua; Lj externa seu 

estranhamento quanto ao modo de caminhar de I^.
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3. A enunciação eco-indireta e suas circunstâncias acessórias.

No caso deste enunciado, tomando por base a classificação oferecida 
por Paul Zumthor para as relações entre E.P. e discurso, que mencionamos na 
análise do primeiro exemplo (1976, p.316), pode-se afirmar que o E.P. confirma 
fatos anteriores, isto é, confirma um conteúdo posto, transpondo-o para um outro 
registro de representação: a relação estabelecida é metafórica, portanto, de 
"confirmação pelo análogo". Observe-se ainda que ao E.P. é remetida toda a 
responsabilidade pela explicação dos conteúdos anteriores, ou seja, não há outras 
proposições, não proverbiais, que possuam a mesma função no contexto.

O modo de enunciação, que é identificado pelos princípios teóricos 
como eco-indireta, produz um determinado tipo de menção. Essa produção é 
resultado de um processo. É uma função R de um processo. Como já foi explicado,

significação do E.P. A leitura axiológica, sugerida pela figurada, adquire o sentido 
de que quem foi exposto a certos revezes - no caso, o roubo - terá receio até 
mesmo do que pode não representar risco de roubo. A axiologia, neste caso, 
representa o valor moral da precaução, manifestado pela categoria semântica 
"temer/não temer". Nesta operação temer representa o termo negativo e disfórico e 
não temer o termo positivo e eufórico, em termos da representação semiótica pelo 
quadrado lógico.

Outro fato relevante a considerar, neste caso, quanto à relação do 
E.P. com as proposições anteriores do contexto é o seu valor epifonêmico: o E.P. 
pospõe-se aos turnos anteriores de fala, que compõem a sequência interativa, como 
um fecho, um encerramento temático. Para Paul Zumthor a função de epifonema 
(abundantemente explorada no uso de E.P. pelos teóricos da tradição escolar) é 
produtora de um efeito conclusivo, sintetizante, como figura que provoca, no 
ouvinte, um movimento da imaginação ou do sentimento que matiza 
retrospectivamente o discurso, ao mesmo tempo que é matizada por ele 
constituindo-se no modo ótimo de emprego dos E.P. Os traços desse valor 
epifonêmico jamais desaparecem por completo. Zumthor retém o fato de que, na 
retórica medieval, a modalidade a provérbio representava uma das três modalidades 
da conclusio (1976, pp.320-326).
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4. O modo de generalização.

5. Os atos de linguagem: funções, valores e efeitos.

não é passível de variação de um caso para outro. A variação está nas circunstâncias 
que introduzem, indicam ou denunciam o processo.

Neste caso L2 assume diretamente a voz que produz o E.P. que 
representa, em si, um turno de fala não precedido por nenhum termo introdutório. 
Todo o resto do processo está implicado. Os únicos traços que denunciam o fato de 
se tratar de um E.P. são os identificados como os de sui-referencialidade: a 
capacidade que tem o enunciado de comentar sua própria enunciação. Resumindo a 
explicação do caso anterior, os indícios dêiticos dessa sui-referencialidade seriam os 
supra-lingiiísticos ou para-linguísticos (toda a gestualidade que acompanha a dicção 
do E.P., da qual a linguagem escrita não dá conta) e os linguísticos (a identificação 
do conjunto de traços de um E.P. por Lj); a escrita representa esse conjunto pelo 
uso de aspas, todos esses traços permitem que o co-enunciatário Lj interprete fgato 
escaldado tem medo de água fria/ como uma proposição: eu afirmo p e p = ON- 
verdadeiro.

A ausência de um predicado superior atribuído ao E.P. em questão é 
a consequência de um processo já descrito no primeiro caso e que ocorre de modo 
idêntico em todos os casos de uso de um E.P. no discurso. Essa ausência de 
predicado soluciona-se, portanto, pelas duas possibilidades já descritas de sua 
reconstrução, ao nível profundo. Não nos parece razoável repetirmos, a cada 
exemplo, a descrição desses fatos, uma vez que não contém, como outros tópicos, 
nenhuma circunstância acessória variável relativa a cada caso.

Neste E.P., como no anterior, a generalização é efetuada pelo uso do 
presente genérico. O E.P. generaliza a referência, opera uma transformação do 
indefinido ao universal, do anedótico ao axiomático (como já se disse), do texto 
dialogai à proposição extra-temporal o que toma o E.P.: /Todo (qualquer) gato 
escaldado tem medo de agua fria/.

A necessidade de recorrer a uma descrição que identifique a 
existência de um complexo ilocucional (onde a teoria fundadora austiniana via
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Como demonstrado no primeiro caso, quando se trata de um E.P. 
ocorre a implicitação de um performativo que pressupõe ON-verdade, em todos os 
casos.

Assim os dois atos ilocucionais simultâneos e solidários serão sempre, 
em todos os casos de uso de um E.P., afirmar uma proposição (um ato ao modo de 
posto) e pressupor sua verdade (outro ato, ao modo de pressuposto). Os valores 
ilocucionais correspondentes serão o de afirmar e o de pressupor verdade.

A descrição do modo como se apresenta o complexo ilocucional, no 
caso dos atos efetuados pelos E.P., representa a parte invariável do que podemos 
observar relativamente ao ato de linguagem efetuado pelo E.P. em cada exemplo.

Observa-se que, na paráfrase do enunciado, foi empregada, de modo 
automático e não deliberado, uma variável de linguagem que não corresponde à do 
E.P., isto é, uma variável que não deu conta do registro popular do E.P. Esse fato 
pode sugerir que o caráter informal, popular e coloquial do E.P. seja um dos traços 
que proporcionam os efeitos buscados por L2 ao escolher o modo de expressão 
proverbial ao invés de um modo de expressão não proverbial.

É a parte variável que se presta a verificar a suposição inicial de que, 
no uso de um E.P., muitos valores ilocucionais só poderão ser desambigiiizados pela 
observação dos efeitos perlocucionais.

Um desses efeitos será, certamente, o de justificar sua atitude e, 
subsidiariamente, de aconselhar Lj. Poder-se-á também atribuir ao uso do E.P. o 
efeito de atenuar, por uma expressão coloquial conhecida, o ridículo de sua forma 
de agir estranha, cuja explicação, através do uso de uma variável mais formal de 
linguagem, poderia ter o efeito de tomá-la ainda mais ridícula. Por outro lado, o uso 
da expressão conhecida estabelece um adequado vínculo de cumplicidade entre 
enunciador e enunciatário. Claude Buridant, analisando o funcionamento dos E.P.

apenas um único ato) não é exclusiva aos atos efetuados pelo uso de um E.P., mas 
sim aos efetuados por um tipo particular de performativo. Afirmar, supor, admitir, 
repetir, confirmar, anunciar, respoder, etc, compõem o paradigma desses verbos 
(BERRENDONNER, 1981, p.49).
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nos "Jeux Partis", constata esse efeito de condicionar o enunciatário e de, dirigindo- 
se a seu subconsciente, favorecer a coesão entre os indivíduos estabelecendo entre 
eles elementos de reconhecimento (1976, p.416). Essa função do E.P. pode ser 
constatada neste contexto, tanto mais porque, no caso, a interação é totalmente 
desprovida de qualquer conteúdo polêmico. O desejo de atenuar um conteúdo e o 
de estabelecer um elo de solidariedade representam duas justificativas para a opção 
pelo uso do E.P., ao invés do uso de outro modo de expressão.

Por esses efeitos a menção do enunciado proverbial por L2 poderá 
prestar-se a um efeito de divertir Lp Esse é mais um dos efeitos perlocucionais que 
levam a inferir novos valores do ato ilocucional: poder-se-ia ver, no ato de 
linguagem efetuado pelo E.P., o valor de divertir, além dos outros já identificados.
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2.3. CASO 3
Situação e assunto: Lj e L>2 conversam a respeito de enviar ou não

uma carta.

1. Esquema.

2. O modo de formulação e a paráfrase.

O E.P. é fiel à sua letra original. /Palavra e pedrada solta não volta/ 
pode ser parafraseado por algo como /não se pode fazer voltar atrás aquilo que foi

Lj enuncia E.P. diante de I^.
L2 = co-enunciatário + alvo do conteúdo do E.P.

"Palavra, que à boca escapa, 
Chamar-se atraz já não pode; 
É setta, que ao alvo acode, 
Des que o arco a desferiu."

Metastasio 
(KÔPKE, 1915, p.90)

Embora na interação se registrem, na realidade, dois E.P. (dos quais o 
primeiro, /Escreveu não leu/, é elíptico em sua segunda parte) vamos examinar 
somente a inserção do enunciado completo: /Palavra e pedrada solta não volta/.

Lj - Não escreve. Eu já falei pra você... Escrevê é um perigo. Eu 
tenho horror de carta.

L2 - Você acha? Mas na minha família é mania. "Escreveu não leu" 
segue carta. Toda briga vira carta.

Lj - Eu não escrevo nada. É tudo falado. Resolvi os rolos da família 
de X. - lembra? - tudo só na conversa. Olha, "palavra e pedrada solta não volta". 
Fala por telefone, manda dizer, mas não escreve. Na carta você não vê a cara do 
gajo, não dá pra sentir a reação. Não dá pra consertar. E se o cara é daqueles de 
pegar no pé... Pega um advogado...
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3. A enunciação eco-indireta e suas circunstâncias acessórias.

Que um E.P. preencha uma função emblemática é fato que já tem 
sido reconhecido e mencionado por alguns autores. Neste caso, porém, parece que o 
preenchimento de tal função é reforçado pela presença do termo folha), que 
sugere, por outro lado, que o processo de interpretação de um E.P. envolva certas 
aptidões psico-cognitivas por parte do decodificador que fazem com que ele possa 
construir do enunciado uma imagem mental quase concreta, ou mais concreta do

Paralelamente aos fatos constantes relativos a este item, observamos 
a presença do termo introdutório folhaf que certamente foge ao paradigma 
convencional dos elementos lexicais que normalmente introduzem os E.P.

Quanto às relações deste E.P. com seu contexto, vemos que a máxima 
em questão confirma o conteúdo posto pelos turnos de fala que a antecedem - os 
que dizem que não se deva escrever cartas - por outro conteúdo preposicional 
idêntico, o contido no E.P. Logo temos uma relação comparativa do tipo que 
Zumthor designa por "confirmação pelo mesmo", tendo em vista o fato de que não 
envolve uma metáfora (Veja-se a classificação fornecida na análise do primeiro 
caso). A significação do E.P., associada ao contexto através do "salto analógico" 
interpretativo, produz o sentido de que o ato de se escrever cartas, em determinadas 
circunstâncias, representa um valor negativo, disfórico. O teor do contexto pode ser 
visto como situado entre o neutro e o polêmico.

dito/. Do ponto de vista de sua estrutura o E.P. pode ser visto como um tipo 
particular, no qual a segunda parte da estrutura nâo é deceptiva em relação à 
primeira: à abstração da primeira parte soma-se uma figura ou metáfora que produz 
uma comparação dentro do próprio enunciado. Para os que desejassem levar em 
conta certas distinções, este enunciado poderia ser considerado mais como uma 
sentença ou máxima do que propriamente como um provérbio. Para nosso exame o 
que importa são os aspectos funcionais e esses nâo são afetados por esse fato.

Reconhecemos que o elemento lexical folha! pode apenas 
representar um recurso corriqueiro e comum para prender ou recuperar a atenção 
do interlocutário (co-enunciatário) porém, o emprego desse elemento, associado ao 
uso de um E.P., sugere algumas reflexões.
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4. O modo de generalização.

que a que usualmente lhe é facultado construir ao interpretar outros modos de 
expressão da linguagem, como se lhe fosse efetivamente possível perceber, 
sensorialmente, pelo sentido da visão, o conteúdo que o E.P. afirma. Não é 
novidade - é até mesmo um cliché - falar em enxergar mentalmente. Cremos que 
um E.P. se presta mais que outros enunciados da língua a produzir tal efeito.

Os traços do E.P. que nos conduzem a essa forma de julgamento são: 
sua natureza sintética, seu modo de formulação, no mais das vezes, figurativo 
(propondo metáforas de um universo experiencial concreto), o fato de que se 
apresentem, súbita e inesperadamente, na forma de intrusos autoritários, no 
decorrer de um discurso, obrigando o decodifícador a embrear (tomando aqui o 
termo simplesmente no sentido de "por em ação") as formas específicas de 
interpretação linguística que, em termos do processo cognitivo de apreensão do 
sentido, são convocadas para se compreender uma metáfora. Todos esses fatos, não 
isolados, mas associados, poderiam ser vistos como os responsáveis por essa espécie 
de "instantâneo fotográfico", de imagem em "flash" produzida na mente. Certamente 
outros enunciados da língua poderiam também produzir esse efeito; ocorre, 
entretanto, que poucos enunciados da língua poderão reunir todas as características 
do E.P. cujo conjunto é o responsável por esse efeito desses enunciados (as 
estruturas breves que poderiam ser vistas como de natureza semelhante: os slogans, 
dísticos, certos clichés) e, em outro nível (remetendo-nos aqui aos traços poéticos), 
os haicais e certo tipo de poesia concreta tampouco apresentam o conjunto de 
traços descritivos e funcionais de um E.P. Imaginoso? Talvez. Mas não de todo 
improvável: esse conjunto de traços que tem sido percebido por muitos autores que 
procuram descrevê-lo aludindo, por exemplo, à natureza "prégnante", ou que se 
impõe ao espírito e aos olhos da mente, desses enunciados.

Como no exemplo anterior a generalização é operada pelo uso do 
presente a-temporal. A ausência de artigo, considerada por Greimas como um traço 
arcaizante, tem igualmente seu papel nessa indeterminação que, como vimos, opera 
a transformação do indefinido ao universal, do anedótico ao axiomático, como se 
vem repetindo.
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5. Os atos de linguagem: funções, valores e efeitos.

Não é necessário tornar a abordar, parece-nos, os atos e os valores do 
complexo ilocutório, uma vez que esse se apresenta idêntico em todo ato realizado 
por um E.P.

Efeitos de "ressentimento” em diversos graus (rancor, irritação, etc.) e 
os opostos "admiração da sabedoria”, reconhecimento da perspicácia do autor do dito 
prestar-se-iam, nas circunstâncias do episódio, a desambiguizar valores ilocucionais 
pouco evidentes na interação. A falta de registro das réplicas posteriores ao 
enunciado não interfere na observação desses efeitos; uma vez que, em muitos 
diálogos, os E.P. não são seguidos de réplica alguma: lembre-se, a esse respeito, 
seus traços epifonêmicos (que sempre persistem), ou seja, sua propriedade, 
salientada por Burton, de resumirem o que foi dito antes, podendo se apresentar 
como "codas" a cenas particulares. De todo modo os efeitos, no alocutário, sempre 
poderão ser inferidos.

Quanto à parte variável, os valores observados na dicção de /Pcdavra 
e pedrada solta não volta/ considerando esse enunciado em sua relação com seu 
contexto, serão os de prevenir ou de admoestar, e até mesmo o de criticar. A 
observação de tais valores leva em conta o teor do contexto, que definiríamos como 
tendente a polêmico, a não contratual.
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2.4. CASO 4

Situação e assunto: propaganda eleitoral radiofónica.

1. Esquema.

2. O modo de formulação e a paráfrase.

Lj - Acho que nós devemos votá o voto certo. X é o candidato que 
mais tem crescido em todo o país. Eu vô contá uma coisa pro cês. Não podemo é 
votá em político oportunista, que depois da eleição... já viu... "Farinha pouca, meu 
pirão primeiro".

(34) Baseamos essa afirmação no fato de que, em um primeiro momento desta pesquisa, solicitamos a 
várias pessoas que elaborassem listas dos E.P. que conhecessem e que tivessem por hábito empregar. 
A confecção de cada lista deveria obedecer certas diretrizes que pudessem proporcionar a todos 
aqueles aos quais a tarefa foi solicitada condições iguais, na elaboração das listas. Posteriormente 
abandonamos o projeto de pesquisa apoiado nessas listagens, substituindo-o pelo enfoque atual. Tais 
listas - que conservamos para um eventual futuro trabalho * certamente se prestam a fornecer uma 
idéia das expressões mais conhecidas e utilizadas correntemente no meio urbano de São Paulo, pela 
classe de pessoas que utiliza a variedade padrão de língua, que se pode se identificar como a veiculada 
pelos diversos meios de comunicação. É a essa variedade que estaremos nos referindo neste trabalho.

Nessas listas, não encontramos o E.P. deste exemplo nem tampouco nenhuma forma que lhe fosse 
equivalente, como foi possível encontrar para outros E.P. Paralelamente a essas listas, consultando a 
obra que estamos utilizando como parâmetro, para verificar as letras tradicionais dos E.P., verificamos 
que a que mais se aproxima da deste caso seria 'Quem não tem farinha escusa peneira' (KÕPKE, 
1915, p.76). Essa fórmula permitiria até supor uma deturpação cujo resultado seria a fórmula atual, 
que foneticamente possui, em sua segunda parte, semelhança com a antiga.

Lj enuncia E.P. diante de xn + yn (não presentes) 
xn = ouvintes de E.P.
yn = co-enunciatários-alvos do conteúdo do E.P.

A fórmula proferida se situa entre as que não são de emprego mais 
comum entre os falantes da língua (34). É um enunciado de formulação metafórica 
que, parafraseado, significa: /quando a farinha é insuficiente para todos há os que 
tratam de fazer em primeiro lugar seu próprio pirão/. Pelo processo analógico 
aplicado ao contexto o E.P. adquire o sentido de que /alguns políticos, em tempos 
adversos, tratam primeiro de seus próprios interesses/. A relação do E.P. com o 
contexto é a de "confirmação pelo análogo"; o teor do contexto é mais contratual: 
pode-se dizer que seja insinuante, aliciante.
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3. A enunciação eco-indireta e suas circunstâncias acessórias.

4.0 modo de generalização.

5. Os atos de linguagem: funções, valores e efeitos.

A interpretação do conteúdo proposicional ou locucional desse 
elemento remete à repetição, à citação, ao já visto anteriormente, o que equivale 
dizer, ao próprio modo de existência e de inscrição de todo E.P. na fala. Estamos 
vendo que os termos que costumam introduzir tais enunciados (por qualquer modo 
que sejam vistos: marcadores ou conectores argumentativos ou discursivos, 
operadores discursivos, etc.) contém semas que remetem às próprias características 
fundamentais desses enunciados: neste caso, ao fato citacional, no anterior, à sua 
função emblemática, em outros, ao que representam como argumento de verdade.

O enunciado processa a generalização pela ausência de embreantes 
temporais, ou seja, por uma realização zero a nível temporal (GRESILLON et 
MAINGUENAU, 1988, p.l 13), nos mesmos moldes que inúmeros enunciados como 
/tal pai, tal filho/, /cada cabeça, cada sentença/ etc.

Não se trata, neste caso, de uma interação face a face, isto é, com 
proximidade espacial dos co-enunciadores, uma vez que há a emissão radiofónica 
mediando a mensagem. Isso não impede que sejam inferidos efeitos perlocucionais

Lj insere o E.P. em seu discurso desta forma: /... já viu... Farinha 
pouca meu pirão primeiro/. O termo que denuncia que um processo de enunciação 
eco-indireta, ou, de enunciação de um E.P. vai ocorrer é /já viu/, que pertence a 
Ej, a enunciação meta do contexto citante ou englobante.

Já esclarecemos que não faz parte dos objetivos deste estudo 
examinar os processos internos aos E.P., salvo por seu modo de operar a 
generalização. Isso não impede que observemos, de passagem, que este enunciado 
contém duas proposições sem verbo, que vizinham por um processo paratático. A 
estrutura bimembre é respeitada, porém esse tipo de enunciado não possui nem as 
dimensões do período nem as da oração, mas sim a das proposições sem verbo 
(GREIMAS, 1970, p.304-314).
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possíveis, produzidos nos co-enunciatários, constituídos em dois níveis: no primeiro 
há o eleitor ao qual é endereçado o ato de convencer, de trazer para o ponto de 
vista de Lj, até de alertar; no segundo, há os próprios políticos ditos oportunistas 
que deveriam, em função de suas sensibilidades, sentir-se criticados, acusados, 
denunciados; efeitos que criam, para o ato de linguagem, novos valores ilocucionais, 
portanto novas interpretações.

No caso específico - que suscitou toda essa série de considerações - 
o E.P. "farinha pouca, meu pirão primeiro" pode ser de criação recente, pode até 
mesmo ter sido criado expressamente para uso neste contexto, com o objetivo 
específico de ostentar uma linguagem popular e conquistar a simpatia e a adesão 
das massas populares. O contexto nos leva a essa interpretação.

No início deste trabalho, na parte dedicada às origens prováveis dos 
E.P. mostramos que, ao contrário do que muitas vezes se crê, a origem mais remota 
e geral dos provérbios não é popular. Aqui temos um E.P. com marcas evidentes de 
cunho popular, o que se vê pelos lexemas empregados. Na realidade, a forma de 
criação de enunciados proverbiais está inscrita nas possibilidades da língua como 
sistema. A língua faz uso dessa sua propriedade em muitos casos. Costuma-se dizer 
que todo slogan aspira a ser provérbio, isto é, a adquirir seus efeitos de verdade e de 
universalidade. Assim, muitos E.P. podem ser criados nos moldes de matrizes 
originais, pelo ”povo”, como muitas vezes se pretende, dependendo da conotação e 
abrangência que se queira atribuir ao termo "povo”. Sem entrar muito 
profundamente no mérito dessa questão, perguntamos: seria o ”povo”, tal como se 
costuma entender, que cria os novos E.P.? O povo, se por aí se entende as classes 
menos cultas, pode apropriar-se tanto das formas existentes quanto das que são 
criadas, dos "neologismos proverbiais" por assim dizer, que passa eventualmente a 
utilizar, alterando, às vezes, essas fórmulas. Quanto à criação de novos E.P. cremos 
que possa ser remetida atualmente, por exemplo, aos mídia, de modo geral, e à 
publicidade, em particular e não nos parece possível afirmar que os que criam os 
novos enunciados utilizem uma variedade de linguagem mais popular (ou menos 
culta) que a variedade padrão, a não ser quando certos efeitos são expressamente 
buscados. "Aprender a falar é aprender a negociar" e é com esse espírito que novos 
E.P. têm sido criados e com o qual têm sido usados.
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Ainda que o E.P. não tenha sido criado expressamente para esse fim 
específico mas apenas corresponda a uma forma regional pouco conhecida nos 
meios paulistas, é à sua escolha escolha que ficam afetas essas considerações: o uso 
de outro E.P. ou de outra forma de dizer não proverbial dificilmente lograria obter 
os efeitos mencionados. De onde sua escolha. A opção por determinado E.P. e não 
por outro, e não por outra forma de linguagem representa, portanto, em si, uma 
manobra que, visando a certos efeitos de sentido, não dispensa certa competência 
linguística e argumentativa. Em resumo, nada, nem mesmo o processo de uso, é tão 
"popular" nos E.P. como um exame superficial do assunto faz supor.
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1. Esquema.

2. O modo de formulação e a paráfrase

Trata-se de um E.P. de formulação figurativa que estabelece com o 
contexto uma relação metafórica. Nesse contexto o que o locutor do E.P. pretendeu 
significar foi /que ao risco que se corre em vista de determinada ação agressiva 
corresponde o risco de outra ação agressiva de força igual, em sentido contrário/.

O E.P. /O risco que corre o pau corre o machado/ corresponde, ao que 
tudo parece indicar, às características do enunciado original. Dizemos "tudo parece 
indicar" pois, da mesma forma que o E.P. anterior, este também parece não 
corresponder, pelo que indica nossa experiência, a um enunciado muito conhecido, 
podendo ser pertencente a um repertório de E.P. característico de uma variedade 
de língua e de uma região distinta das enfocadas neste trabalho.(35)

(35) Só encontramos em Kõpke (1915, p.63) 'Pequeno machado parte grande carvalho" cujo sentido é 
evidentemente diferente do citado em nosso texto.

Lj - O senhor vai apresentar as provas pedidas?
L2 - Eu apresento quando eu quiser.
Lj - O senhor tentou uma briga física com eles?
L2 - Ah! Eles não tentaram, minha filha. Se tentassem... "O risco que 

corre o pau, corre o machado".

xn.
xn = políticos que teriam tentado ameaçar fisicamente L2.
L2 = co-enunciatário ouvinte porém não alvo do conteúdo do E.P.

2.5. CASO 5
Situação e assunto: Noticiário de TV sobre o terceiro encontro dos 

presidenciáveis; discussão nos bastidores após o debate. A e B vão cobrar de L2, 
provas da corrupção na prefeitura: L2 acabou de denunciá-la no debate. é 
entrevistado por Lj sobre essa discussão.

L2 pronucia E.P: diante de Lp endereçado a xn.
yn = ouvintes previstos da emissão televisiva; yn que poderá incluir
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3. A enunciação eco-indireta e suas circunstâncias acessórias.

4. O modo de generalização.

5. Os atos de linguagem: funções, valores e efeitos.

Não nos deteremos na generalização: essa se processa pelo presente 
genérico como já foi mostrado nos casos anteriores.

Na sequência "Ah! Eles não tentaram, minha filha. Se tentassem... /O 
risco que corre o pau corre o machado/" o segmento entre barras representa o E.P.; 
aparentemente nada denuncia o processo metaenunciativo de caráter particular 
afeto a toda citação de um E.P., e os indícios desse processo, como no segundo caso 
estudado, devem ser vistos através da sui-referencialidade do enunciado, que 
comenta, do modo como já foi descrito, sua própria enunciação.

Porém, além disso, a nível paralingiiístico (ou supra-segmental), o 
E.P. é precedido por uma pausa: já se tem estudado o valor das pausas na 
linguagem. Neste caso pode-se ver essa pausa como um referente dêitico da 
desembreagem de Ej e da embreagem de Eq. Graficamente ela está representada 
pelas reticências. Essa pausa se associa aos demais fatores supra-lingiiísticos ou 
supra-segmentais no reconhecimento do jogo de enunciações.

Outros valores ilocucionais se estabelecem na relação do E.P. com o 
contexto e na observação dos efeitos perlocucionais: embora a enunciação do E.P. 
não conte, neste caso, com a proximidade física imediata dos co-enunciatários, que

Como em toda inscrição de E.P. há, em primeiro nível, os atos e 
valores constantes do complexo ilocucional, asserção e pressuposição de verdade.

Torna-se, de início, evidente, por essa paráfrase, o quanto o E.P. 
representa em termos de economia de linguagem. A mesma paráfrase pode se 
prestar a evidenciar, como no caso anterior, o quanto o uso do E.P. oferece em 
termos de ganho de "força expressiva", de "força ou valor de impacto"', quando 
comparado ao uso de outra forma de expressão, da qual a paráfrase constitui um 
exemplo.
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Quanto ao co-enunciatário ouvinte, poder-se-ia, igualmente, vê-lo 
alvo de alguns efeitos. A ameaça não lhe diz respeito mas ele poderá ficar 
impressionado e convencido da beligerância de L2. O valor correspondente, 
atribuível ao ato, seria o de "ostentar agressividade", efeito que se alia ao próprio 
valor emblemático que todo E.P., por si próprio, já contém.

representam o alvo de seu conteúdo, isso não impede que possam ser inferidos os 
possíveis efeitos perlocucionais que deveriam afetar esses co-enunciatários. Temos 
procurado, apesar da dificuldade que o processo representa, utilizar o modo passivo 
para representar efeitos, e a forma ativa para representar valores. Assim, sentirem-se 
ameaçados seria o efeito perlocucional produzido nos co-enunciatários-alvos, 
correspondendo ao valor ilocucional, complementar ao do complexo ilocucional, de 
ameaçar, de intimidar, e de outros que lhes sejam afins. Em nenhum dos casos 
temos a pretensão de poder esgotar o rol de valores ilocucionais que determinado 
E.P. executa: contentamo-nos em identificar, em cada caso, os mais significativos.
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1. Esquema.

2. O modo de formulação e a paráfrase.

Em suas relações com o contexto apresenta a particularidade de ter 
sido proferido por Lj praticamente de modo automático, sem que esse locutor 
soubesse, na realidade, sua significação literal (acima explicada) o que se vê pelos 
turnos de fala que sucedem o E.P. Nesse sentido seu conteúdo proposicional 
tomou-se irrelevante para Lj que o utilizou praticamente com uma função de 
"emblema de verdade" independentemente de sua significação proposicional ou 
locucional, situação que poderia ser explicada da seguinte forma: /eu sei que há 
alguma coisa a pontificar a respeito disso e a estou ostentando, para salvar minha face,

Trata-se de um E.P. fiel a sua matriz original, de formulação 
figurativa, que apresenta certo grau de opacidade referencial, embora seja uma 
fórmula relativamente conhecida. Levando-se em conta sua isotopia figurada pode 
ser parafraseado por /o que se leva na alma reflete-se extemamente na palma das 
mãos/’. Ao contrário do anterior é um enunciado de cunho não popular (Preferimos 
dizer assim que chamá-lo de erudito ou culto).

Lj - Deixa eu ir falar com ela, em seu lugar.
1-2 - Não adianta, tenho que ir eu mesma.
Lj - Você me ensina.
1-2 - Não, dá muito trabalho.
Lj - Bom,"sua alma, sua palma".
1-2 • Que quer dizer isso?
Lj - Não sei, mas minha mãe sempre falava assim quando alguém 

teimava em fazer alguma coisa.

Lj enuncia E.P. diante de L2
I-2 = co-enunciatário + alvo do conteúdo do E.P.

2.6. CASO 6
Situação e assunto: Interação entre duas pessoas das quais uma se 

propõe a prestar auxílio a outra, oferecendo-se para ir falar com uma terceira 
pessoa em seu lugar.



128

3. A enunciação eco-indireta e suas circunstâncias acessórias.

4. O modo de generalização.

5. Os atos de linguagem, funções valores e efeitos.

Observamos, no caso desse enunciado, paralelamente à ausência do 
predicado superior (conforme explicado no item correspondente na análise do Caso 
1), a ausência de predicado gramatical, interna à estrutura.

A descrição dos dois atos que conformam o complexo ilocucional, nos 
moldes como esse se apresenta em todo ato realizado pelo uso de um E.P., não é 
afetada pelo fato de que Lj profira o E.P. sem compreender sua significação. Assim, 
para esse locutor, seu referente, sua significação locucional seria 0. Logo, se Lj 
emprega o E.P. é pelos valores básicos que sua competência linguística, sua intuição 
do falante da língua (como se prefira designá-la) identifica, consciente ou 
inconscientemente, como inerentes ao uso do E.P. Nesse ponto, explicando melhor

Mais uma vez o E.P. constitui, sozinho, um turno de fala. O processo 
da dupla enunciação inerente e constante à citação de todo E.P. só pode ser 
reconhecido através da sui-referencialidade do enunciado.

como uma verdade, embora não saiba ao certo sua significação/. Poderíamos então 
afirmar que o sentido inerente a todo e qualquer uso de um E.P. predominou sobre 
a significação literal do enunciado, em sua utilização relativamente ao contexto. 
Essa relação não pôde, portanto, ser analisada nos mesmos termos que as 
anteriores, por apresentar-se como anómala, ou melhor, pelo fato de Lj afirmar 
desconhecer o sentido do E.P.

A indeterminação é marcada pela ausência de artigo, de verbo, de 
sujeito. A organização paratática (nos moldes do E.P. anterior) é uma das 
características sintáticas que revelam a estrutura proverbial. Sem nos 
aprofundarmos nas diversas formas de organização interna dessas estruturas, 
quando vistas como enunciados autónomos, não pudemos evitar, certas vezes, de 
aludir a algumas de suas características. Esse seria, em si, outro tema extenso, pois, 
na prática, todas as figuras retóricas e muitos desvios sintáticos aparecem nos E.P.
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que o que acima já foi mencionado, o analista tem que recorrer aos fatos teóricos 
que conhece sobre os E.P. mas também à sua própria intuição para afirmar que a 
função que Lj busca preencher na fala, ao utilizar o E.P., é a função emblemática 
de ostentar a verdade (como um estandarte) e, em segundo lugar, a função de 
resumir uma idéia, um pensamento, ainda que esse se apresente em sua mente de 
forma um tanto embrionária ou nebulosa; apesar disso Lj é capaz de reconhecer 
que essa idéia se presta a ser representada pelo E.P. a vista de seu poder de 
sintetizar e de afirmar verdade. Em última análise, neste caso, o usuário do E.P. 
busca certos traços funcionais do E.P., na impossibilidade de empregá-lo de modo 
adequado, em virtude, talvez, de suas próprias limitações linguísticas ou de qualquer 
outra natureza. Nesse sentido o E.P. teria aqui o valor de um coringa, em um jogo 
de cartas, por se ver associado a certos valores convencionais.

A esses traços funcionais se relacionam os demais valores ilocucionais 
do ato de linguagem que acompanham os valores permanentes do complexo 
ilocucional. O que é peculiar a este caso é que Lj não sabe exatamente sobre o que 
convencer L2. E o uso do E.P. transformou-se em uma arma, usada no escuro, que 
nem por isso deixa de ser arma. É uma arma retórica cujo único conteúdo são as 
próprias funções que a caracterizam.

L2 poderia ressentir-se igualmente do uso do E.P. por Lj como uma 
ameaça ou uma crítica. Esses efeitos traduzem novos valores ilocucionais a serem 
atribuídos ao ato de fala executado pelo E.P.: o de ameaçar e o de criticar.

Por esse motivo somos levados a pressentir ou a identificar, no co- 
enunciatário L2, o efeito de ficar "desconcertado" pelo fato de Lj citar o E.P.; como 
valor ilocucional correspondente a esse efeito vemos o de confundir, de 
desconcertar, não como valores de um ato gratuito mas de um realizado para 
convencer L2 de alguma verdade, dando, ao mesmo tempo, por encerrada a 
discussão. Nesse ponto observa-se o traço epifonêmico que todo E.P. contém e que 
conserva, de acordo com Zumthor, em grande número de situações. O que é fácil 
compreender quando se pensa na propriedade de reduzir ao silêncio o alocutário, 
pelo fato da ostentação de verdade irrespondível.
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1. Esquema.

2. O modo de formulação e a paráfrase; relação com o contexto.

Trata-se de um enunciado alterado em relação a sua letra original, 
que seria, /Quem sai na chuva é pra se molhar/ - enunciado metafórico que se

"Em se tratando de graça, 
É já matéria assentada, 
Que, mais do que a graça tola, 
Vale a tolice engaçada."

João Kõpke (1915, p.117)

Lj enuncia E.P. diante de Lz?.
Lj = enunciador e, em parte, alvo do contúdo do E.P.
L2 = co-enunciatário do E.P. e, em parte, alvo do conteúdo do E.P. 
xn = ouvintes e audiência da interação.

2.7. CASO 7
Situação e assunto: trata-se de uma comunicação telefónica em 

novela de TV. (Consideramos que o fato de se tratar de tal natureza de interação 
não impeça a análise dos traços que nos interessam). A interação é composta pelas 
frases rituais que costumam ocorrer quando duas pessoas iniciam uma conversa 
trivial, passando a incluir outros turnos de fala de ordem geral, sobre a atividade de 
Ll-

Lj - Aqui é o Lp
L2 - Ah, Dr. Lp que prazer. Como vai Dona Y?
Lj - Ah, ela vai a pé, vai de ônibus, vai de carro.
L2 - (Ah, é o Seu Lj mesmo). E o senhor, como vai? E o clube X?
Lj - Vai igual. A mesma coisa.
L2 - Mas vai um pouco melhorzinho, não é?
Lj - Ah, vai. Estamos aí pra fazer melhorar. "Quem sai na chuva é pra 

se queimar".
L2 - (Ah, é o Seu Lj mesmo...!).
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Para Gresillon e Mainguenau os E.P. podem ser alterados por duas 
estratégias: a captação e a subversão. Há dois níveis pertinentes, ao mesmo tempo, 
à captação e à subversão. O primeiro é o do desvio das condições genéricas da 
enunciação proverbial o que consiste em fazer pastiche do gênero proverbial. O 
segundo nível consiste no desvio de um E.P. atestado não atingindo seu significante, 
por exemplo, tomar /£ dando que se recebei com uma isotopia sexual (36), ou 
atingindo-o e modificando-o por diversas formas. As próprias condições de emprego 
podem ser tanto captadas quanto subvertidas. A captação aproveita a autoridade

prestaria a ser empregado para dizer /quem se dispõe a fazer qualquer coisa deve 
arcar (ou arca) com as consequências do faio! ou /quem se expõe sabe o que espera/.

De modo que até poderia ser visto como igualmente paradoxal, 
ocorre um outro fato: esse se observa nas relações do E.P. com o contexto, do ponto 
de vista da coerência: a alteração parece se tomar irrelevante e o E.P. alterado 
oferece as mesmas possibilidades de interpretação lógica que seu correspondente, 
não alterado. De onde se conclui, mais uma vez, que as funções do E.P., seus traços 
fundamentais e característicos, podem preponderar sobre seu próprio conteúdo 
proposicional, na interpretação do E.P., a exemplo do que ocorreu no caso anterior. 
O que reforça o fato de que um E.P. possa ser considerado como uma casa vazia, 
revestida de valores pelo discurso onde é inserido. Por esse prisma, processada a 
analogia, o sentido do E.P. com o contexto seria exatamente o da paráfrase acima 
proposta para o E.P. tradicional e sua relação com o contexto seria a de 
confirmação pelo análogo, (segundo o esquema fornecido no primeiro exemplo), 
pois se trata de um enunciado de formulação metafórica.

No ensejo deste exemplo, examinaremos alguns fatos que dizem 
respeito a alterações que os E.P. podem apresentar.

(36) Gresillon e Mainguenau fornecem o mesmo exemplo do o EJP. "Qui trop embrasse mal étreint" 
que em seu sentido literal significa que 'quem muito beija mal abraça*.

No contexto o E.P. é alterado para /Quem sai na chuva é pra se 
queimar/\ verificando-se a substituição do último elemento lexical, fato que gera um 
enunciado de conteúdo contraditório ou paradoxal e, em decorrência disso, um 
certo efeito de comicidade direcionado, em parte, ao próprio agir na fala de Lj e, 
em parte, a D?.
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3. A enunciação eco-indireta e suas circunstâncias acessórias.

Pelo teor do contexto parece-nos que há, no uso do E.P., uma curiosa 
função ritual a observar. O E.P. parece integrar os demais turnos da interação, de 
evidente caráter ritual, pois são associados à situação específica de pessoas que se 
cumprimentam e trocam trivialidades. Também o E.P. parece ser empregado com 
essa função: a de fazer parte do ritual, sem querer significar grande coisa. O seu 
sentido é, nesses termos, muito mais irrelevante do que o que teria se fosse dito em 
outras situações.

Entre o metatexto e o texto citado não há nenhum termo indiciai da 
dupla enunciação. Tudo o que foi dito relativamente ao segundo caso é válido para 
este.

O fato de se tratar aqui de um E.P. cujo conteúdo visa, em parte, a 
seu próprio locutor está estreitamente ligado ao teor da interação que é aqui 
contratual, não polêmica. Nas interações polêmicas é mais comum ocorrer o uso do 
E.P. com conteúdo enderaçado diretamente ao co-enunciatário ou suas ações, para 
produzir efeitos perlocucionais negativos, disfóricos, em termos mais comuns, 
perversos ou provocativos. É natural que esse tipo de ação do enunciado ocorra 
menos quando essa ação é reflexa, quando seu conteúdo visa ao próprio locutor do 
E.P., o qual, muito dificilmente, poderia desejar produzir os ditos efeitos em si 
próprio ou em relação ao seu próprio agir, uma vez que, excluindo os casos de 
mazoquismo, com ninguém se é tão complacente quanto consigo mesmo.

proverbial, a subversão a contesta. Para os autores, tanto será melhor sucedida a 
alteração quanto menor for a modificação em relação ao E.P. original; eles 
fornecem uma classificação esquemática das modificações possíveis: neste caso 
temos a substituição do lexema final de um E.P. por outro que com ele apresenta 
semelhança fónica mas que tem sentido contrário, gerando uma asserção paradoxal 
(1988, pp.114-116).
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4. O modo de generalização.

5. Os atos de linguagem: funções, valores e efeitos.

Quanto ao efeito de comicidade, efeito potencial de divertir, esse é 
deliberadamente provocado por Lj. que ‘sui-referencialmente’ satiriza seu próprio 
modo de utilizar e enunciar o E.P. O valor correspondente do ato é o de divertir, 
provocar riso, tomar-se cómico, etc.

(37) Mirella Conenna destina um estudo à composição de um léxico-gramática de provérbios onde 
compara, em duas línguas, os E.P. que se iniciam por "quem*. Esse uso é comum a todas as línguas, 
mais produtivo, entretanto, em umas que em outras (1988, pp.99-116).

Este E.P. pertence à classe dos que têm como sujeito uma proposição 
relativa, sem antecedente, iniciada por "quem" (37). Essa forma de indeterminação 
é comum a várias línguas e muito frequente em relação a outros possíveis modos de 
generalização.

Nada de particular podemos observar quanto aos atos nucleares do 
complexo ilocucional e seus valores essenciais, comuns a todo E.P. O fato desse E.P. 
apresentar-se, neste caso, alterado, não os afeta, como já demonstramos, não 
interfere com os atos e os valores ilocucionais essenciais de todo enunciado 
proverbial.

Resta-nos examinar os valores variáveis acessórios a esse núcleo 
constante. Vemos que o turno de fala de Lp que diz o E.P., é seguido por um turno 
de fala de L2 que enuncia /Ah, é o Seu Lj mesmo/.

Nossa interpretação é a de que o E.P. além de ser uma indicação de 
como Lj permite que se tome a ele próprio como motivo de chalaça, cumpre um 
papel ou função de identificar Lj para Dp Esse fato remete a um universo de 
experiência comum, ao conhecimento anterior que L2 possui sobre Lj - locutor 
que se caracterizaria por utilizar enunciados distorcidos. A conclusão pertinente ao 
estudo dos E.P. que daí se pode tirar é que o uso de E.P. (distorcidos ou não) 
caracteriza o estilo dos indivíduos e desse fato a literatura faz uso abundante. Essa 
é, portanto, mais uma função atribuível ao uso desses enunciados.
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diante da recente notícia da greve dos hospitais credenciados

1. Esquema.

2. O modo de formulação e a paráfrase; relação com o contexto.

Quanto a esse caso ocorre-nos a seguinte pergunta: Que traços 
permitirão distinguir os verdadeiros provérbios atestados e as formas análogas 
(como as sentenciais) dos dísticos encontrados, por exemplo, nos parachoques dos 
caminhões, uma vez que algumas das características dos dois tipos de gênero são 
iguais: estrutura bipartida, a generalidade da afirmação, etc.? Cremos poder dizer

Lj enucia E.P. em emissão radiofónica.
xn = ouvintes do E.P. e, em parte, alvos do conteúdo do E.P.
yn = (os trabalhadores) em parte, alvos do conteúdo do E.P.

L1
pelo INAMPS.

Com isso o atendimento aos usuários tem ocorrido de modo precário.
E o trabalhador fica na situação ... como diz o ditado popular: "Entre 

o mar e o rochedo quem se estrepa é o marisco".
(fim da sequência contextuai que encerra o E.P. - mudança de tema 

do noticiário).

2.8. CASO 8
Situação e assunto: Notícia radiofónica sobre a greve dos hospitais.

O E.P. apresenta formulação figurativa ou conotada. A isotopia 
interna ao enunciado refere-se à má sorte do marisco entre o mar e o rochedo. Em 
analogia com o contexto assume o sentido de que Ientre forças mais poderosas o 
mais fraco é quem fica em pior situação/. A relação com o contexto é a de uma 
relação metafórica, a de "confirmação pelo análogo", como já visto em casos 
anteriores, enquanto confirma um conteúdo já expresso no texto. Por outro prisma, 
o enunciado não acrescenta ao texto, como em outros casos, um novo conteúdo 
informacional, mas confirma conteúdos anteriores. Consideramos que o teor do 
contexto seja neutro, enquanto o texto se pretende informativo e objetivo o que não 
exclui certo engajamento político não previsto na classificação polêmico x 
contratual que imaginamos para tentar definir, de modo aproximado, esse teor.
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3. A enunciação eco-indireta e suas circunstâncias acessórias.

que é à temática dos últimos enunciados, à fatores do nível de expressão (ausência 
de termos arcaicos e uso de termos populares) e ao fato de que não possam ser 
reconhecidos como E.P. atestados pela tradição oral e escrita, que pode ser 
remetida a identificação. Um mínimo conhecimento do código gnômico, quer esse 
provenha da tradição oral quer da escrita, será portanto indispensável para tal 
reconhecimento (38). A estrutura em pauta muito se assemelha a um desses 
dísticos.

A passagem do metatexto ao texto citado, a de Ej a Eq, é denunciada 
pela expressão /como diz o ditado popular/, expressão que representa um dos 
modos mais convencionais de que dispõe o locutor para embrear a enunciação que 
põe em ação um enunciador responsável pela afirmação proverbial, por trás do qual 
se disfarça L*: não é ele que o diz, mas o ditado popular. A fórmula reforça todos os 
efeitos consignados ao provérbio: generalidade, valor de verdade. Na realidade, 
entretanto, a fórmula colabora para criar o efeito-provérbio pois, efetivamente, o 
que introduz não é um "provérbio atestado" e não fosse pelo uso da fórmula 
introdutória talvez sequer tivéssemos incluído este caso entre os exemplos a 
examinar. Porque o que é chamado aqui de ditado popular possui mais o aspecto de 
uma criação proverbial de captação por decalque que de um E.P. consagrado pela 
tradição oral e escrita. Conforme examinado no exemplo anterior, subversão e 
captação são os dois processos de alterações que podem sofrer os provérbios. A 
relação de captação, evidenciada neste caso, representa uma relação de parasitismo

(38) Para exemplificar o que afirmamos eis alguns exemplos desses dísticos: "Hoje é o amanhã que 
ontem me preocupava", "Mulher é como árvore, só dá galhos", "É preferível as lágrimas (sic) da derrota 
que a vergonha de não ter lutado", "Fruta azeda e mulher feia, só com caninha", "O maior peso de um 
homem é ter a mulher leviana", "Coroa de mini-saia é vitrine de varizes", "Médici o progresso deste 
país pelo presidente".

Embora muitos desses dísticos usem a primeira pessoa do presente do indicativo, como o primeiro 
caso analisado, não se tratando de elementos identificados como pertencentes ao código gnômico 
proverbial, esse uso não possui a mesma propriedade de generalização daquele enunciado. Falamos 
aqui dos dísticos que não mencionamos no primeiro grupo de exemplos. São os do tipo "Pra mulher 
paro, pra homem disparo", 'Mulher feia e ponte eu passo por dma", "Não sou carretel mas tiro as 
minhas linhas", etc. Esses últimos exemplos se prestam menos que os anteriores a serem confundidos 
com os E.P. Há também os apresentados no imperativo. Veja-se a diferença entre "Tropece no teu 
orgulho e caia nos meus braços" (dístico) e "Não faças a outros o que não querem que a ti façam" 
(sentença ou provérbio). Os exemplos dos dísticos são todos de Mattos Porto (1986, pp.7-13). Para 
mais exemplos de E.P. ver a análise do caso número 11.
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4.0 modo de generalização.

5. Os atos de linguagem: funções, valores e efeitos.

Tudo o que já foi dito sobre o complexo ilocucional, sobre a força ou 
valor dos atos solidários nesse complexo, aplica-se, não é preciso reafirmar, a este 
enunciado. Resta observar o fato do E.P. ser citado em um noticiário de televisão 
cujo conteúdo, por definição, deva ser sempre neutro e informacional. Hoje não há 
quem não aceite o fato de que a objetividade e a neutralidade totais não existam. 
Por esse ângulo, entre o valor de informar e o de convencer (afirmar para

O E.P. apresenta-se no presente genérico, que nos E.P., como já 
vimos, opera a generalização, transformando o E.P. em uma proposição extra- 
temporah

segundo a qual se criam pseudos-E.P. em função de enunciados convencionais ou 
tradicionais, consagrados pelo uso (GRESILLON et MAINGUENAU, 1988, p.116).

O caso presente, como descrito por esses autores, corresponde ao de 
captação das condições genéricas de um módulo de E.P.: estrutura bimembre e 
breve, presente atemporal, simetria fonética e prosódica, e enunciação de uma 
relação semântica elementar representada pela oposição força versus fraqueza (39). 
A rigor, o único traço que aponta mais para uma criação que para um enunciado 
atestado é o emprego do lexema gírico "estrepar"; a observação comprova que é 
mais comum os E.P. convencionais utilizarem termos arcaizantes que usar termos 
gíricos. Quando esses surgem é justamente em formas calcadas sobre outras, como 
este caso, ou formas adulteradas desses enunciados. Exemplos dessas alterações são 
profusamente utilizados pela mídia.

(39) Gresillon e Mainguenau distinguem duas formas de captação: a das condições genéricas, que é a 
desse caso, e a de uma provérbio atestado, quando um EJ*. padrão é alterado com fins específicos. 
Essa pirataria linguística é muito utilizada em publicidade.

Assim o elemento introdutório adquire, neste exemplo, uma 
importância particular, pois se presta a afirmar o fato de que o enunciado citado 
seja um provérbio, para garantir-lhe seu estatuto e suas funções no discurso: 
verdade, sabedoria, generalidade, etc.
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convencer alguém da verdade do que se diz) há pouca ou nenhuma diferença, uma 
vez que quem informa, informa para convencer, e quem exemplifica o faz com a 
mesma intenção. Ainda assim tenderíamos a nuançar o valor do ato envolvido neste 
E.P. admitindo, por hipótese, que seu valor predominante seja, efetivamente, o de 
informar, mas com um valor subsidiário, como por exemplo o de manipular, no 
sentido político do termo. Nesse sentido o uso do E.P. poderia ser visto como um 
recurso retórico enfático para trazer o alocutário para o ponto de vista de seu 
locutor, e como um ato político. Não somos obrigados a aceitar essa explicação uma 
vez que, na realidade, até viver já é, em si, um ato político, porém, nos noticiários 
em geral, esse ato assume proporções particulares, o mesmo ocorrendo, nesse 
contexto, com os E.P.
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1. Esquema.

2. O modo de formulação e a paráfrase; relação com o contexto.

Lj objetou respondendo que então o certo seria dizer que ambos 
haviam tomado tal medida e que essa seria, na realidade, a atitude normal de 
qualquer político. Entrando no assunto específico do FGTS, U» afirma: essa história 
de fundo de garantia por tempo de serviço, no ditado popular, "virô casa de Irene"

Este caso tem semelhanças com o anterior. Ocorre aqui, igualmente, 
uma fórmula introdutória, /no ditado popular/, que apresenta o enunciado, /virô 
casa de Irene/, como um E.P. A diferença, porém, entre este exemplo e o que o 
antecede é a de que, naquele, o enunciado possuía as características gerais de um 
modelo proverbial e neste a expressão introduzida não é proverbial e sequer possui 
qualquer característica de um E.P.; na realidade trata-se da mesclagem de clichés

Lj enuncia E.P. diante de I^.
1-2 = co-enunciatário porém não alvo do conteúdo do E.P. 
xn = ouvintes e audiência da interação.

L2 mostra a Lj um documento assinado por este último perguntando 
a Lj se ele se lembrava de que ele próprio (I-2) tinha dado a idéia de, por meio 
desse documento, requererem juntos uma sindicância no FGTS. Ostentando o 
documento I-2 procura mostrar que havia tomado uma medida favorável aos 
trabalhadores.

2.9. CASO 9
Situação e assunto: Terceiro encontro dos presidenciáveis na TV 

Bandeirantes no dia 16/10/89.
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Em termos de relação com o contexto e da classificação que estamos 
adotando, o que o enunciado teria pretendido ao se apresentar como um E.P. (/no 
ditado popular/) seria oferecer uma confirmação por analogia, recorrendo ao efeito 
ON-verdade do E.P.

conhecidos - /virou casa da sogra/, /virou casa da mãe-Joana/ (40) - com a letra 
traduzida, igualmente conhecida, de música popular italiana - "Na casa de Irene se 
canta, se ri, há gente que vem, há gente que vai..."

Porém, enquanto tentativa de reproduzir as funções globais de um 
E.P. as intenções são, pelo menos em parte, frustradas. Há uma metáfora, mas não 
uma estrutura bimembre, há traços de um cliché, mas esses traços não são 
proverbiais. O enunciado não generaliza a sua afirmação e embora haja uma citação 
essa é incompatível com seu termo introdutório. A afirmação não preenche os 
papeis essenciais inerentes a todo E.P.

Por que então incluir este exemplo? Porque se presta de forma 
perfeita para patentear que o falante da língua tem inscrito em seu inconsciente o 
modo de funcionamento do E.P. e que, buscando os efeitos que é capaz de

Fica fora de dúvida, entretanto, que em termos de relação com o 
contexto o enunciado é claro: pressupondo que remete à existência de um universo 
comum a Lj e L2 (e aos observadores dos fatos) a expressão é entendida por "virou 
desordem" e suas "condições de felicidade" são preenchidas.

(40) Camara Cascudo dá "casa de mãe-Joana" como uma locução tradicional (fazemos a mesma 
distinção entre provérbios e locuções desse tipo) que significa "confusão, balbúrdia, desorganização"... 
"onde todos tem vontade, domínio, liberdade". Joana, Rainha de Nápoles e Condessa da Provença 
(1326-1382), em sua tumultuosa existência refugiou-se em Avignon (1346). No ano seguinte 
regulamentou os bordéis da cidade...*. Paço da mãe-Joana passou a designar, em Portugal a casa que 
está aberta para toda gente. O povo trocou paço por casa e por outro vocábulo "repugnante e feio’ não 
pronunciável (1986, p.82). Esta é, em resumo, a explicação do autor para a origem da locução.

Quando um processo de mistura é efetuado sobre matrizes 
proverbiais e gera um E.P. esse corresponde ao que Gresillon e Mainguenau 
designam por pastiche (1988, p.l 17); neste caso, entretanto, ficamos bem tentados a 
dizer que a mistura gerou um pasticcio - designação herdada dos italianos para 
denominar certas combinações de resultado esdrúxulo.
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3. A enunciação eco-indireta e suas circunstâncias acessórias.

Esta análise fica restrita a esses dados pois enquanto o exemplo 
representa uma tentativa frustrada de inserção de um E.P., o exame dos demais 
traços se toma improcedente.

Embora já tenhamos procedido a uma espécie de análise global deste 
caso, por uma questão de ordem, resumiremos o que foi dito nos itens competentes. 
Na passagem de Ej para Eq a expressão "no ditado popular" denuncia, como em 
outros casos, que um fato de citação irá ocorrer. O fato de dupla enunciação

reconhecer como lhe sendo inerentes, empreende todo um esforço para utilizá-lo 
como um recurso argumentativo.

Vemos, nos casos examinados, que nem sempre são esses os traços 
que permitem fazer a distinção. Conenna reconhece: "A fronteira entre provérbios e 
expressões fixas nem sempre é fácil de distinguir" (1988, p.101). É pela soma das 
características do enunciado autónomo, como as de seu processo de funcionamento 
no discurso, que se pode chegar mais próximo dessas distinções. No mais, cremos 
ser uma questão de competência linguística e de conhecimento do repertório 
gnômico, em termos locais e em termos universais.

O exemplo toma oportunas algumas observações sobre as diferenças 
entre o E.P. e o cliché comum; Mirella Conenna, mencionando essas diferenças, 
afirma, entre outras coisas, que o E.P. é introduzido geralmente por expressões do 
tipo jcomo diz o provérbio/, /como diz o ditado/, etc.: "A identificação de um 
provérbio se faz a partir da intuição. É essa que permite por em evidência 
características que distinguem a frase proverbial da frase livre e da frase fixa com a 
qual essa é muitas vezes confundida. É pela intuição que se percebe, por exemplo, o 
maior grau de generalidade do provérbio em relação à frase fixa, que se refere a 
situações precisas. Reconhece-se o provérbio com base em elementos rítmicos 
particulares (aliteração, rimas, etc.) e ele é introduzido no discurso (‘como diz o 
provérbio’) enquanto a frase fixa é parte integrante do próprio discurso (e precisa 
um sujeito)" (1988, p.100).
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4. O modo de generalização.

5. Os atos de linguagem: funções, valores e efeitos.

Evidentemente, como todos os enunciados da língua, /no ditado 
popular ”virô casa de Irene"/ é um enunciado que executa atos. Não podemos 
analisá-los, entretanto, através do modelo do complexo ilocucional pois há uma 
asserção mas não a pressuposição de ON-verdadeiro, conjunto de atos solidários 
que caracterizam o ato ilocucional no E.P.. Em outros termos, quando falha o valor 
de pressupor verdade, falha também a obtenção do efeito proverbial.

realmente ocorre mas não se pode caracterizá-lo como um tipo de menção eco- 
indireta e essa também não se encaixa em nenhum dos outros tipos descritos por 
Berrendonner. Poderá apenas ser vista como um tropo, uma metáfora.

Como não se trata de um E.P. não ha nenhum termo que opere a 
generalização da expressão.

A própria inviabilidade que parece estar caracterizando a tentativa de 
análise, no caso particular deste exemplo, presta-se a demonstrar o modo peculiar e 
específico de funcionamento dos E.P., tendo em vista a possibilidade da 
comparação que faculta com os demais casos até agora examinados.
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1. Esquema.

2. O modo de formulação e a paráfrase; relação com o contexto.

3. A enunciação eco-indireta e suas circunstâncias acessórias.

L2 enuncia E.P. diante de Lp
Lj = co-enunciatário e alvo parcial do conteúdo do E.P.

2.10. CASO 10
Situação e assunto: duas pessoas conversam a respeito da mudança de 

casa de uma delas.

Lj - Vou ter que ficar aqui até dezembro, ir para lá dia 15 e fazer a 
mudança em cima do Natal e Ano Bom.

L2 - Vai ser o jeito, né.
L j - Pois é minha filha, vai ser um saco.
L2-É.
Lj-É.
L2 - "O que não tem remédio..."

Este exemplo, de certo modo, está em situação exatamente oposta à 
do anterior no sentido de que nenhuma marca introduz o E.P. e esse sequer é 
apresentado na íntegra, porém, as condições de felicidade, quanto aos pontos 
básicos do processo do uso do E.P. e de seus resultados, são satisfeitas. A 
apresentação elíptica não interfere com essa identificação uma vez que se trata de 
um enunciado conhecido, pelo menos pela grande maioria dos falantes da língua.

Trata-se de um E.P. que se apresenta no contexto sob forma elíptica. 
Sua versão integral é conhecida: /O que não tem remédio remediado està/, e não 
possui formulação figurada. Temos dito, nesses casos, que o E.P. possui significação 
transparente. Sua relação com o contexto é igualmente clara, representando uma 
"confirmação pelo mesmo", segundo a classificação que estamos adotando para 
essas relações. Pode-se acrescentar, porém, que certos efeitos do dito incidam de 
modo reflexo sobre o próprio L2, que o pronuncia para expressar sua conformação 
em relação aos fatos, ou seja, como que para seu próprio consolo.
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4. O modo de generalização.

Esse se processa pelo presente atemporal, já observado em outros
casos.

5. Os atos de linguagem: funções, valores e efeitos.

Os atos solidários do complexo ilocutório e seus valores são, 
naturalmente, iguais a de todos os demais casos nos quais se emprega um E.P. de 
modo conforme aos padrões de uso convencionais. O processo de "confirmação pelo 
mesmo" parece, em certos contextos, enfatizar os valores ilocucionais básicos, o 
valor de reiterar, reforçar, exemplificar uma afirmação, o que resulta, em útima 
análise, em convencer.

Porém sente-se que o enunciado pode produzir os efeitos relativos ao 
co-enunciatário -- aqui nos vemos sempre às voltas com as limitações da própria 
linguagem que não prevê um modo (ou um léxico) passivo para falar de efeitos - 
de fazê-lo sentir-se confortado ou de ressentir a solidariedade no ato de fala 
produzido por 1^. Os valores ilocucionais correspondentes seriam os de confortar 
(consolar), e o de solidarizar-se. Este último aspecto é o que estabelece aquela 
espécie de "cumplicidade" já mencionada em análises de casos anteriores.
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1. Esquema.

2. O modo de formulação e a paráfrase; relações com o contexto e entre os actantes.

Quanto às relações do E.P. com os actantes da interação, pode-se 
dizer que seu conteúdo tenha L2 como alvo. O contexto tem traços que tendem 
mais para o lado não contratual, embora não seja abertamente polêmico.

Trata-se de um E.P. de formulação não figurada. A expressão, como 
enunciado autónomo, possui traços arcaizantes e seu conteúdo preposicional é 
afetado por uma certa opacidade referencial, muito embora não seja metafórico. 
Sua significação é que /quem tem por hábito (usa) fazer alguma coisa pensa (cuida) 
que outros também o façam/.

Lj - Escuta cê não foi dizer pra ele que eu disse que...
L2 - Eu não disse nada.
Lj - Eu não acredito. Como é que ele ficô sabendo?
L2 - Não tenho a menor idéia. Não sou eu quem falo pelos cotovelos...

"Quem usa, cuida".

Uma vez decodificado 0 E.P. em si, seu sentido em relação ao 
contexto também é claro, podendo ser expresso pela mesma paráfrase acima 
enunciada. Sua relação com o contexto é de "confirmação pelo mesmo" uma vez que 
não há propriamente uma metáfora; há entretanto certo uso de termos arcaicos e 
certa elisão de elementos que toma o E.P. pouco transparente, ou seja, imagístico, 
como outros tropos da linguagem.

L2 enuncia E.P. diante de Lj 
Lj = alvo do conteúdo dO E.P.

2.11. CASO 11
Situação e assunto: Conversa trivial entre duas pessoas: uma delas 

expressa sua dúvida a respeito da outra ter ou não ter dito qualquer coisa a um 
terceiro.
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3. A enunciação eco-indireta e suas circunstâncias acessórias.

4. O modo de generalização.

5. Os atos de linguagem: funções, valores e efeitos.

Paralelamente aos atos e valores básicos e constantes do complexo 
ilocucional constatamos aqui um valor ilocucional efeito de ofender indiretamente 
(porque uso um enunciado de significação se não francamente metafórica, pelo 
menos velada) fato que caracteriza a função irónica do E.P. no contexto. Não se 
pode afirmar que só se chegue à interpretação desse valor por meio da observação 
dos efeitos perlocucionais uma vez que ele está inscrito no próprio sentido literal 
(no valor locucional ou proposicional) do E.P. que, como ato ilocucional realizado 
por esse tipo de E.P., parece possuir claramente o valor ou a força ilocucional de 
ironizar, havendo, portanto, um ato ilocucional de ironizar paralelamente aos 
demais do complexo ilocutório - asseverar e pressupor verdade.

Acreditamos que parte dos E.P. contenham traços de ironia inscritos 
em seu próprio conteúdo proposicional; são entretanto o contexto e o modo de uso 
que se associam aos traços do E.P. para produzir o efeito de ironia (41). Ou seja,

(41) Como exemplos de outros E.P. que contém, por si mesmos, traços propícios a produzir, além do 
"efeito proverbial" (entendido como o que produz todo o processo ao qual até agora nos temos 
referido), o "efeito ironia", citamos: "Fala o roto do esfarrapado", "Um dia da caça outro do caçador", 
"Quem guarda, tem" (ou "Quem não guarda, não tem"), "Quem tem telhado de vidro não joga pedra no 
do vizinho", "Quem o alheio veste, na praça o despe", "Quem é burro pede a Deus que o mate ou ao 
Diabo que o carregue", "Boi tonto, boi sonso", Traga de urubú não mata cavalo", "Macaco, olha teu 
rabo, deixa o rabo do vizinho", "Quem nunca comeu melado quando come se lambuza", c muitos 
outros.

Consideramos que se prestam menos ao uso irónico os enunciados do tipo: "Quem casa, quer casa", 
"Sol com chuva, casamento de viuva", "Cada cabeça, uma sentença’, "Águas passadas não movem 
moinho", "O homem põe e Deus dispõe", "A verdade jaz no fundo de um poço", "A cada dia basta a sua 
aflição", "Nada como um dia depois do outro", "Deus dá o frio conforme a roupa", etc. O que não quer

O E.P. é incluído no discurso de L2 sem nenhum termo introdutório 
salvo pela pausa, representada graficamente pelas reticências, fato já examinado no 
caso número cinco.

Essa é processada pelo pronome Iquetnj que já apareceu em outros 
enunciados.
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Essa é a forma como se pode interpretar o valor ilocucional da ironia 
encerrada em um ato de linguagem executado por um E.P.

dizer que não possa ocorrer, conforme as circunstâncias um uso irónico, até mesmo para esses 
enunciados.

Lemos em Kõpke (1915, p.37) uma forma proverbial expandida, que 
alguns autores denominam rifão, que diz:

"Quando alguém te fale, nota 
O seu modo de expressão, 
Porque a fala, ao mesmo tempo, 
Veste e desnuda a intenção."

Dionísio Catão

Como efeitos perlocucionais acessórios do valor ilocucional de ironia 
podemos imaginar que Lj demonstra sentimentos que irão do agastamento até o 
franco desejo de revidar e agredir L2 pelo dito. Dai a possibilidade de se inferir 
novos valores ilocucionais aos do ato efetuado pelo uso do E.P. - agredir, provocar, 
ofender, irritar, agastar, criticar, delatar, denunciar traços constantes do caráter de 
Lj, etc.

usando-se um E.P. se está dizendo algo de forma indireta, jogando-se com a 
possibilidade que o E.P., inserido no discurso, apresenta de duas leituras isotópicas: 
a do enunciado por sí próprio e a do enunciado em relação ao contexto. Não se tem 
algo que corresponda à definição clássica de ironia: o enunciado não pode ser 
interpretado em dois sentidos dos quais um é contraditório em relação a outro; 
neste caso é a passagem pela via indireta do E.P. que produz a ironia. Não se diz 
algo contraditório mas se diz algo ambíguo. Segundo exemplifica Berrendonner, que 
amplia o conceito de ironia, o locutor se vê a perguntar o que quererá realmente 
dizer seu interlocutor. E para responder - para si próprio - essa pergunta, terá que 
adicionar ao que foi dito a gestualidade com que o E.P. é pronunciado.
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1. Esquema.

2. O modo de formulação e a paráfrase.

O E.P. corresponde à fórmula correntemente conhecida (42), tem 
formulação figurativa e pode ser parafraseado por /quem encontra alguém que faça 
o trabalho em seu lugar fica poupado de ter que fazê-lo/. Evidentemente não se pode 
comentar a relação do E.P. com os turnos verbais anteriores pois o E.P. não é 
precedido por nenhuma ação verbal, mas sim por um conjunto de ações 
circunstanciais. Poder-se-ia dizer que o E.P. possa ser visto por uma confirmação 
pelo análogo caso tivessem ocorrido, por parte de Lp turnos de fala que se 
reportassem a essas ações dizendo, por exemplo: /você está propositalmente 
rompendo, por esperteza, um contrato e me deixando fazer tudo em seu lugar... etc./. A

(42) Em Kõpke encontramos a fórmula mais antiga, de 75 anos atrás: "Faz-te de burro e todo mundo 
te porá o saco às costas* (o que mostra que é sempre a mesma velha humanidade).

Lj enuncia E.P. diante de L2
L2 = co-enunciatário e alvo do conteúdo do E.P.

2.12. CASO 12
Situação e assunto: Casal jovem discute sobre divisão de atribuições 

domésticas. Ao que parece havia um acordo anterior entre eles sobre a mulher 
preparar a refeição e o marido lavar a louça. Na circunstância, esse, entretanto, 
após a refeição fica conversando com casal visitante e vai deixando que a mulher 
arrume a cozinha.

Mais tarde chega à porta da cozinha e pergunta pelo café. A mulher, 
já terminando de arrumar, lança-lhe um olhar rancoroso e lhe diz em voz baixa para 
não ser ouvida pelos demais: "Quem acha um burro não anda a pé", né?

O marido nada responde, em função da presença das visitas.

"Há um conceito em que aposto
Que facilmente acreditas:
‘Ir por seu pé bem mais custa
Que n’alguem ir às cabritas’”

João Kõpke (1915, p.136)
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3. A enunciação eco-indireta e suas circunstâncias acessórias.

4.0 modo de generalização.

5. Os atos de linguagem: funções, valores e efeitos.

interação teria assim um caráter misto: ações + palavras, seu teor é polêmico, como 
é fácil inferir pela descrição do contexto. Bem entendido, toda uma significativa 
gestualidade agressiva - olhares, expressão fisionómica, etc. - acompanhou a 
dicção do enunciado.

Atendo-nos, agora, aos valores e efeitos do complexo ilocutório 
constatamos, além dos valores de base, o valor evidente de protestar, acompanhado 
do de criticar, agredir, ameaçar, e de outros, de natureza semelhante. Os efeitos

Em função dos fatos descritos diremos que o texto englobante é de 
natureza não verbal e o citado ou englobado, de natureza verbal, fato que fala, por 
si, da importância da interpretação da linguagem, em contexto, da interprtação 
semântico-pragmática da linguagem. O E.P. aparece sozinho compondo um turno 
de fala e nenhum termo o introduz. É a gestualidade que funciona à guisa de termo 
introdutório. Porém há um termo posposto ao E.P. que representa a referência a 
um universo possível, compartilhado por Lj e 1^. O fato do conjunto E.P. + /né?/ 
representar uma pergunta será examinado na parte deste caso que trata dos atos de 
linguagem, suas funções, valores e efeitos.

O modo como o E.P. generaliza sua afirmação é pelo uso de /quem/ 
e já foi examinado no caso número sete.

O núcleo constante do complexo ilocucional que ocorre num E.P. - 
asserção e pressuposição do valor de verdade - é idêntico os dos outros casos. O 
ato de asserção de /Quem acha um burro não anda a pé/ (e o ato solidário e 
simultâneo de pressupor que isso seja verdadeiro) vem acompanhado de outro ato 
efetuado pelo /né?/, que efetua um ato ilocutório de perguntar. Vemos aqui um 
exemplo no qual um mesmo enunciado realiza mais do que os atos do complexo 
ilocutório básico. Na parte teórica foi mostrado e exemplificado que um mesmo 
enunciado pode realizar vários atos ilocutórios.
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Este exemplo parece ser, dentre todos, o que melhor demonstra o que 
tem sido dito sobre certo acréscimo de intensidade de força de significação (por assim 
dizer) que está contida no uso de um E.P., quando comparamos esse modo de 
expressão com outros modos de expressão, não proverbiais, potencialmente 
possíveis no contexto: queremos dizer que ainda que tentássemos diversos tipos de 
paráfrases para o E.P. em questão, seus efeitos nunca seriam os mesmos que o uso 
do E.P. logra atingir. É como se no ato de crítica rancorosa e de acusação, expressa, 
no caso deste exemplo, pelo E.P., se concentrassem, em eco, as múltiplas e diversas 
vozes que anteriormente já haviam produzido esse enunciado, para tentar proferi- 
lo, tendo L2 como alvo. Ou seja, um E.P. pode estar dizendo o mesmo que outros 
enunciados correspondentes da língua, porém parece poder dizê-lo com maior força 
de impacto. É verdade que não tenhamos modos científicos para medir a "força de 
impacto" de expressões equivalentes de linguagem, a não ser pela retórica. O que 
não nos impede de constatá-la empiricamente na observação dos E.P.

perlocucionais são correspondentes e compatíveis com esses valores e não há, como 
em outros casos, ambiguidade nos valores de atos ilocucionais que só possam ser 
esclarecidas por meio dos efeitos perlocucionais. Com efeito, é natural que, no uso 
dos E.P., ocorram, paralelamente aos atos de valores ilocucionais ambíguos, os de 
valores claramente definidos: esse parece ser o caso da emissão de um provérbio em 
um contexto francamente hostil e não levemente irónico, como em outros casos. O 
que nos leva a pensar, como conclusão genérica, que talvez as interações 
francamente agressivas e altercativas sejam as que contenham menos ambiguidades 
quanto a seus valores ilocucionais.
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Lj - Pode entornar. Você sabe que eu não faço cerimónia em sua
casa.

1. Esquema.

2. O modo de formulação e a paráfrase.

L2 - Olhe lá, vai ficar de fogo e você tem que voltar dirigindo.
L3 - Deixa ele. Ele é que sabe 0 quanto aguenta sem ficar bêbado.
Lj - É isso aí. E veja lá que eu só bebo entre amigos. Você não sabe 

que "mais vale um bêbado conhecido que um alcoólico anónimo"?

Lj enuncia E.P. diante de L2 e de L3.
L2 e L3 = co-enunciatários + alvos parciais do conteúdo do E.P.
Lj = alvo parcial do conteúdo do E.P.

2.13. CASO 13
Situação e assunto: Interação entre três pessoas na qual se discute o 

fato de tomar ou não tomar mais bebidas alcoólicas.

A formulação do enunciado alterado não apresenta metáforas ou 
figuras a interpretar. Sua relação com o contexto é igualmente clara e funciona

"Quem disser à bocca cheia: 
‘Jamais tal coisa farei’ 
Esquece o rifão: ‘Não digas 
D’esta agua não beberei’."

João Kõpke (1915, p.158)

O E.P. aqui alterado /mais vede um bêbado conhecido que um 
alcoólico anónimoI representa um decalque sobre um modelo de E.P. que usa a 
oposição /mais vale... que.../, por exemplo, /mais vale um pássaro na mão que dois 
voando/ ou /mais vale um burro vivo que um sábio morto/ (forma antiga: /mais vale 
um burro vivo que um douto carregado de mazelas/ ou /mais vale um toma, que dois 
te darei/.
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3. A enunciação eco-indireta e suas circunstâncias acessórias.

O enunciado joga com os seguintes dados (entre outros) de um 
mundo possível, compartilhado por Lp L2 e L3.

1 - Com a possibilidade de se alterar os E.P.
2 - Ipso facto, com o jogo da oposição interna que existe em outros 

E.P. constituídos nos mesmos moldes.
3 - Com o conhecimento de uma entidade social denominada 

"Alcoólicos Anónimos".
4 - Com as conotações sócio-culturais dos valores éticos de beber x 

não beber, ou seja, do alcoolismo x não alcoolismo; uma crítica velada ao alcoólatra 
pode se ver na alusão ao risco de dirigir. Apesar disso o teor do contexto aparenta 
ser neutro, tendente ao contratual.

como justificativa ou explicação para a situação evidenciada pelos termos de fala 
anteriores. Segundo o esquema que estamos utilizando trata-se de uma relação de 
"confirmação pelo mesmo".

Já suficientemente evidenciadas as características que permanecem as 
mesmas em todos os casos de citação de um E.P., vejamos apenas a parte acessória: 
o E.P. é introduzido por /você não sabe que/ o que vale a um ato ilocucional de 
pergunta, como veremos adiante. Por outro lado essa fórmula contém semas 
indiciais para o fato, dado como assente, de que todo E.P. expressa uma verdade 
estabelecida que todos tem obrigação de conhecer. O E.P. é pois introduzido como 
se não se tratasse de um E.P. alterado; daí o efeito de comicidade, que, além de 
outros, tende a provocar, pois o equívoco é consabidamente uma das situações que 
pode suscitar riso. Podemos dizer que a justificativa fornecida por Lj sobre sua 
ação, ou, em outros termos, a confirmação pelo análogo que o E.P. proporciona em 
relação ao contexto contém um elemento de humor, um elemento através do qual 
Lj procura angariar a simpatia dos alocutários, quanto à sua posição de estar 
bebendo em demasia. Essa afirmação se deve ao fato de que Lj não só poderia 
escolher outro E.P. que justificasse 0 fato de estar bebendo demais (como, por 
exemplo /mais vale um gosto que seis vinténs/ bem como uma outra forma de 
expressão, não proverbial. Entra aqui o fato da relevância da opção relativa ao uso 
de um determinado E.P., tema ao qual já aludimos algumas vezes, inclusive na parte 
teórica.
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4. O modo de generalização.

5. Os atos de linguagem: funções, valores e efeitos.

Há também, neste caso, um certo efeito reflexo do E.P. que diz ainda 
respeito ao riso, à comicidade. É igualmente um fator cultural e até racial, além de, 
evidentemente, individual, o que faz com que certas pessoas tenham maior 
capacidade (ou virtude) de rir de suas próprias fraquezas. Esse fato é bem expresso 
por uma locução inglesa que se presta a dizer sobre determinado indivíduo "He (or 
she) takes himself (or herself) too seriousty”, com evidente direcionamento crítico 
negativo; é natural que se atribua aos ingleses a paternidade de expressão uma vez 
que, apesar dos traços formais que caracterizam os britânicos, esses são notórios 
pelo seu senso de humor. O dito aponta certa atitude pretenciosa dos indivíduos que 
se levam muito a sério, isto é, que atribuem muita importância a si próprios e que 
não sabem rir de suas pequenas fraquezas ou de seus traços mais vulneráveis, 
característica que se associa, geralmente, nessas pessoas, a forte grau de 
susceptibilidade.

São bastante comuns os E.P. construídos sobre a oposição /mais vale 
... do que (ou que)/, em língua portuguesa. Essa forma, no presente atemporal, 
confere ao E.P. o valor genérico.

Costuma-se dizer que somente pessoas de uma mesma cultura 
(conhecemos a ambiguidade do termo cultura: tomamo-lo no sentido mais 
abrangente e convencional possível) são capazes de rir dos mesmos fatos e que esse 
fator é grandemente responsável pela afinidade entre os indivíduos. Esse fato é 
verdadeiro. Assim, proporcionar a possibilidade do riso em comum representa uma 
forma de estabelecer elos comunitários.

Além dos atos centrais do complexo ilocutório e de seus valores 
correspondentes, podemos ver, como valores acessórios: Lj procura justificar-se, 
divertir os alocutários, angariar simpatia, estabelecer cumplicidade, para 
mencionarmos somente os valores mais evidentes.
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Embora tivéssemos, talvez, podido dedicar ainda um pouco mais de 
espaço na análise deste caso, a tentar distinguir outros atos e efeitos, cremos ter 
aludido à sua principal particularidade.

Essas considerações não são gratuitas: visam, nas circunstâncias da 
analise deste caso, apenas mostrar o teor de certos E.P. em contextos nos quais 
parte de seu conteúdo se refere aos atos do próprio locutor que o insere no discurso, 
isto é, em contextos nos quais o locutor é alvo dos efeitos perlocucionais do ato 
realizado pelo E.P. É o que ocorre neste caso, fato que já foi verificado também no 
caso número sete: em ambos os exemplos o locutor do E.P. expõe suas ações como 
motivo para obter efeitos de humor, efeitos de riso conjunto, de comicidade.
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1. Esquema.

2. O modo de formulação e a paráfrase.

Lj enuncia E.P. diante de L2
L2 = co-enunciatário + alvo do conteúdo do E.P.

2.14. CASO 14
Situação e assunto: Trata-se de uma interação na qual cada 

participante parece surdo em relação ao que diz o outro.

Lj - Eu dormi malíssimo esta noite; tive que...
1-2 - Escuta, que cê acha que eu compro pra minha cozinha?
Lj -... que tomei um comprimido às quatro...
L2 -... cê conhece uns móveis de madeira a prova d’água?
Lj -... as quatro horas da manhã tive que tomar um...
I-2 -... aqui tem móveis de madeira a prova dágua?
Lj -... um comprimido para dorm...
J-2 - — sabe aquele espaço entre a prateleira e a mesa?
Lj - Tô dizendo que tive que tomar um comprimido pra dormir. Cê 

num tá ouvindo? Depois diz que "é falando que a gente se entende".
I-2 - Desculpe. Fala. .
Lj - Agora não falo mais.

Esse tipo de interação não é tão raro quanto se poderia supor. A 
relação do E.P. com o contexto nem é de complementação ao que se está dizendo 
nem de confirmação de conteúdos anteriores: representa uma afirmação meta em 
relação ao contexto. O teor da interação conserva-se neutro, até o final, quando se 
transforma em não contratual pela quebra de um contrato conversacional implícito 
por parte de I-2 uma vez que Lj é quem havia tomado a iniciativa em relação ao 
tema da interação, que é portanto de teor complexo: contratual, depois não 
contratual. L2 desrespeita a coerção conversacional de encadeamento, que impõe 
ao "constituinte reativo" o mesmo tema discursivo que o "constituinte iniciativo 
(Widdowson apud MOESCHLER, 1985, p.116) e determina, principalmente, as
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3. A enunciação eco-indireta e suas circunstâncias acessórias.

Os elementos lexicais que introduzem o E.P. e que são constituídos 
por Idepois diz que/ (precedidos pelos antecedentes /cê tá me ouvindo?/ indicam a 
natureza do argumento que /é falando que a gente se entende/ representa, em 
relação ao contexto e aos termos anteriores de fala. É através da interpretação 
conjunta desse indício somada à do E.P. que se chega à paráfrase: /Não parece ser 
possível ser verdade, como dizem (ou como diz o E.P.) que ”é falando que a gente se 
entende/. O locutor Lj oferece um contra-argumento ao próprio argumento 
genérico que todo E.P. contém. Esse é o interesse e a particularidade deste exemplo 
no tocante ao modo de introdução do enunciado repetido, no discurso: no mais, o 
processo de citação do E.P. apresenta todas as outras funções constantes, já 
descritas.

A súbita intrusão de /Depois diz que é falando que a gente se entende/ 
se relaciona com os turnos anteriores como uma proposição meta, que nada tem a 
ver, é claro, com o fato metaenuciativo da citação do E.P. Esse não tem formulação 
figurada e sua significação literal é clara, tanto quanto seu sentido em relação ao 
contexto: /você nem sequer está me ouvindo; como podem dizer que ”é falando que a 
gente se entende”?/ Essa afirmação faz supor um certo questionamento da própria 
verdade do E.P.

relações anafóricas e referenciais, além de determinar a conformidade temática 
entre as intervenções. Este é um exemplo de diálogo no qual essa regra é 
totalmente infringida.

Quanto ao E.P., em si, embora seja possivelmente de criação mais 
recente que muitos outros, suas características essenciais permitem supor que seja 
afeto às mesmas condições genéricas de enunciação que todo E.P. Gresillon e 
Mainguenau designam por condições genéricas da enunciação proverbial "a reunião 
das condições formais (sintáxicas, prosódicas, etc.) e de certas condições 
pragmáticas - as condições de emprego" (1984, p. 115).
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4. O modo de generalização.

5. Os atos de linguagem: funções, valores e efeitos.

Quanto ao efeitos perlocucionais, !/£ ressente-se, evidentemente, da 
observação de Lp enquanto normalmente pesa sobre todas as interações sociais 
uma coerção de fingir, de demonstrar permanente urbanidade e civilidade, de não 
dizer verdades (sobre inúmeros aspectos) ao interlocutário.

Desses efeitos, que se ampliam em leque - fazer com que L2 perceba 
sua própria atitude e se envergonhe dela - (efeito comprovado pelo /desculpe/), 
fazer com que se sinta criticado, admoestado, etc., inferem-se os correspondentes 
valores ilocutórios adicionais ao núcleo constituído pelos dois valores dos atos 
solidários do complexo ilocucional.

O E.P, enquanto ato, faz uma afirmação e pressupõe a verdade do 
que é dito. No mesmo ato, entretanto, a questiona; há, portanto, paralelamente ao 
núcleo essencial de enunciação de um E.P., o ato de duvidar de sua verdade, o qual, 
se formos um pouco mais longe, pode até ser visto como um questionamento de 
todo o sistema afeto ao gênero proverbial, um questionamento do "efeito 
provérbio".

Nenhuma observação de interesse particular ocorre, uma vez que a 
generalização se faz pelo uso do presente genérico, já comentado em outros casos.
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CONCLUSÕES

Os casos reunidos para a análise proporcionaram alguns exemplos das 
circunstâncias nas quais um enunciado peculiar de linguagem, como é o E.P., se 
presta a ser empregado, nas interações verbais, para preencher certas funções, 
igualmente muito específicas e particulares que, aparentemente, as formas de 
expressão não proverbiais não logram preecher, nessas circunstâncias.

Entre as funções que pode cumprir um ato de linguagem realizado 
através da inclusão no discurso de um E.P. foram identificadas as seguintes:

1 - a função de economia de linguagem pela síntese que o uso de um 
E.P. representa, em contraste com as suas possíveis paráfrases: essa função é 
facilmente verificável à simples tentativa de parafrasear um E.P.

2 - a função emblemática: essa se encontra em estreita relação com a 
anterior, podendo ser vista como um sub-produto daquela. Por ser sintético e tantas 
vezes metafórico o E.P. parece estar, para a linguagem verbal, como o gesto de 
mostrar o cartão está para o código representado pelos apitos do juiz, em uma 
partida de futebol; levando-se em conta, a mais, a "verdade inconteste do E.P.", a 
comparação melhor seria a do xerife que ostenta seu distintivo, seu emblema de 
autoridade, sem nada acrescentar verbalmente. Não é exatamente o caso do E.P. 
pois esse não é "mudo", mas o pré-conhecimento que dele deve possuir quem o 
decodifica faz com que esse valor pareça prevalecer sobre o próprio conteúdo do 
E.P. Aliás, a rigor, é realmente sua ordem: a pressuposição de verdade antecipa o 
próprio conteúdo proposicional do E.P.

Parece-nos, efetivamente, que o uso de um E.P. na linguagem oral, 
quando visto através dos princípios concernentes aos atos de linguagem e ao 
complexo ilocucional (que contém, ao mesmo tempo, uma asserção e uma 
pressuposição de verdade), permite demonstrar que que os atos de linguagem, 
quando executados através de um enunciado proverbial, apresentam funções 
(aspectos) que podem ser consideradas peculiares a esses enunciados, e funções e 
efeitos, igualmente peculiares, que são exatamente os que determinam a opção de 
um locutor, em determinado contexto, por um E.P.
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5 - a função argumentativa ou retórica, que provém das anteriores, 
pois se exerce em função do conjunto dos traços do E.P. para os quais as demais 
funções apontam.

3 - a função de impacto, pela "visuabilidade" cognitiva do sentido do 
enunciado (inerente à percepção).

4 - a função de poder exemplificar (de "confirmar pelo mesmo" ou 
"pelo análogo") oferecendo ao locutor a possibilidade de repetir conteúdos 
anteriores sem ter que recorrer a uma paráfrase convencional desses conteúdos e 
com a vantagem de fazê-lo de uma maneira que possui todas as qualidades já 
mencionadas, qualidades inerentes ao E.P., ou seja, de fazê-lo de maneira sintética, 
poética, emblemática e "visualizável", instigante (porque o E.P. é frequentemente 
"armado", como enigma), etc. O mesmo se poderá dizer do E.P. que não visa a 
confirmar, mas que apresenta um conteúdo novo em relação ao contexto dos E.P. 
ou que se encontra em posição epifonêmica.

A essas funções estão associadas as forças ou valores dos atos 
ilocutórios aos quais os princípios teóricos que adotamos se referem. Paralelamente 
aos valores básicos contidos em todo E.P. - os de asseverar e de pressupor verdade 

constatamos, a partir dos efeitos perlocucionais (conforme postulamos em 
hipótese inicial), valores diversos, negativos ou disfóricos e positivos ou eufóricos. 
Entre os primeiros, a análise dos exemplos mostrou valores que vão da simples 
ironia à franca agressão; como os de ironizar, provocar, satirizar, agastar, aborrecer, 
intimidar, irritar, acusar, agredir, ameaçar. Entre os do segundo tipo constatamos 
toda uma gama de valores propícios a estabelecer elos de solidariedade e marcar 
um universo experiencial comum, como os próprios valores de mostrar 
compassividade ou solidariedade, de confraternizar, com suas respectivas nuances 
de agradar, compreender, divertir, etc. e, por outro lado, de buscar adesão, simpatia, 
despertar o interesse do alocutário, etc. (Nada na teoria parece indicar que os 
valores não possam ser expressos por uma paráfrase verbal ao invés de por um 
único performativo). Repetimos: muitos desses valores só podem ser inferidos a 
partir dos efeitos perlocucionais que lhe são correspondentes, de acordo com o que 
se tomou como hipótese inicial a ser verificada, hipótese baseada na de outros 
autores, que observaram outros campos de análise.
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2 - Entre os fatos observados sobressai o relativo ao complexo 
processo de metaenunciaçâo característico da menção desses enunciados na 
linguagem, processo que explica e fundamenta, em bases teóricas, muitos dos traços 
que são atribuídos a esses E.P. como o de que contenham, efetivamente, a 
afirmação que uma verdade irrefutável, garantida pela sabedoria da comunidade. 
Assim, diríamos que o E.P., além de dizer não dizendo - pois geralmente tem que 
ser decifrado - apresenta como inocente aquilo que não o é.

3 - Cremos que é o efeito poético que produz o alegado efeito de 
parecer tão inocente quanto verdadeiro: se por um lado um E.P. participa da 
natureza do poético, por outro é artifício e dissimulação.

No tocante a outro tipo de conclusões, de caráter mais geral, que 
desejamos acrescentar às já mencionadas, temos as seguintes afirmações a formular:

4 - É à competência linguística do falante da língua, somada à sua 
aprendizagem, a seus condicionamentos linguísticos, etc. que deve ser remetida a 
capacidade da opção pelo uso de uma proposição proverbial ao invés do uso de uma 
proposição não proverbial; o falante que utiliza esses enunciados tem incorporada à 
sua competência linguística o saber intuitivo e experiencial sobre as funções que um 
E.P. pode preencher na linguagem, que não podem ser preenchidas pelo menos com 
tanta eficácia por outras expressões do dizer. Nesse sentido os E.P. se constituem 
em elementos de estilo no falar dos indivíduos. Cita-los ou não citá-los é uma 
questão de estilo próprio e de conhecimento do código gnômico (que provém de 
diversos fatores); é uma opção retórica e argumentativa.

1 - Quando abandonamos uma forma de visão inocente e encaramos a 
inscrição de um E.P. no discurso, na linguagem oral, através de um instrumental 
pragmático-metodológico, teremos como resultado uma visão renovada de suas 
condições de uso, de suas funções na linguagem, dos efeitos que produz ao ser 
pronunciado, tudo isso tendo em vista um processo de interação locutor x 
destinatário do E.P. que, nesse contexto interativo, assumem o estatuto de co- 
enunciadores.

5 - Além de elementos de estilo os E.P. constituem-se em 
instrumentos para interpretar, julgar, identificar e prever e como tal participam do
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processo de transmissão de valores, preservando ou subvertendo os valores 
dominantes, de acordo com a escolha que os falantes operam sobre o repertório de 
E.P. que conhecem. Na preservação ou subversão de valores interfere, igualmente, 
o modo como os usuários da língua utilizam os E.P., levando-se aí em conta o fato 
de que lhes é facultado, ou utilizar as fórmulas originais, ou as alteradas (desviadas) 
desses enunciados.

7 - Cremos que os últimos fatos sejam, por si próprios, suficientes 
para resgatar o E.P, da tendência corrente de vê-los como clichés, repetições, 
lugares comuns, e conferindo-lhes o papel que lhes compete na linguagem: o de 
instrumento argumentativo.

No uso de um E.P. ao invés da criatividade centrar-se na criação de 
linguagem centra-se na escolha da fórmula proverbial, isto é, essa criatividade é 
exercida pelo locutor no modo como a inscreve na linguagem, no modo como a 
utiliza como instrumento argumentativo, no modo como a utiliza para obter certos 
efeitos que tem em mente. É nesse ponto que interferem tanto sua capacidade 
criativa quanto a retórica, a argumentativa, a de obter determinados efeitos de 
sentido e não outros, enfim, a de negociar com os demais que o cercam - definição 
última de linguagem. Em muitos sentidos a criatividade e a competência linguísticas 
convocadas na utilização adequada de um E.P. são proporcionalmente iguais à 
utilizada para criar linguagem uma vez que esta última forma não necessita 
obedecer às coerções que as frases já feitas, de certo modo, impõem: o locutor de 
um E.P. não tem portanto, nessa opção, toda a liberdade proporcionada pela 
escolha de outro tipo de linguagem para criar seus argumentos.

6-0 uso de um E.P, difere do uso de outras fórmulas de linguagem 
também por conclamar, para os enunciadores, um universo comum e o 
conhecimento de um determinado repertório de fórmulas, ou, pelo menos, da 
fórmula utilizada, para que essa não caia no vazio da incompreensão. A esses dados 
está sujeita a capacidade de interpretação do sentido de um E.P., do ponto de vista 
de seu destinatário ou co-enunciador, levando-se em conta que certamente os 
processos cognitivos utilizados para decodificação de um E.P. - que envolvem 
muitas vezes a decifração de figuras e metáforas - não serão os mesmos que os que 
são acionados para decodificar linguagem não proverbial.
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(43) Na obra de João Kõpke (1915, p.100), encontramos: "Não ha peior mentira que a verdadeira*.

8 - Um dos objetivos básicos desta análise terá sido cumprido se 
tivermos podido demonstrar, através dela, sua própria viabilidade, enquanto um dos 
móveis que nos levou a efetuá-la foi o de executar, relativamente aos E.P., um 
trabalho ainda não realizado sobre o oral, mediante o uso de um instrumento 
pragmático igualmente ainda não testado para esse fim específico. Desse modo 
diríamos que colocamos em experimentação, ao mesmo, tempo um corpus e um 
conjunto de princípios teóricos.

Concluímos este trabalho citando um provérbio que só conhecemos 
recentemente e cujo sentido nos intriga: "Não há pior mentira que a verdadeira". 
(43)

Escolhemo-lo para fechar este trabalho pois os enunciados 
proverbiais certamente poderão fazer parte dessas "mentiras verdadeiras" embora 
também possam ser vistos como verdades mentirosas. Além do mais não é esse um 
paradoxo que se pode aplicar praticamente a tudo e à ilusão de quase tudo que nos 
cerca? Ao próprio esforço de executar este trabalho e ao esforço de tantos e de 
tantos trabalhos, a todo esforço... da vida. Verdadeiro? Ou mentiroso?
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APÊNDICE

Lj - O senhor vai apoiar algum dos candidatos eleitos para o segundo
turno?

L2 - Mas eu não quero que o "trem pegue". Quero mais que ela fique 
bem, viva a vida dela e me deixe viver a minha.

L2 - O presidente do partido quer que se aguarde para uma decisão 
conjunta: espera-se que haja uma decisão do partido e que todos sigam com ela. 
Porque sabe, fulano tem uma expressão curiosa: "Caititú fora de manada é comida 
de onça".

A.16. CASO 16
Situação e assunto: Lj tenta convencer L2 a fazer uma visita a alguém 

que não lhe agrada.

A. 17. CASO 17
Situação e assunto: Secretário de Governo (L2) fala a repórter (Lj) 

de apoio ao vitorioso nas eleições (16/11/89).

A18. CASO 18
Situação e assunto: L| aconselha a L2 para não mais interferir na vida 

de uma terceira pessoa.

Lp Eu se fosse você ia hoje, duma vez.
L2 - Tô morta de preguiça e não gosto muito do marido dela.
Lp Olha, "quem tem que beijar a mão do santo que beije logo e que 

limpe a boca".
L2 - De onde você tirou isso?
Lp Vovó falava.

No final de sua fala Lj inclui a máxima: Quanto a mim, cumpriu-se o 
magistério do filósofo: "O segredo da felicidade é fazer do seu dever o seu prazer".

A15. CASO 15
Situação e assunto: Discurso de Lj na conclusão dos trabalhos da 

Constituinte.

Lj - Você não devia mais se meter com ela.
L2 ■ Eu sei, e nem queria. Mas ela faz chantagem emocional e sabe 

que eu caio.
Lj - Deixa ela pra lá. "Conselho e café, toma quem qué", mas tô te 

dizendo que eu se fosse você não tomava mais conhecimento. "Deixa ela que o trem 
pega ela".
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Gravação de fala do candidato Lj: Eu não sei porque o X está bravo, 
o Y está bravo, o Z está bravo. Acho que o A tem o mesmo direito que os demais. 
Sua candidatura é benvinda.

A.19. CASO 19
Situação e assunto: Notícia radiofónica sobre reação dos candidatos à 

candidatura de A.

A.20. CASO 20
Situação e assunto: Lj faz a L2 o elogio do celibato.

A.21. CASO 21
Situação e assunto: Lj comenta com L2 sobre suas filhas.

Comentário do repórter D?: Lj está muito bonzinho. Quer o governo 
de São Paulo e quer agradar A para reclamar seu apoio depois. Como diria o 
Ministro B: "É dando que se recebe".

Ll"

Lj - Meu irmão morreu com 58, de repente... deixou seis viuvas, mas 
nunca se casou... "Feliz foi Adão que nunca teve sogra nem caminhão".

L2 - Essa só pode vir mesmo de um camarada que vive com a sogra...
Lj - É, "pimenta nos olhos dos outros é colírio". Você tá falando 

porque sua sogra, que eu me lembre, era uma mãe...

ainda está em casa ... com a criança.
ah é? e a X?

Lj - Reclamando sempre. Agora quer um carro novo... Bem dizem 
que "um pai é para cem filhos, cem filhos não são pra um pai".

L2 - Eu conheco isso assim: "uma mãe é pra cem filhos, cem filhos 
não são para uma mãe".

Lj - Dá no mesmo. O fato é que a gente não dá conta... É só 
cobrança. X quer festa de casamento igual à da irmã., e não deixa por menos. Eu já 
expliquei que minha situação era outra, mas não adianta.
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imóveis?

L| - O partido X já está fazendo alguns conchavos no bom sentido 
para buscar apoio de outros partidos. Sim, porque nós "não devemos deixar para 
amanhã o que podemos fazer hoje".

Lj - Diz que sim. Mas imóveis não tá dando nada.
L2 - Vai ver que é alguma herança.
Lj - Não sei não. Mas "quem cabras não tem e cabritos vende, de 

alguma parte lhe vem..." (44)
L2 - Mas o que ela tá vendendo?
Lj - Não tá vendendo. Tá comprando. Tô dizendo que de alguma 

parte ela arranja o dinheiro...
I>2 - Agora entendi. Não conhecia o ditado.
Lj - É velho. Sua avó é quem falava.

(44) Fórmula de sentido semelhante ao deste caso é encontrada cm Kõpke (1915, p22): ‘Miguel! 
Miguel! Não tens abelha e vendes mel.*
(45) Correspondente mais antigo encontrado em Kõpke (1915, p59): 'Em casa de ferreiro peior 
apeiro."

A.22. CASO 22
Situação e assunto: Lj faz comentários sobre X que teria ganho 

dinheiro de origem duvidosa.

A.23. CASO 23
Situação e assunto: Interação entre duas pessoas, na qual Lj fala com 

L2, sobre suas mazelas, atribuindo-as à idade.

A.24. CASO 24
Situação e assunto: declaração do candidato Lj antes do primeiro 

turno das eleições.

Lj - De manhã é que passo pior. Quando ponho o pé no chão parece 
até que não vou nem parar em pé. Depois que esquento, melhora.

L2 - Mas o Dr. X não lhe receita remédios?
Lj - Você sabe como é: "casa de ferreiro, espeto de pau" (45). Fulana 

se queixava da mesma coisa.
L2 - É verdade... Mas vamos a um outro médico. Eu levo você.
Lj - Que nada. Não adianta. "Velhice é investidura de dores e mal 

desejada". Meu pai é que dizia isso. Lembro tanto dele. Outro dia sonhei com ele...

Lj - De algum jeito ela ganhou dinheiro. Tá gastando a bessa.
lz> - É, eu vi. Comprou cano zero... Mas ela não trabalha com
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terrenos.

(46) Kõpke (1915, p.98) menciona a fórmula: "Vale mais um a fazer que cem a mandar.'

Lj - Três candidatos comprovaram o ditado popular "Santo de casa 
não faz milagre". Entre eles, X, que, em sua cidade, teve um número inexpressivo de 
votos.

Lj - Cê toma cuidado aí com os teus negócios. Cê vai deixando na 
mão dos outros que cê vai vê...

L2 - É que ele é quem entende de topografia...
Lj - Ah é? Até parece que cê tá esquecendo que "quem parte e 

reparte e não fica com a melhor parte, ou é bobo ou não entende da arte".

Lj - Tá velha, tá feia. Não vou com essa roupa.
L2 - Vai sim. "A cavalo dado não se olham os dentes", trata de usar, 

que o pior seria não ter.
Lj - É sempre assim. Tô cansada de usar resto de prima. Você nunca 

dá nada de novo pra gente. Só compra pra você.
I-2 - "Melhor ouvir isso do que ser surda", como dizia meu pai.

A.26. CASO 26
Situação e assunto: filha (Lj) não quer por a roupa que a mãe 

(I-2)quer que ponha.

A.25. CASO 25
Situação e assunto: comentário radiofónico de jornalista.

A.27. CASO 27
Situação e assunto: diálogo entre dois interlocutores.

A.28. CASO 28.
Situação e assunto: Lj e L2 conversam sobre um problema de

Lj - Leva esse papel pra você escrever.
I-2 - Não precisa.
Lj - Precisa sim, é pra ficá mais prático.
L2 - Olha, você vai me atrazá.
Lj - Escuta o que eu tô falando. Que mão de obra pra você fazer as 

coisas. É como dizia minha mãe: "Quem quer faz, quem não quer manda". (46)
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papel.
L2 - Tá bom. Escreve os termos que eu assino em baixo.

sabia?

Lj - Olha, vamos fazer o negócio por escrito.
L2 - Não precisa, eu confio.
Lj - Olha, vamo fazê um documento, que não custa.
L2 - Já falei que confio!...
Lj - Mas não deve. "Amigos, amigos; negócios à parte". Vamo pô no

A.29. CASO 29
Situação e assunto: Interação entre Lj e L2 a respeito de negócio.

AJO. CASO 30
Situação e assunto: o repórter Lj comenta com o repórter L3 a visita 

de L2 ao Brasil e, nesse dia, à Bienal.

A.31. CASO 31
Situação e assunto: Conversa entre mãe e filho.

Diz Lj que indagando a L2 sobre o Presidente X ouviu de L2 que o 
Presidente é muito querido em Portugal, que poderemos ainda ter saudades dele; 
carescenta o repórter que L2 lembrou então um ditado português que diz: "Atrás de 
mim virá quem bom me fará".

Lj (aos ouvintes do rádio) - Vai ser difícil ter saudades do governo de 
X se depois dele vier um bom governo.

Lj (a L3) - O que você acha Lj?.
L3 - Acho que o governo X representou um desastre nacional, a 

desintegração da política, da economia, etc.

Lj - Ondé que você esteve até agora?
L2 - Na casa de X.
Lj - Quem é X?
L2 - É um amigo.
Lj - E isso são horas de chegar?
I-2 - É que távamos vendo a corrida.
Lj - E você já almoçou?
L2 - Não.
Lj - Ah! é? E eu vou ter que fazer? "Frade onde canta janta", não
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Lj - Mas por que eles acham que cês sempre podem fazer e eles nâo
fazem?

fazer.

Lj - Estou ligando para dizer que estou bem.
L2 - Já trocou a faixa?
Lj - Troquei. Fui lá, estava só o enfermeiro. Mas troquei. Hoje vou 

almoçar na X e ela vai me levar ao médico. Mas já está bom, eu acho. Acho que já 
está quase bom.

L2 - Olha, cuidado. Não vai ficar muito afoita. "Devagar com o andor 
que o santo é de barro". O médico explicou que você pode luxar este braço outra 
vez. E disse que havia 99% de possibilidade.

A.34. CASO 34
Situação e assunto: Lj e L/> conversam a respeito de um imóvel que 

uma delas quer comprar.

A.33. CASO 33
Situação e assunto: pessoa acidentada telefona para uma amiga.

L2 - Sei lá. Cabeça de comodista. Esperteza.
Lj - Não é não. Eu sei porque é.
L2 - Sabe? Por que?
Lj - Porque cês não tem filhos.
Lj - E daí?
Lj - Eles acham que cês têm mais tempo...
L2 - Ah sim... Como coisa que nós não tivéssemos mais nada pra

Lj - Eu sei que cês não tem! "Quem tem filhos, tem cadilhos quem 
não tem também os tem".

D, - Vá contá isso pra eles...

A.32. CASO 32.
Situação e assunto: Conversa informal sobre problemas familiares.

Lj - Você vai perder esse imóvel. No ponto em que é, eu garanto que 
vende em três dias.

L2 - Mas não dá para comprar assim. Preciso olhar outros.
Lj - Olha lá hein... Depois não diga que eu não avisei.
L2 - "O que é do homem o bicho não come".
Lj - Você acha que se tiver que ser seu ninguém compra?
L2 - É. Mais ou menos.
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casa.

Lj - A senhora sabe... eu detesto baiano... tenho até vergonha de ser
baiana.

Lj - Como o senhor justifica o atraso na contagem de votos que está 
sendo atribuída ao TRE?

1-2*0 que é importante é a lisura da contagem dos votas. Temos 
procurado realizar nosso trabalho da melhor forma possível pois todos sabem que "a 
pressa é inimiga da perfeição".

(47) Com sentido correspondente ao E.P. desse caso temos: 'Não é com vinagre que se apanham 
moscas" ou, numa forma mais antiga, "Mais moscas se apanham n’uma gota de mel que n’um barril de 
azeite" (KÒPKE, 1915, p.116).

A.36. CASO 36
Situação e assunto: L2 defende-se do atraso na apuração de votos 

pelo qual o estão acusando.

A.37. CASO 37
Situação e assunto: Adolescente (Lj) se queixa a L2 sobre seu pai que 

não lhe dá aumento de mesada.

A.35. CASO 35
Situação e assunto: Conversa entre empregada doméstica e dona de

L2 - Uai, porque? Tem baiano e baiano...
Lj - Baiano quando junta fica que nem lá na casa de X. Tá que tá 

formigando de baiano. Eu não devia ter chamado meu irmão pra morá comigo. 
Daqui a pouco lá em casa também vai tá formigando de baiano. É como fala aquele 
ditado "que um é pouco, dois é bom, três é demais".

I-2 - É. Mas acontece que você é uma só e não dois.
Lj - É, mas é que baiano, de dois, já é demais.

Lj - Ele não me ouve, nem dá atenção. Eu já falei que preciso mais 
mesada. Ele nem quer ouvir e bronqueia.

I-2 - Olhe, vá com paciência e jeito que você convence seu pai.
L| - Convenço nada. Faz dois meses que eu tô pedindo.
1-2 - Olhe, "todo mundo come palha, a questão é saber dar". (47)
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de L2

ver.

Lj - Ih! Andei tão mal, você nem sabe.
L2 - Mas você está bem. Bonita. Com bom aspecto.
Lj - Só por fora. Por dentro só eu sei como estou. "Por fora bela viola, 

por dentro pão bolorento".

A.38. CASO 38
Situação e assunto: Conversa telefónica entre Lj e Lj

A.39. CASO 39
Situação e assunto: Lj executa um trabalho manual com a presença

A.41. CASO 41
Situação e assunto: Amigas encontrando-se após algum tempo sem se

Lj - Cê me desculpe mas mas não posso conversar agora.
L2 - Que que cê vai fazer?
Lj - Um monte de coisa.
L2 - Mas o quê com tanta urgência?
Lj - Olhe, a mãe do X diz "Morgen Stunde hat Gold im Mund".
L2 - Que é isso?
L j - Que as horas da manhã são as melhores.
L2 - Mund é melhor?
Lj - Não, Mund é boca. As horas da manhã tem ouro na boca. Quer 

dizer que são as melhores do dia... Tem que aproveitar... (etc).

Lj - Ai! Porcaria.
L2 - Que foi?
Lj - Machuquei a mão.
L2 - Bem feito. Eu já falei que não é desse jeito que se faz isso.

"Quando a cabeça não ajuda o corpo padece". A vida inteira ouvi falar isso.

Lj - Vê se come duma vez e não enche...
L2 - Põe mais no meu prato!
Lj - Não... Nada disso. Coma esse primeiro.
I>2 - Mas põe mais...
L j - Olha, "quem o pouco não quer o muito não merece"...

A.40. CASO 40
Situação e assunto: Na mesa de almoço, mãe Lj dirigindo-se ao filho 

de 9 anos L2
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casamento.

L| - Sai daqui, agora eu vou fazer sozinho.
L2 • Quero ver fazer. Deixa eu ficar.
Lj - Nada disso. "Quem nào ajuda não atrapalha", e você não sabe 

fazer. Não pode fazer nada aqui, agora.

Lj - O pessoal do partido X nega que possa apoiar o candidato Y no 
segundo turno. Porém "onde há fumaça há fogo"...

Lj - Vô te falar uma coisa apesar de que "se conselho valesse alguma 
coisa ninguém dava de graça". Trata bem seu marido porque você só tem esse.

L2 - Isso você fala porque não é você que aguenta. Viva com ele pra 
ver. Ele é sonso, parece santo mas não é não.

Lj - Olha, eu te falo como tia. Eu te conheço. Mude que as coisas 
mudam. Assim como a gente se põe assim Deus ajuda. Cuidado que "ruim com ele 
pior sem ele".

A.45. CASO 45
Situação e assunto: Amigas comentam sobre atitudes indesejáveis dos 

filhos de uma terceira pessoa para com essa.

A.42. CASO 42
Situação e assunto: Tia Lj falando com sobrinha L2 sobre o

A.43. CASO 43
Situação e assunto: Comentário de repórter Lj sobre determinado 

partido político (notícia em 16/11/89).

A.44. CASO 44
Situação e assunto: Marido (Lj) proibe a mulher (D?) de ajudá-lo em 

determinada tarefa.

Lj - Eu acho uma lástima o que está acontecendo.
L2 • Pois é, já diz o ditado: "Filho és... (pai serás, como fizeres, 

encontrarás).
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terceira.

6/11/89.

Lj - O senhor acha que já é vitorioso?
L2 - Eu sei que o partido e o próprio X já estão festejando. Eles 

devem levar em conta que "alegria de pobre dura pouco". Que festejar assim por 
antecipação nunca é um bom conselho... etc.

A.46. CASO 46
Situação e assunto: Duas pessoas conversam a respeito de uma

Lj - Tome cuidado com ele que ele é useiro e vezeiro em fazê isso. 
Chega pra passá o fim de semana e não vai mais embora.

L2 - Ah não; conosco ele não tem essa intimidade.
Lj - Ah não é? Cê vai ver. Na última vez que ele foi pra casa de X 

passou duas semanas. Quase sem trocar de roupa.
L2 - Credo!
Lj - Ele chega só com uma malinha de mão pra não dá na vista.
L2 - Então foi bom cê me avisar. Mas continuo achando que não vem 

com essa intenção.
Lj - Cê que pensa: "O uso do cachimbo faz a boca torta". Peça pra ver 

a passagem de volta... etc.

A.48. CASO 48
Situação e assunto: Programa de propaganda política na televisão, dia

A.47. CASO 47
Situação e assunto: Noticiário radifônico em 17/11/89, repetido em 

18/11/89. Candidato L2 comenta atitudes de candidato X após as eleições. O 
repórter Lj entrevista L2

Candidato Lj: ... a mulher brasileira não pode ficar como quem está 
num auditório gigantesco em que seu papel é no coro dos que dão risada de tudo. 
Dizem que "quem ri fora de hora engasga". E por tudo o que eu sei sobre a 
realidade em que vive o povo brasileiro, não é hora de soltar gargalhadas ... O povo 
brasileiro não pode continuar entre o pé e o pisador ... Não é de hoje que o "lobo 
mostra a pele de cordeiro", e que ele mostra também a todo momento seus dentes.
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exterior.

Repórter Lj: Y sempre disse que quem deve, deve pagar. Mesmo 
assim Y veio à Inglaterra para pedir a X que o ajude a negociar a dívida externa. Y 
veio tentar fazer valer o velho ditado que diz: "Água mole em pedra dura tanto bate 
até que fura".

A.50. CASO 50
Situação e assunto: Mestre de obra prestando conta do serviço.

A.49. CASO 49
Situação e assunto: Noticiário na televisão sobre a viagem de X ao

L* - O X largô o serviço pela metade e eu que tive que acabá.
L2 - Mas por que você deu pra ele fazê?
Lj - Pensei que ele dava conta. Até foi ele que pediu pra fazê. Depois 

largô aí pra eu acabá. Foi pior. Diz mesmo que "quem não pode c’o balde num pega 
na rodilha".

L2 - Que é rodilha Lj?
Lj - Eu mesmo num sei. É o povo que fala.




