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  Nenhum leitor de Alice’s Adventures in Wonderland e Through The Looking Glass, 

de Lewis Carroll, pode afirmar que se trata só de uma história, da história de Alice num mundo 

imaginário. Não queremos com isto dizer que, habitualmente, as histórias são apenas histórias. 

Queremos apenas relembrar que a obra de Carroll foi escolhida para objecto de estudo por 

investigadores no campo da Lógica, da Matemática, da Filosofia, da Psicanálise, da Linguística, dos 

Estudos Literários, entre outros. Trata-se de um facto que nos permite afirmar que esta história para 

crianças tem, sem dúvida, interessado muitos adultos; e que é demasiado tarde para a ler de maneira 

inocente, apenas como uma história. Paradoxalmente, a noção de que este projecto de investigação 

poderia ser desenvolvido resultou de um ganho progressivo de outro tipo de inocência em relação à 

obra e à história que é contada, uma inocência semelhante à que Ludwig Wittgenstein refere nas 

Investigações Filosóficas- “(...) Ao repararmos nas nossas próprias expressões acerca destas coisas, 

em vez de as compreendermos, damos-lhes interpretações erradas. Quando fazemos filosofia somos 

como selvagens, homens primitivos, que ouvem as expressões dos homens civilizados, interpretam-

nas erradamente e tiram, da sua interpretação, as conclusões mais extravagantes.”1. Só através deste 

olhar “primitivo” pudemos dar-nos conta das ilusões em que residiria uma leitura “civilizada” da 

obra.  

  Assim, as várias leituras foram revelando uma série de constatações relativas à  

conversação e aos diálogos entre as personagens, que tinham em comum o facto de parecerem 

contraproducentes e predominantemente disfóricos. As personagens exprimiam perplexidades, 

preocupações face à conversação ou à possibilidade de conversarem, ofendiam-se, sentiam-se 

ofendidas, não eram compreendidas, não conseguiam exprimir-se devidamente, discordavam, 

interrompiam a conversa, irritavam-se, exasperavam-se, entre outros sintomas. Estes sintomas 

surgiam em conversação, antes, durante ou após as acções linguísticas das personagens. Os mesmos 

                                                 
1Wittgenstein, Ludwig, Investigações Filosóficas, M.S. Lourenço trad., Coimbra, edição da Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1995, parágrafo 194 
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revelaram que algumas das acções linguísticas tinham funções que não correspondiam exactamente 

às que habitualmente lhes atribuimos. Em relação às suas funções habituais, as outras pareceriam 

extravagantes (por exemplo, “perguntar” significa, de acordo com  algumas ocorrências, “repetir-

se”, “não conseguir responder”, “interromper uma narrativa”, “formular uma adivinha“). Por outro 

lado, constatámos que, a abstrairmos das falas das várias personagens os nomes de acções que 

julgámos mais significativos, teríamos uma lista de acções que habitualmente relacionamos com a 

actividade “conversar” (“responder”, “ mudar de assunto”, ...) e outras que, ou não relacionamos 

directamente com essa actividade (“desen- corajar”), ou possuem acepções, consoante os exemplos, 

que as tornam aparentemente estranhas à mesma (por exemplo “contradizer“, significando, na 

entrada ❹ , “mostrar irritação“). Por último, verificámos que, consoante o exemplo da obra que para 

ela remetia, a mesma acção linguística podia ser descrita e caracterizada de formas diversas, por 

vezes antagónicas, possuindo assim “significados” distintos. A continuação da nossa investigação 

implicava caracterizar com rigor e minúcia as acções das personagens, bem como os diversos 

exemplos e situações comunicativas disponíveis. Esperávamos, desta forma, esclarecer os 

fenómenos implicados nos sintomas que anteriormente referimos; e mostrar da forma mais 

completa possível o funcionamento das acções linguísticas “Argumentar”, “Contradizer”, 

“Desencorajar”, “Explicar”, “Iniciar uma conversa”, “Mudar de assunto”, “Perguntar”, “Repetir” e 

“Responder”, na conversação, nesta obra de Lewis Carroll. Cada uma destas acções caracteriza-se 

por conseguir abarcar a maior quantidade e diversidade de ocorrências; e por reunir ocorrências 

hiperbólicas na forma como dramatizam problemas da linguagem; ou como dramatizam a lógica do 

seu próprio funcionamento e da conversação em que se integram. Elas são abstracções funcionais 

da nossa investigação; e não entidades que se caracterizem pela uniformidade das entradas que as 

compõem. Foram estes os critérios de selecção das acções linguísticas.  

  Este projecto de investigação tem, pois, por objecto de estudo o funcionamento da 

conversação em Alice’s Adventures in Wonderland e Through The Looking Glass; e partilha com o 

trabalho de alguns filósofos da linguagem (Ludwig Wittgenstein, J.L. Austin, John R. Searle, Paul 
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Grice) o método de descrição e comparação pormenorizadas e de caracterização crítica e 

contextualizada de excertos das produções humanas linguísticas, neste caso partes de conversas. 

Socorre-se também de outros instrumentos, disponibilizados, por exemplo, por Erving Goffman e 

Kenneth Burke, conscientes que estamos da importância de categorias e de um vocabulário 

dramáticos para caracterizar e elucidar o funcionamento da conversação enquanto interacção. Se 

essas categorias são essenciais nas interacções entre falantes, o seu uso é duplamente justificado por 

julgarmos estar em presença de uma encenação do funcionamento da conversação, em que as 

personagens de Carroll parecem ser os actores do drama conversacional de que o narrador nos vai 

fornecendo as indicações cénicas. Os dispositivos dramáticos a que recorremos são, a par dos da 

filosofia da linguagem, contributos importantes para que se mostre o funcionamento das acções em 

conversação e o funcionamento da própria conversação, enquanto interacção. 

A escolha do formato de apresentação da tese- dicionário descritivo e crítico-  

contempla a necessidade da caracterizar acções individuais (provisoriamente disfarçadas de 

entidades); de dar conta, de forma sistemática, das diversas entradas de cada acção; de descrever 

detalhadamente as situações comunicativas que envolvem os exemplos transcritos; de analisar 

criticamente os fenómenos descritos e relacioná-los com informações, problemas e outros 

fenómenos. 

 

 

 

 

 

   EXPLICAÇÕES ADICIONAIS 

 

  No dicionário que se segue, e que constitui uma parte deste projecto de investigação, 

as acções linguísticas encontram-se ordenadas por ordem alfabética e são compostas, cada uma, por 
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diversas entradas devidamente numeradas ( ❶  a ❽ ), que correspondem às várias ocorrências que 

estudámos. As transcrições de Alice’s Adventures in Wonderland e Through The Looking Glass são 

apresentadas entre aspas e em itálico, seguidas da página da obra em que se encontram; enquanto 

que as transcrições de outros autores aparecem apenas entre aspas. Cada entrada de uma acção 

linguística é composta por um exemplo transcrito da obra de Lewis Carroll;  por uma colecção de 

funções ou informações relativas a essa entrada (logo a seguir ao travessão que sucede ao exemplo 

transcrito); por uma descrição pormenorizada da situação comunicativa que envolve o exemplo 

transcrito (delimitada pelos sinais 〚 e 〛); e por uma prelecção crítica, ocasionalmente de carácter 

especulativo, acerca dos factos analisados (delimitada pelo sinal ). Existem ainda notas de rodapé 

com referências que nos pareceram importantes (bibliográficas ou outras), ou que aludem a relações 

que estabelecemos entre acções e/ ou autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARGUMENTAR ⇨ ❶ - “ I’m older than you, and must know better.” And this Alice would not 

allow, without knowing how old it was, and, as the Lory positively refused to tell its age, there was 

no more to be said.” (p.45) - procurar legitimar argumentos anteriores; invocar argumentos alheios 

ao assunto; afirmar a sua autoridade, como argumento; produzir um argumento que não carece de 

justificação ou que não é justificado; provocar o fim da discussão. 
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  〚 “Argumentar” surge como o culminar de uma discussão entre dois interlocutores 

sobre determinado assunto. Neste culminar, o argumento que é produzido não se relaciona com o 

assunto em discussão. Refere-se, isso sim, ao estatuto de um dos interlocutores. O argumento 

representa um desvio no objecto da discussão, de “How to get dry again” para “Knows better the 

one who’s older”. Este desvio é, em si, uma generalização, pois transita-se de um assunto em 

particular para qualquer assunto como possibilidade- “Knows (anything) better (...)”. Este 

argumento faz depender de si próprio todos os argumentos passados e futuros, na medida em que 

estão subordinados à “ mais elevada idade” como validação de si próprios. Paralelamente, torna-os 

desnecessários como argumentos, já que a sua importância relativa na discussão, e na refutação ou 

prova de uma tese, é anulada no momento em que o último argumento surge. A título de exemplo, 

alguém podia ter demonstrado saber fundamentadamente a melhor forma de secar, que no final os 

seus argumentos perderiam qualquer importância se fosse mais novo que o outro interlocutor. É o 

último argumento que decide a validade das posições em confronto, nomeadamente a de quem o 

produz. A validade do que se diz foi substituída pelo estatuto de quem diz, os argumentos pelo 

“argumento”. Resultaria desta constatação a possibilidade de uma nova forma de discussão, em que 

qualquer problemática seria abordada tendo por argumento único o valor, a  autoridade, o estatuto 

comummente aceite de cada um dos opositores. Esta proposta, de cariz retórico, para uma nova 

forma de discussão, apresenta um problema a que Erving Goffman alude a propósito do “estatuto” 

do performer- “ A status, a position, a social place is not a material thing, to be possessed and then 

displayed-, it is a pattern of appropriate conduct, coherent, embellished, and well articulated.” 2- o 

problema de o “estatuto” não possuir um valor intrínseco, de consistir na projecção permitida por 

uma  forma de comportamento conforme a um determinado código. Consoante a sucessão de pares 

(ou congregações) de opositores, assim em relação às questões (ou problemas) iriam sendo 

produzidas versões da verdade, sem que para tal se discutissem esses problemas. Alguns exemplos: 

                                                 
2 Goffman, Erving,, The Presentation of Self in Everyday Life, Harmondsworth, Penguin Books, 1990, p. 91 
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saberia classificar com mais certeza um livro, quanto ao género literário, o crítico que há mais 

tempo estudasse os géneros literários; falaria melhor de poesia o mais antigo poeta, ou o mais 

antigo leitor vivo de poesia...  

  O “argumento” desempenha, pois, um papel decisório na discussão, razão pela qual 

esperaríamos que a justificação do mesmo fosse um momento importante ou, pelo menos, 

acontecesse. Assim não sucede. O interlocutor que apresenta o argumento decisivo não o 

fundamenta, não o justifica, não sustenta o seu carácter sentencioso e incontestável. Esta atitude 

leva ao fim da conversa e dos argumentos e simplifica a discussão.〛 

  ”Argumentar” parece assemelhar-se a uma afirmação/ imposição de um dogma 

(argumento decisivo, indiscutível e injustificado) que inutiliza os argumentos anteriores e provoca o 

fim da discussão. A propriedade dogmática deste “argumentar” seria um paradoxo em relação à 

argumentação enquanto sucessão de argumentos; e uma antecipação do final da argumentação. 

Poderíamos denominá-lo “último argumento”? O que distingue o “último argumento” de uma 

conclusão? A inexistência de um deles levaria ao prolongamento ininterrupto de uma discussão? Os 

últimos argumentos e conclusões instituem fins ou pausas? Se indiciarem pausas, é legítimo afirmar 

que “determinadas discussões entre dois interlocutores apenas podem terminar com a morte de um 

deles, podendo ser retomadas pelos seus seguidores”? Dito de outro modo: haverá discussões em 

que argumentar não admite “últimos argumentos” nem “conclusões”?  

  ❷ - “” How do you know I’m mad?“ said Alice.”, “” You must be (...) or you 

wouldn’t have come here””, “Alice didn’t think that proved it at all: however, she went on (...)” 

(p.89)- segue-se a uma pergunta que pede uma explicação/ prova para uma afirmação anterior 

(tese); provoca uma pergunta que pede uma explicação/ prova para o argumento; não fundamentar 

uma afirmação anterior; não convencer o interlocutor. 

  〚“Argumentar” aparece como resposta a um pedido de justificação para 

determinada afirmação, pedido esse que pressupõe uma dificuldade em aceitar como correcto ou 
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verdadeiro o que fora afirmado. “Argumentar” foi requerido como prova de verdade, como 

certificação. É nessa qualidade que o argumento é recebido, apesar de não cumprir, na interpretação 

do receptor, o objectivo que este lhe atribui. “Argumentar” não demonstra com provas aquilo que, 

na afirmação, causara dúvidas ou discordância no receptor. Assim sendo, suscita novas questões, no 

intuito, subentende-se, de procurar a justificação que não se obtivera. Nesta fase da conversação, a 

discordância e cepticismo de um dos interlocutores em relação a uma afirmação não são dissipados 

através da acção de “argumentar” do outro interlocutor. A ineficácia desta acção, quanto à 

confirmação de uma afirmação e à persuasão do interlocutor discordante, levanta a questão da sua 

utilidade para a conversa, aqui entendida como discussão de pontos de vista diversos em direcção a 

um acordo comum. “Argumentar” apenas prolonga, na forma de uma nova pergunta, a discordância 

e cepticismo iniciais.〛 

  Será legítimo concluir que “argumentar”, apesar de se distinguir estruturalmente 

de “afirmar” (afirmar: [ a = x]); argumentar: [ a = x, pois b = c]), mantém um dos seus eventuais 

efeitos em conversação- provocar uma nova pergunta? O cepticismo do receptor faz com que 

“argumentar” afirme algo (que terá de ser justificado por intermédio de novos argumentos) e não 

com que ateste algo que fora afirmado. Este parece ser um caso de infelicidade pós-interpretativa, 

em que a acção não se realiza completamente (no sentido de provar) pelo facto de, na interpretação 

do outro interlocutor, não constituir prova em relação a uma afirmação anterior- “(...) The question 

here is how far can acts be unilateral? Similarly the question arises as to when the act is at an end, 

what counts as its completion?”3. Neste sentido, a interpretação leva a que “argumentar” não 

implique discutir, nem vice-versa; e com que “conversar” pareça “discutir” e “argumentar”, sem o 

ser. Parece estarmos em presença de um falso “argumentar” ou, ainda, da ilusão do argumento, 

criada pela ilusão de uma conversa do tipo “discussão”.  

❸ -“” Take some more tea,” the March Hare said to Alice, very earnestly.”,  

                                                 
3 Austin, J.L., How To Do Things With Words, New York, Oxford University Press, 1976, p. 37 
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“” I’ve had nothing yet,” Alice replied in an offended tone: “ So I can’t take more.”” ””You mean 

you can’t take less” (...) “ it’s very easy to take more than nothing.”” (p.101) - irritar; desconversar; 

opor-se a um argumento (ou argumentar contra o argumento do outro interlocutor); responder a um 

convite sincero; segue-se a uma situação de discordância entre os dois interlocutores. 

  〚A acção de “argumentar” parece surgir de formas diferentes nesta conversação. 

Começa por evidenciar discordância em relação a algo que havia sido afirmado e comprova, neste 

caso, a inconveniência (ou consequências negativas) de a afirmação em causa ser verdadeira. O 

argumento encontra-se ao serviço de uma forma de discordância em relação a uma afirmação. 

“Argumentar” surge ainda como reacção a um convite levado a cabo pelo interlocutor de que 

anteriormente se tinha discordado. O argumento não incide sobre o assunto discutido- “live on 

treacle”- mas sobre um evento ocasional- “to take some tea”. Nesta segunda forma, “argumentar” 

expressa, além da discordância, uma ofensa sofrida (um tom ofendido); e há uma deslocação no 

assunto em discussão. Posteriormente, “argumentar” incide sobre “argumentar” e contradiz o que é 

defendido por essa acção. Neste último “argumentar”, o assunto em discussão continua a ser o que 

resultou do desvio anteriormente referido. O resultado deste último “argumentar” é suscitar, por 

parte do outro interlocutor, uma resposta que denota irritação, zanga, ira. Refira-se que as 

manifestações de irritação e ira pertencem todas ao mesmo interlocutor. 〛 

  Como se deve entender o descontentamento de Alice, seja na forma como 

argumenta, seja na reacção aos argumentos alheios? Denota essa irritação discordância, 

incompreensão, perplexidade?  

  A favor da primeira possibilidade, verificamos que a discordância está presente como 

início de argumento- “ They couldn’t have done that (...)”- e , portanto, pode contribuir para a 

referida irritação. Noutro ponto, também o argumento discordante do Hatter suscita uma resposta 

menos simpática de Alice- “ Nobody asked your opinion”. A irritação parece pressupor 

discordância. A discordância, por sua vez, está presente em toda a argumentação que entre os 
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interlocutores se desenvolve. Podíamos afirmar que argumentar é fundamentar a sua posição, 

discordante da do adversário. 

  A irritação de Alice pode ainda associar-se a uma viragem inesperada no assunto da 

discussão; e a uma precedente falta de argumentos que respondam aos de Alice. É neste contexto 

que a concordância displicente do Dormouse e o convite sincero do March Hare surgem como 

sintomas de uma desconsideração pela discussão em curso, e causam perplexidade e confusão a 

Alice. 

  Estamos em presença de uma argumentação em que o assunto não é mantido; em que 

nem sempre sucede, a cada argumento, um contra-argumento; em que a estranheza e irritação de um 

interlocutor contrastam com a atitude dos outros. Esta argumentação não apresenta uma estrutura 

estável, o que parece defraudar as expectativas de Alice e causar uma modificação no seu estado 

emocional- de “gently remarked” para “offended tone”- que não se verifica nos seus interlocutores. 

A discordância na base da discussão é acompanhada e superada pela incompatibilidade entre 

interlocutores quanto à forma de argumentar, que inviabiliza a própria discussão. Assim, 

“argumentar” nem sempre realiza “discutir”, mas pode servir formas diferentes de discordar, de que 

não resultam trocas de argumentos nem concordâncias, mas apenas irritações e desconsiderações. 

 

  ❹ - “The executioner’s argument was, that you couldn’t cut off a head unless there 

was a body to cut it from (...) The King’s argument was, that anything that had a head could be 

beheaded (...) The Queen’s argument was that (...)” (p.117) - produzir um argumento diferente do 

dos outros interlocutores; sustentar, com argumentos, determinada tese; defender, com argumentos, 

uma tese distinta da dos outros interlocutores. 

  〚 Os três interlocutores que argumentam defendem posições diferentes quanto ao 

assunto em questão- decapitar o Cheshire Cat. Cada argumento diferente é produzido por um 

interlocutor e pressupõe uma tese distinta. A tese do executor era a de que o gato não devia ser 
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decapitado, porque não tinha corpo; a tese do rei era a de que o gato devia ser decapitado, porque 

tinha cabeça; a tese da rainha era a de que o gato devia ser executado, se o problema da sua 

execução não fosse rapidamente resolvido. “Argumentar” evidencia e ilustra a teoria/ tese que 

legitima a posição do interlocutor que argumenta. “Argumentar” é estabelecer a sua posição, 

demarcá-la, diferenciá-la. 〛 

  Existirá uma relação directa entre diferença dos argumentos e diferentes teses? 

Poderá, pelo contrário, o mesmo argumento servir teses distintas? E opostas? A título de exemplo, 

poderia o argumento do rei servir a tese da abolição da pena de morte, e esta admitir argumentos 

distintos do do rei que a justificassem? A resposta às três últimas perguntas é sim. A resposta à 

primeira questão é não. 

  A aparente arbitrariedade existente na associação entre argumentos (semelhantes) e 

teses (semelhantes) modifica a problemática a tratar a respeito desta entrada de “argumentar”. 

“Argumentar” serve um objectivo dramático, cénico, na discussão, e, nesse objectivo, a diferença 

entre argumentos adquire uma relevância que transcende a defesa de teses distintas. A acção 

linguística “argumentar”, aqui, extrai, da tese que apoia, a importância que detém no âmbito da 

conversação. “Argumentar” é uma acção que, por si só, não se confere importância. A importância 

e o sentido de “argumentar” advêm da tese que esta acção subsidia. Assim, também a diferença 

entre argumentos é, em si, menos importante do que a diferença entre as teses de quem os produz; e 

menos ainda do que a diferença entre posições dos interlocutores representados por teses distintas. 

De um ponto de vista dramático, o argumento representa a tese que simboliza (ou com a qual se 

relaciona directamente) a posição do interlocutor na discussão. O argumento tem, por intermédio da 

tese, uma relação com a atitude e posição dramáticas do interlocutor na conversa. Esta relação 

confere um sentido simultaneamente ao argumento e à posição de que falávamos. A desordem, 

resultante de os interlocutores argumentarem todos ao mesmo tempo, pode indiciar a preocupação, 

a ansiedade, a necessidade por parte de cada um deles de demarcar, vincar, evidenciar a sua posição 

na conversa/ discussão e o papel que representam (executor, rei, rainha), ou estão dispostos a 
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representar (não- executor, executor, executor, respectivamente), ou não estão dispostos a 

representar (executor injusto, rei tolerante e flexível, rainha sensata e ponderada).  

  ❺ - “”(...) You must have meant some mischief, or else you would have signed your 

name like an honest man.” There was a general clapping of hands at this (...)” (p.157) - acção que é 

aplaudida e que gera aplausos; acção que denota inteligência; provar algo; não provar algo; segue-

se à negação de uma culpa. 

  〚 A acção de “argumentar” é encarada pelos outros interlocutores como uma 

demonstração de inteligência, razão pela qual é aplaudida. “Argumentar” é, portanto, uma acção 

admirável. Neste caso, é uma acção que está ao serviço de condenar ou ilibar determinada 

personagem pelo roubo que supostamente perpetrou. Porém, não parece haver consenso quanto à 

eficácia do argumento enquanto suporte da culpa e da consequente condenação. Consoante os 

interlocutores, argumentar prova, ou não, a culpa da personagem acusada. 〛 

   A condenação à morte da personagem Knave poderá ser uma situação adequada a 

testar o mecanismo de aceitação de argumentos, o mecanismo da sua legitimação. Como primeira 

constatação, registamos a polémica na aceitação do argumento como válido para a prova da culpa. 

Desta decorre a constatação de que a validade do argumento depende do(s) receptor(es), 

nomeadamente da sua perícia ou autoridade em legitimar argumentos. Cada um produz um 

“argumento de conveniência”, ou torna o seu próprio argumento “conveniente”4. “Argumentar” vê 

o seu alcance, a sua função e a sua finalidade enquanto acção estarem directamente dependentes dos 

avaliadores da adequação da acção ao contexto (adequação do argumento do rei a uma explicação 

das acções do Knave que tenha como tese a culpa deste) e ao problema que suscitou essa acção. 

Será o critério “adequação à situação” aquele que legitima ou ilegitima a acção “argumentar”? Por 

outras palavras, a validade de “argumentar” a respeito de uma condenação deverá ser avaliada de 

                                                 
4 Enciclopédia Logos, Lisboa- São Paulo, Editorial Verbo, 1992, “Argumento de conveniência”- Fragata, Júlio.  
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maneira necessariamente diferente de “argumentar” com outra finalidade? “Argumentar” é 

avaliável não só pela adequação do argumento à tese do interlocutor que o produz, como também 

pela adequação do mesmo argumento ao contexto (acção, personagens, circunstâncias). 

“Adequação ao contexto” e “finalidade” aparecem como critérios5. 

  A avaliação (argumento do rei) que prevalece (e dizemo-lo porque o Knave não é 

condenado e, consequentemente, a tese da inocência do mesmo, implicada na discordância de Alice, 

vence) é a que é apoiada por um argumento- “”It doesn’t prove anything (...) you don’t even know 

what they’re about”” (p. 157, 158). Este resultado indica que: o Rei e Alice defendem teses 

diferentes; os argumentos de cada uma das personagens têm finalidades distintas- o do Rei provar a 

culpa do Knave, o de Alice provar a inadequação dos argumentos do Rei e a inocência temporária 

do valete; o argumento de Alice é mais adequado à sua finalidade do que o do Rei, e/ ou é mais 

eficaz para o contexto e para o tipo de situação em questão. Será mais eficaz, em determinadas 

situações, sustentar uma tese não por argumentos que a atestem directamente, mas por argumentos 

que infirmem os argumentos da tese contrária e, em última instância, essa mesma tese?  

 

CONTRADIZER ⇨ ❶ -“”(...) because I’m not myself, you see.”,”I don’t see,””; ““(...) and being 

so many different sizes in a day is very confusing.”, ”It isn’t, “ said the Caterpillar.””; “” (...) I 

should think you’ll feel it a little queer, won’t you?”, “Not a bit,”” (p.67, 68) - segue-se a uma 

afirmação ou a uma pergunta que pede confirmação; negar o que foi afirmado na pergunta ou na 

afirmação; mostrar discordância; despoleta tentar explicar ou tentar clarificar; activa persuadir e 

argumentar; levar a reconhecer uma diferença entre interlocutores; levar o sujeito de quem se 

discorda a valorizar e a reafirmar o que dissera; não desencoraja aquele de quem se discorda, no 

sentido de “desencorajar” ❶ ; não justificar a sua discordância. 

                                                 
5 O que dissemos remete para o axioma escolástico quidquid recipitur ad modum recipientis recipitur ( tudo o que é 
recebido é recebido segundo o modo que o recebe)- Ver nota 4- Pires, Celestino. 
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  〚 “Contradizer” é uma acção em que um dos interlocutores exprime uma 

discordância, ao ser interpelado, ou ao intervir face a algo que foi dito. Essa discordância assume a 

forma de uma frase negativa, que contradiz o significado do que havia sido afirmado (na afirmação 

ou na pergunta afirmativa) pelo interlocutor. É uma acção que não é precedida e a que não se segue 

nenhuma outra por parte de quem contradiz. A sua ocorrência parece depender, porém, de uma 

intervenção anterior. Talvez por este facto o agente de “contradizer” não explicite nem justifique a 

sua acção, não a faça seguir-se de expressões ou de um discurso com sentido. Não a justifica, 

porque tem um fim em si mesma. Não lhe acrescenta um novo discurso com sentido, porque este 

pertenceria a um diferente registo. A ter um sentido, este consistiria em negar um determinado 

significado e não na produção de um que seja distinto ou oposto. O sentido de contradizer x é “não 

x”, equivale à sua forma. O significado de “contradizer” não depende, pois, do significado da 

expressão contradita. É uma acção que tem em si mesma o seu sentido. Apresenta uma forma 

tautológica, pois é sempre verdadeira como negação de um sentido (seja ele positivo ou negativo). 

  O primeiro efeito de “contradizer” é inesperado, se desta acção esperássemos uma 

inibição ou uma interrupção do discurso do interlocutor que é contradito, à imagem do que sucede 

com “desencorajar” ❶ . De facto, “contradizer” provoca uma continuação do discurso de quem é 

contradito, mas também alterações no mesmo. Ao longo dos três momentos em que é contradita 

pela personagem Caterpillar, Alice: afirma a sua incapacidade para clarificar ou explicar melhor o 

que dissera, o que subentende a intenção de o fazer; procura persuadir o Caterpillar através de 

argumentos que reforçam a afirmação contradita; e acaba por valorizar e reafirmar o que dissera, 

acção que resulta do reconhecimento de uma diferença entre si e o outro interlocutor (ao nível dos 

sentimentos- “feelings”). Esta ligação entre uma diferença de sentimentos e a discordância quanto 

ao que é dito, manifestada em contradizer, remete para a associação entre dispositivos de 

comunicação e estados psicológicos como meio de partilha de experiência: “ (...) psychological 

states wich initially attach to one creature can be transmitted or transferred or reproduced in another 
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creature (...) the production of  communication devices is a resource wich will help to effect such 

transfers. (...) for the process to be intelligible, understandable, there will have to be 

correspondences between particular communication devices or utterances on the one hand, and 

psychological states on the other.” 6. Diríamos que entre Alice e o Catterpillar essa transferência 

não parece possível, seja pela inexistência desses dispositivos, seja pela incapacidade de os 

reconhecer.  

Uma diferença importante tinha sido verificada no discurso das duas persona- 

gens, quando nos referimos ao significado do de Alice e à forma tautológica do do Caterpillar. O 

efeito é, pois, contrário a uma inibição, retracção ou reformulação do discurso, por parte da 

personagem que é contradita. Pelo contrário, à acção de “contradizer” segue-se um reforço 

progressivo de uma posição de quem é contradito, mas, de igual modo, a consciencialização da 

divergência entre interlocutores. “Contradizer” promove afirmar o seu discurso e reconhecer a 

diferença para com o que o contradiz. Neste sentido, está a servir “afirmar” e não “desencorajar”; 

está a permitir consolidar uma posição argumentativa de um interlocutor; está a proporcionar ao 

interlocutor contradito a consciência do significado do seu discurso e a diferença deste para com um 

discurso cujo sentido reside em si mesmo.  Por outro lado, parece que este benefício é também o 

resultado de uma necessidade fundamental de “contradizer”, a de que haja um discurso com sentido 

que possa ser objecto desta acção.〛 

   O facto de “contradizer” não estar sujeito, neste exemplo, a concessões ou a 

condições, dever-se-á a não denotar um significado? Estamos em presença de dois interlocutores 

com discursos dissonantes, desarmónicos? Poderíamos fundamentar essa dissonância no facto de as 

acções do Caterpillar estarem para as de Alice, assim como as proposições da lógica estão para as 

proposições com sentido, tendo a função de mostrar as relações lógicas, estruturais, gramaticais, das 

                                                 
6Grice, Paul, Studies in the Way of Words, Cambridge, Harvard University press, 1995, “18- Meaning Revisited”, pp. 
286, 287  
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primeiras7. A função de “contradizer” seria elucidar o que é dito: que uma expressão pode ser 

contradita mostra algo acerca dessa expressão. As acções tautológicas de “contradizer” pertencem, 

assim, a um metadiscurso a que não estamos habituados em conversação? A personagem que 

contradiz estaria num ponto exterior face ao discurso com sentido, mas não lhe é reconhecida essa 

posição por quem é contradito. Neste aspecto, o discurso sem sentido de quem contradiz é útil e 

dificilmente perecível, pois pode ser contradito, mas não perde o seu sentido tautológico. Como 

devemos, então, compreender que não seja este o discurso de Alice, personagem que permanece ao 

longo da obra, mas o do Caterpillar, personagem que não permanece?  

❷ - ““No!No! You’re a serpent; and there’s no use denying it.”” (p. 76)- afirmar  

algo que diverge do que o outro interlocutor dissera; afirmação precedida de uma negação; 

asseverar uma convicção; é acompanhado de desencorajar negar; fundamenta uma posição 

inabalável; afirmar uma classificação; acção taxonómica. 

  〚 “Contradizer” é precedido de dois advérbios de negação, mas tem uma forma 

afirmativa. A acção é composta por estas duas partes. A segunda delas, a afirmação, exprime algo 

que é distinto do significado da expressão contradita. Mas será que diz o contrário dessa expressão? 

Para que a resposta a esta questão seja afirmativa, temos de aceitar que “serpent” é antónimo de 

“girl”, e de facto não é. Para que a resposta seja negativa, “serpent” poderia ser substituível por 

“enguia” ou por “girafa”, que a acção continuaria a ser “contradizer”. Ao propor estas substituições 

possíveis, e não outras como “hipopótamo” ou “koala”, estamos a dar especial importância a 

animais com o pescoço comprido, em detrimento de outros que o não têm. Poderíamos ainda propor 

animais que, além disso, tivessem uma especial apetência por ovos. Em qualquer dos casos, 

estamos a mostrar que a acção afirmativa de “contradizer” não incide no significado da palavra 

                                                 
7 Wittgenstein, Ludwig, Tratado Lógico-Filosófico, M.S. Lourenço, Coimbra, edição da Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1995- “ 6.121- As proposições da lógica demonstram as propriedades lógicas das proposições ligando-as 
em proposições que nada dizem. (...)” e “ 6.124- As proposições da lógica descrevem as traves-  
-mestras do mundo, ou melhor ainda, representam-nas. Não “tratam” de nada. Pressupõem que os nomes têm uma 
denotação e as proposições elementares um sentido- e é esta a sua ligação com o mundo. (...)”. 
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“serpent” ou “girl”, mas na verificação da existência, em “girl”, de uma ou duas características de 

“serpent”. Por outras palavras, contradizer “I’m a little girl” através de “No! No! You’re a serpent” 

apoia-se na verificação de que o pescoço da rapariga é parecido com o corpo de uma serpente; e não 

no facto de a serpente ser o oposto semântico de rapariga. Para o Pigeon, existe uma relação a 

simile entre Alice e uma serpente8. “Contradizer”, aqui, é uma acção taxonómica em que se procura 

asseverar a pertença de um determinado ser a uma classe e não a outra. É afirmar uma classificação 

contestando outra, desencorajando-a como “contra-dicção” da primeira. 

  Nesta forma de “contradizer” e, consequentemente, afirmar uma classificação, parece 

haver uma incongruência entre a certeza com que se contradiz uma classificação e se afirma outra; e 

a falta de argumentos e de factos que sustentem esta acção. “Contradizer”, enquanto afirmar de uma 

classificação, parece ser uma acção que se apoia mais numa convicção (que se vai exprimindo/ 

substancializando ocasionalmente em argumentos) do que numa argumentação forte, estruturada, 

detalhada. Poder-se-á afirmar que “contradizer”, enquanto “classificar”, é uma acção de fé? 〛 

  ❸ -“”Oh, you’re sure to do that” (...) “ if you only walk long enough”, “Alice felt 

that this could not be denied, so she tried another question.” (p.88) - acção não aplicável a 

determinadas afirmações; a sua impossibilidade pode desencadear (ou desencadeia) “perguntar”; 

surge como reacção de quem pergunta a uma resposta insatisfatória. 

  〚 Neste exemplo, “contradizer” não acontece, mas apresenta-se como uma intenção 

da personagem, pois para se sentir que não se pode negar tem de se ter querido fazê- 

-lo. É uma intenção que decorre simultaneamente da impossibilidade de obter determinado tipo de 

resposta a uma pergunta; e da impossibilidade de obtenção de uma resposta satisfatória. É 

relativamente a esta última que se exprime a intenção de negar, de contradizer. A intenção de 

                                                 
8 Ver nota 4, argumento “A simile”- Oliveira, João Bacelar e. 
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contradizer não se refere ao significado da resposta insatisfatória, mas ao facto de esta ser de um 

género diferente da resposta esperada e ser, portanto, insatisfatória. A uma pergunta do tipo “In 

what direction should I go?” surge a resposta “You’ll get somewhere if you walk long enough.”. 

Esta apresenta-se como uma verdade incontestável (uma tautologia), mas inoportuna, porquanto não 

aponta uma direcção como válida. Neste sentido, o que ela exprime de absoluto (enquanto verdade 

indubitável) é também o que a torna inútil para um determinado fim: orientar-se. Para se orientar, 

Alice terá de voltar a perguntar.〛 

  Esta incapacidade de “contradizer” parece ser representativa das diferentes 

famílias a que pertencem os discursos dos dois interlocutores e também das diferentes finalidades 

com que participam nesta fase da conversa. Um dos interlocutores (the Cheshire Cat) não tem um 

objectivo definido, enquanto que o outro (Alice) tem-no. Qual a utilidade, em conversação, do 

discurso aparentemente sem objectivo? Consistirá ela em permitir reformular uma pergunta e 

adaptá-la ao objectivo em questão, isto é, adaptar o discurso às finalidades? Deste ponto de vista, 

permitirá esse tipo de discurso esclarecer e precisar o significado do discurso com um objectivo 

definido, adequando as subsequentes acções aos fins em vista  

  ❹ - “” There’s no such thing!” Alice was beginning very angrily, but the Hatter and 

the March Hare went “ Sh! Sh!””.(p.101) - mostrar irritação; negar a existência de algo; discordar. 

  〚 “Contradizer” é uma acção que evidencia a irritação de quem contradiz, ou que é 

acompanhada por irritação na forma como se manifesta. Contradiz-se porque se está irritado, está-se 

irritado porque se contradiz, ou contradiz-se com irritação porque se discorda de algo que foi dito? 

Pelas palavras do interlocutor, podemos afirmar com alguma certeza que ele discorda do que foi 

dito, ou melhor, da existência de algo (“ treacle-well”) que foi referido. Neste sentido, “contradizer” 

seria a acção que exprime discordar. Mas, nas palavras de Alice, a acção de “contradizer” é 

simultaneamente a acção de discordar e o facto de se estar irritado. Assim, podíamos falar do que 
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acontece nesta parte da conversação como de uma acção (“contradizer”) que implica outra acção 

(“discordar”) e que é acompanhada de uma manifestação emocional do sujeito que age dessa forma. 

“Contradizer” contém “irritar-se” e “discordar”.〛 

   Poderá esta associação de duas acções e uma irritação ser explicitada como a 

associação entre os prefixos de valor negativo em cada uma delas (“contra”, “dis”) e um sentimento 

de conflito (também com valor negativo)? Estará este sentimento sempre presente em “contradizer”, 

já que nas entradas anteriores ele não era notório? Se não, o que o tornará um caso excepcional? Se 

sim, o que o tornará um caso de evidência? Resultará a irritação, em “contradizer” (e “discordar”), 

da intensidade e do género de discordância em questão e daquilo que é contradito? Será este um 

exemplo mais extremado de “contradizer”? A defesa das duas últimas hipóteses levaria a analisar 

aquilo que é contradito (negado): a existência de “treacle-wells”. Contradiz-se a existência de um 

objecto/ conceito que pertence ao mundo de quem o afirma. Por extensão, contrapõem-se duas 

visões diferentes do mundo: uma em que existem “treacle-wells” e outra em que estes não têm 

lugar. No que diz respeito a “treacle-wells”, os mundos de Alice e do Dormouse divergem. O 

momento de “contradizer”, porém, é aquele em que a expressão contradita representa o mundo do 

seu interlocutor (é uma expressão de uma visão desse mundo) e não só uma parte do mesmo. A 

interpretação de quem contradiz não desvenda a metonímia da expressão contradita, pois nesse 

momento essa expressão é uma parte do “mundo do outro”. Não se pretende defender a existência 

de linguagens privadas 9. Retoma-se, isso sim, as noções de “social language” e de “colleagues”, 

utilizadas por Erving Goffman, e confere-se-lhes, respectivamente, uma conotação cultural e um 

sentido mais lato10. 

  Assim, a irritação em “contradizer” e em “discordar” poderá ser a reacção a uma 

ameaça mais séria do que uma simples discordância: a ameaça do confronto entre duas visões 

                                                 
9 Para uma revisão da argumentação de Wittgenstein contra tal conceito, ver Wittgenstein, Ludwig, Investigações 
Filosóficas, M.S. Lourenço trad., Coimbra, edição da Fundação Calouste Gulbenkian, 1995, parágrafos 243 a 315.   
 
10 Ver nota 2, pág. 159 da obra citada. 
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distintas do mundo que são incompatíveis. “Contradizer” seria, paralelamente, lutar pela 

sobrevivência de si e da sua visão do mundo.  

  ❺ - “”(...) You couldn’t deny that, even if you tried with both hands.””, “”I don’t 

deny things with my hands,” Alice objected.”, “”Nobody said you did,” said the Red Queen.” I 

said you couldn’t if you tried.””,  “” She’s in that state of mind (...) that she wants to deny 

something- only she doesn’t know what to deny!””, “”A nasty, vicious temper,” the Red Queen 

remarked (...)”(p.319) - incide sobre a possibilidade de negar/ contradizer algo; é um estado de 

espírito; pode aplicar-se a qualquer coisa (não carece de um objecto específico para que se 

verifique); ter um temperamento intratável e perverso. 

  〚 À semelhança do que sucedera em “contradizer” ❹ , nesta forma de “contradizer” 

parece haver uma associação entre uma acção linguística e traços da personalidade, 

comportamentos, estados emocionais. Estes estados e comportamentos têm uma conotação negativa 

para quem é contradito, ou melhor, para quem vê a sua própria acção de contradizer contradita. A 

Red Queen nega que Alice possa negar algo, mesmo de determinada forma, e consequentemente 

contradiz qualquer possibilidade de negar. Alice contesta que (alguma vez) tenha negado algo dessa 

forma e, consequentemente, contradiz uma determinada forma de negar como possível. 

“Contradizer”, em Alice, contradiz o “contradizer” da Red Queen. A caracterização do 

“contradizer” de Alice é realizado pelos dois interlocutores (as rainhas), que avaliam a acção da 

primeira através de critérios lógicos e comportamentais. A Red Queen parece caracterizar 

negativamente, do ponto de vista comportamental, ou a acumulação de acções de “contradizer”, ou 

a acção de contradizer “contradizer”. A avaliação comportamental parece basear-se, de acordo com 

a apreciação da White Queen, na falta de motivos, de razões, na arbitrariedade e na independência 

face ao objecto da acção de “contradizer”. O que a White Queen destaca é a falta de justificação 
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para esta acção linguística (e o facto de ela constituir a sua própria jusificação?). A Red Queen 

atribui à mesma e à sua protagonista um valor negativo, perverso.〛 

  Se partirmos do pressuposto que a White Queen tem razão, e que não existe uma 

razão para contradizer, temos de necessariamente concluir que a acção e o seu protago-nista são 

perversos?  Que seria aqui uma acção perversa? Em que consistiria esse seu carácter? 

  A perversidade de contradizer residiria no excesso com que ocorre, na inexistência 

de uma finalidade ou de uma justificação exterior a si própria, no dano que causaria em quem 

entende “contradizer” de forma mais normativa e regrada e é contradito fora dessas regras. É neste 

ponto que o carácter excessivo (e injustificado) da acção estaria  em sintonia com a caracterização 

do comportamento da personagem como intratável (insociável e excessivo). Esperar-se-ia que 

alguém que agisse (neste caso, contradissesse) de forma excessiva tivesse um comportamento 

intratável e desmedido. A perversão deste “contradizer” estaria no seu carácter inútil e desregrado, 

na alteração de uma função normal de “contradizer”. Os dois interlocutores acusam indirectamente 

Alice de não agir de acordo com as regras estabelecidas, de não jogar o jogo de “contradizer” como 

eles o jogam. Poderá também querer dizer que se abusou de uma das regras- “ É legítimo 

contradizer tudo aquilo com que não se concorda.” - parecendo que se perverteu a mesma- “ É 

legítimo contradizer tudo”. A forma como a White Queen critica o comportamento de Alice é 

semelhante à crítica de Sócrates a Dionisidoro e a Eutidemo, sofistas cuja “ (...) modalidade de luta 

que lhes faltava praticar é a que agora cultivam, sem que haja alguém capaz de competir com eles, a 

tal ponto se tornaram hábeis a lutar nas discussões e a refutar continuamente o que se diz, seja falso 

ou verdadeiro.”11 Será que Alice visa, como o eristikos,  a vitória através da disputa, da discussão, 

da controvérsia? ( A propósito de “visar a vitória”, ver “argumentar” ❶ )  

                                                 
11 in Platão, Eutidemo, Adriana Manuela de Mendonça Freire Nogueira trad., Lisboa,  Imprensa Nacional Casa da 
Moeda, 1999, p. 65.   
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DESENCORAJAR ⇨ ❶ - “”Then you shouldn’t talk”, said the Hatter (...)” (p. 103)- impedir 

alguém de discordar, de se exaltar, de continuar a falar; interromper alguém; impedir alguém de 

interromper outrém; ofender o interlocutor; provocar o fim da conversa; provocar um grande 

descontentamento em quem é desencorajado. 

  〚 A acção de “desencorajar” segue-se à discordância, acompanhada ou não de 

irritação, de quem é desencorajado face ao que é dito. “Desencorajar” incide no discurso do sujeito 

que discorda, ou que dá indícios de pretender fazê-lo. Tem como consequência a suspensão ou 

conclusão do discurso de quem discorda e a manutenção do discurso do desencorajador. Não se 

procura conciliar opiniões diferentes, não existe uma discussão, apenas alternam dois discursos que 

os respectivos interlocutores procuram desenvolver. A vantagem parece estar com quem 

desencoraja e não com quem discorda, já que este último não consegue continuar a falar nem a 

desenvolver a sua opinião contrária- é interrompido. Mas ele próprio interrompe o interlocutor. 

“Desencorajar” seria interromper uma interrupção e fomentar a continuação do discurso que 

primeiro foi interrompido. Este, tratando-se da narração de uma história ou da expressão de uma 
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opinião, é interrompido ou por não compreensão, ou por discordância de quem ouve relativamente 

ao que é dito. As interrupções que motivam “desencorajar” (como uma forma de interrupção) são 

manifestações das dificuldades de aceitação/ compreensão do discurso alheio. “Desencorajar” 

parece favorecer a sobrevivência de uma opinião ou de uma história, evitando opiniões ou 

discordâncias que perturbem ou ameacem essa opinião ou história. “Desencorajar” oculta 

incompreensões ou discordâncias. 〛  

   Uma questão legítima, a partir dos significados e implicações de “desencorajar”, é 

a do sentido de falar, dar uma opinião ou contar uma história. Perante a recusa em discutir os 

diferentes significados dos discursos dos interlocutores, discordando, interrompendo-se, ofendendo, 

pretende-se que opinar ou narrar sejam acções que visam ser compreendidas e cuja compreensão dá 

sentido à sua ocorrência? Se o erro (da performance ou da interpretação), entendido como 

discrepância entre o que se disse, o que se queria dizer e o que se compreendeu que se disse, parece 

uma possibilidade ou mesmo um facto previsível em conversação, por que razão os agentes de 

“desencorajar” (e “interromper”) o ignoram, ou agem como se o ignorassem? É, “desencorajar”, um 

indício de uma conversação monologada em que, havendo um nível de diálogo essencial à 

compreensão das discordâncias e oposições enquanto tais, se recusa desenvolver um segundo nível 

de diálogo (reformulando, questionando, reinterpretando, voltando a agir, ou mostrando-se 

receptivo à acção), favorecendo-se, pelo contrário, a manutenção e imposição do seu próprio 

discurso (compreensível para si)? É, consequentemente, um obstáculo à aprendizagem contínua da 

linguagem e da língua, no confronto com expressões e situações novas?  

  ❷ - “ You ought to be ashamed of yourself for asking such a simple question (...)” 

(pp. 127, 128)- refere-se a algo que foi dito, a uma pergunta; é antecedido ou acompanhado de uma 

ofensa a quem é desencorajado; desmotiva perguntar; não desmotiva interromper, afirmar, nem 

discordar; inibe temporariamente aquele que é desencorajado; (segue-se a uma afirmação que põe 

em causa  uma afirmação de quem desencoraja). 
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  〚 “Desencorajar” incide na possibilidade de voltar a interromper alguém através de 

uma pergunta/ afirmação que contrarie o que se estava a afirmar. A acção de “perguntar” e quem 

pergunta são o alvo de quem desencoraja. Agir é ficar exposto a uma avaliação metonímica (toma-

se a pessoa pela acção que praticou), passível de ser desencorajadora para quem é avaliado. É como 

processo metonímico que devemos entender as ofensas e os desencorajamentos, umas vezes como a 

parte pelo todo (quando o que se diz do discurso de alguém pode servir para caracterizar  essa 

pessoa), outras vezes como o todo pela parte  (quando o que se diz acerca da pessoa se refere ao que 

ela disse e, consequentemente, à pessoa, voltando-se a um movimento do primeiro tipo).  O eu que 

é projectado no acto de comunicação entre personagens é simultaneamente produto e produtor da 

interpretação da acção (do performer) realizada pelo outro interlocutor. Parece haver uma 

semelhança entre o que aqui se observa e o argumento verum ipso factum.12. É produto, porque a 

interpretação constrói uma definição da situação (e desse eu) a partir da projecção. É produtor, 

porque a referida interpretação contribui para a avaliação/ caracterização do performer. Em ambos 

os casos, parece haver uma recepção da comunicação como acção moral, que acaba por caracterizar 

moralmente o performer. Não se distingue este último do eu que projecta, efeito dramático da sua 

comunicação. O drama do performer é o da sua responsabilização moral pelo papel (neste exemplo, 

o papel do curioso, do ingénuo, do simplista) para que o seu discurso, enquanto parte integrante da 

performance comunicativa, remete, submetido que está à interpretação. Em conversação, e em 

“desencorajar”, comunicar pode ser um “drama em gente” de gente em drama. 

  A pergunta que motiva “desencorajar” (desencorajar outras perguntas ou afirmações) 

transporta uma discordância acerca do significado atribuído a uma palavra empregue numa frase em 

determinada situação. “Desencorajar” reage a uma crítica, na óptica de quem interpreta o que é dito, 

ao não respeito de uma norma de significação. O que sucede neste exemplo de “desencorajar” a 

quem desencoraja pode pressupor a mesma conclusão que Searle refere quando em  Speech Acts- 

                                                 
12  Ver nota 4, “Verum ipso factum”, Fraga, Gustavo de. 
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An Essay in the Philosophy of Language, afirma “It is possible (equals not self contraditory) that 

other people in what I suppose to be my dialect group have internalized different rules and 

consequently my linguistic characterizations would not match theirs.”.13 Neste caso, “desencorajar” 

visaria suspender a discordância inevitável de quem pergunta (e que interiorizou outras regras) em 

favor da continuação do seu discurso. O respeito de normas de significação levanta a questão da 

responsabilidade pelo que se diz e da avaliação contínua do que é dito e dessa responsabilidade. 

Este pode ser um constrangimento necessário ou uma dificuldade particular da conversação, da 

significação, da interpretação. Dificuldade e constrangimento justificariam “desencorajar” como 

uma reacção possível à avaliação, uma forma de suspender este processo em benefício do 

desencorajador. “Desencorajar” é procurar continuar a agir em conversação, continuar a falar, sem 

ser interrompido por uma avaliação do que se diz. “Desencorajar” é levar a cabo um processo de 

significação e evitar que o processo de avaliação, compreensão, interpretação do discurso daí 

resultante seja visível, desencadeie acções, se revele perturbador. É o reconhecimento da 

importância da performance, só reconhecida porque visível, só visível porque não sujeita a uma 

avaliação ininterrupta, por parte de quem fala, acerca do que disse ou vai dizer. 

A produção do discurso corresponde ao momento de interrupção dessa avalia- 

ção. Mas a avaliação e a interpretação (do produtor e do receptor) estão sempre implicadas no 

discurso, porquanto o performer (produtor) antecipa (projecta, cria) a audiência como entidade 

participante na construção da sua acção comunicativa em conversação (e em interacção). A 

produção pressupõe uma auto-interpretação da acção a ser praticada à luz da representação que se 

tem ou cria de entidade receptora. O que acabámos de afirmar ganha tanto mais sentido quanto 

estamos a falar de conversação, de interacção, de comunicação entre personagens. Assim, 

“desencorajar” poderia ser uma manifestação da impossibilidade ou recusa (de Alice) em reajustar 

                                                 
13 Searle, John R., Speech Acts- An Essay in the Philosophy of Language, New York, Cambridge University Press, 
1996,  “Methods and Scope”, p. 13. 
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o seu discurso a novos dados acerca da audiência, seja pela pouca credibilidade que lhe confere, 

seja pela renitência em modificar a representação que tem da entidade receptora. Neste aspecto de 

“desencorajar” ❷  parece manifestar-se, relativamente à compreensão do discurso alheio, uma 

rigidez/ inflexibilidade do desencorajador análoga à verificada em “desencorajar” ❶ . 

  O efeito de “desencorajar” é pouco duradouro, é uma acção pouco eficaz. À luz do 

que temos vindo a desenvolver, esta pouca eficácia seria um sintoma da presença em conversação e, 

mais especificamente, na interpretação/ compreensão/ recepção de discursos, de um ininterrupto 

processo de avaliação de significados em função da situação comunicativa. Talvez esta avaliação 

permanente seja tão inerente quanto necessária à compreensão da intenção e do significado 

intencionado, que Searle e Grice referem nos seus modelos de explicação da produção (ou 

transmissão) do significado e da implicação em conversação. A eficácia precária acima referida 

pode sugerir, neste exemplo, que os interlocutores discordam permanentemente do significado do 

discurso alheio (ou duvidam dele), por um lado; e que não se conseguem impedir de agir de acordo 

com essa discordância, manifestando em palavras a sua oposição. É este o caso da reacção de Alice 

perante o que diz o Dormouse: ““Don’t talk nonsense,” said Alice more boldly (...)” (p. 148).〛 

 Se este diálogo tivesse algo de exemplar, far-nos-ia entender a conversação  

e a interpretação/ compreensão como processos de confronto de atribuição de significados às 

palavras, ou de adequação das palavras proferidas à situação que as envolve, processo em que as 

regras, as normas e as convenções inerentes à conversação desempenham um papel fundamental. 

Esse confronto justificaria “desencorajar”, “interromper”, “discordar” e todas as ofensas e mal-

entendidos entre as personagens. Apesar de hiperbólico, o diálogo em questão pode representar 

algumas das dificuldades de significação em “conversar” e em “interpretar”, que revelam uma 

pretensa característica da conversação- a avaliação contínua de significados por parte do 

interpretador- e que accionam os processos de defesa do locutor (dos quais “desencorajar” é um 

exemplo) em relação a essa característica.  
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EXPLICAR ⇨ ❶  “” The best way to explain it  is to do it.” (p.48)- fazer, agir, praticar a 

 acção mais apropriada ou correspondente à palavra em questão; demonstrar; acção linguística que 

pode ser levada a cabo de várias formas; segue-se a uma pergunta acerca do significado de 

determinada(s) palavra(s); implica que quem vai explicar saiba como fazer, ou aja como tal, e que 

quem quer compreender veja como é feito. 

 〚 A resposta a uma  pergunta assume a forma de uma acção linguística e de  

uma acção não-linguística. Entende-se por acção linguística aquela que é composta por palavras, 

neste caso a fala das personagens. Distinguimos esta da acção não-linguística, que não é composta 

por palavras mas pode por elas ser descrita. Esta diferença na forma de explicar algo é 

desnecessária, na medida em que ambas são acções e ambas se referem a acções. Para explicar uma 

acção sem ser por palavras, temos de dizer por palavras que a acção não-linguística serve para 

explicar. Se não o fizermos, não estaremos a explicar, mas apenas a agir. A acção linguística de 

explicar um conceito ou um significado confundir-se-ia com esse conceito, se a ele não se referisse. 

É uma acção metalinguística porque se refere a um significado, demonstrável de duas formas: uma 

forma não-linguística (a acção praticada pelo Dodo para explicar a “Caucus-race”) e uma forma 

linguística (a descrição que o narrador faz do que o Dodo fez). Se nos ativéssemos apenas à 

explicação, entenderíamos o significado como algo que condensa acção linguística e não-
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linguística. O sentido de “explicar” a que aludimos funcionaria como um retorno simbólico ao 

momento de aprendizagem simultânea do mundo e da linguagem, a que Stanley Cavell, em Must 

We Mean What We Say?, faz referência- “If this seems surprising, perhaps it is because we forget 

that we learn language and learn the world together, that they become elaborated and distorted 

together, and in the same places.”- a propósito do método de investigação utilizado por J.L. Austin. 

14

O esclarecimento de determinado conceito ou palavra, desconhecidos para um  

interlocutor, é feito por parte de quem afirma conhecer esse conceito ou palavra. “Explicar” é, neste 

caso, praticar dois tipos de acções que visam demonstrar, mostrar, ilustrar determinado significado 

(e que, num sentido pragmático, são a razão de ser desse significado e o próprio significado). Só se 

fala de “caucus-race” por haver uma acção que aponta para esse conceito a que nos podemos 

referir. O conceito “caucus-race” é constituído pela corrida e/ou por descrições dessa corrida. 

“Explicar” é, igualmente, o exibir de duas competências: conhecer determinada palavra ou 

actividade que lhe está associada; e saber agir no sentido de permitir a outrém adquirir essa primeira 

competência (e consequentemente a segunda?). A acção cumpre determinados objectivos (explicar 

e compreender). As exigências de compreensão de uma palavra requerem um conjunto de acções 

levadas a cabo por quem quer explicar. 〛 

Como sabemos que explicamos adequadamente um significado/ palavra/ 

acção? (Imagine-se que explicamos como se deve movimentar a rainha num jogo de xadrez e o 

aprendiz aprende que a rainha se deve mover pegando-lhe pela cabeça, oscilando-a até a poisar de 

forma a fazer um pequeno barulho no contacto da peça com o tabuleiro. Teremos explicado 

convenientemente o movimento da rainha no xadrez?). A certeza de bem explicar depende da acção 

praticada pelo explicando? Não poderá a sua acção ( linguística ou não linguística) significar outra 

coisa que não a que se pretendia explicar? Nesse caso, agir é não só o objecto e o meio da 

explicação; como o meio de aferir significados envolvidos na explicação que é fornecida e na 

                                                 
14 Cavell, Stanley, Must We Mean What We Say?, New York, Cambridge University Press, 1994, p. 19. 
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compreensão da mesma. Sem acção (de quem explica e de quem compreende) não é possível 

comunicar explicações. Como assegurar (quem está em posição de assegurar) que o explicador 

possui as duas competências acima referidas? Quando se afirma poder explicar bem, arroga-se o 

conhecimento de algo? Se assim for, “the best way to explain it” seria o mesmo que “my way of 

doing it is the best way for you to know that I think I  know the meaning of it”. A “coisa” (“it “) é 

uma entidade quando se refere a uma acção ou quando é referida pela explicação da acção. É neste 

encontro de referências que parece possível localizarmos o significado da palavra, um determinado 

conceito.  

  ❷ - “”What do you mean by that?” (...) “Explain yourself!”” (p.67)- explicar- 

-se; dizer o que se queria dizer; segue-se a uma questão acerca do significado de algo que fora 

afirmado.  

 〚 “Explicar” é, por um lado, explicar a sua pessoa. Por outro lado, é a tentativa 

de divulgação, por parte de quem falou, da sua intenção comunicativa e do significado que quis 

produzir com o seu discurso. “Explicar” é clarificar o significado que se supôs atribuir, é permitir a 

alguém compreender o significado do enunciado de quem falou. Explicar-se seria, assim, clarificar 

a sua intenção semântica e permitir a compreensão de si pelo outro. Há, porém, uma diferença entre 

intenção comunicativa/ semântica e significado. O significado é um denominador das acções, na 

medida em que estas apontam para ele como o que têm em comum, mas o significado não lhes é 

redutível. A intenção semântica é uma representação da vontade de exprimir algo seu. Como a 

aprendizagem da linguagem é feita em comum, permitir compreender-se é levar alguém a 

compreender acções praticadas por si que evidenciem determinado significado já estabelecido (ou 

se alicerce em significados já estabelecidos). A ilusão da posse individual de um significado é a 

afirmação da intenção de se fixar num significado entre muitos disponíveis, ou de querer dizer algo 

através de palavras com determinado significado. Explicar-se é agir para que se torne mais claro, 

para outrém, o significado que se pretende acentuar. A noção de posse, de autoria, é substituída pela 
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noção de escolha. Porém, para escolher e para explicar é necessário ter aprendido a linguagem. É 

neste sentido que podemos especular acerca da autoria da escolha implicada em explicar. Sob outro 

ponto de vista, explicar-se é explicar a sua pessoa enquanto membro de um grupo de aprendizes de 

linguagem, de falantes, de comunicadores (mesmo que, quando fale, não tenha essa ideia presente). 

〛 

  ❸ - “” (...) because I was a different person then.” (...) “Explain all that, (...) ”” 

(p.138) e “What is the use of repeating all that if you don’t explain it as you go on?”(p.140)- segue-

se a uma incompreensão; é resultante de um pedido de esclarecimento; permitiria resolver uma 

incompreensão; sem explicar, recitar torna-se inútil, não resolve uma determinada perplexidade, 

adensa-a.  

〚 “Explicar” é encarada como uma terapia para alguns dos males que surgem  

em conversação, neste caso problemas de compreensão e interpretação de um enunciado. É uma 

operação solicitada, por parte daquele que não compreendeu, a quem produziu o discurso. É uma 

actividade que alguns interlocutores investem de um significado optimista, mas em que outros não 

acreditam. É vista como uma forma de resolver problemas comunicativos em conversação. Certos 

interlocutores, em certas situações, não julgam possível explicar algo.〛 

 Será essa impossibilidade uma questão de incompetência do explicador, uma  

questão da dificuldade inerente ao objecto da explicação, ou uma incapacidade de compreensão do 

beneficiador da explicação? A ser a primeira, isso significaria que o explicador não dispõe de meios 

para agir no sentido de mostrar o significado para que apontam as palavras pronunciadas. No caso 

da segunda, a dificuldade diz respeito à estranheza que o enunciado provoca, ao violar as normas 

inerentes ao que é falar determinada língua e ao causar incompreensão. No caso da terceira, deve-se 

a uma incompetência relacionada com uma aprendizagem escassa da linguagem e da língua, que 
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resulta no não reconhecimento de determinada expressão. Uma quarta há, em que estas três 

hipóteses podem ser combinadas para explicar a impossibilidade de explicar algo. 

Apesar do optimismo, “explicar” acaba por não resolver nenhum dos problemas 

de compreensão que surgem em conversação, seja porque não é uma acção praticada com 

convicção e persistência por parte de Alice, seja porque poderá haver uma relação entre a segunda e 

a terceira hipóteses analisadas no parágrafo anterior, que inviabilizaria que “explicar” funcionasse 

como um fazer relembrar uma aprendizagem anterior da linguagem e do significado, sem a qual o 

reconhecimento do significado expresso ou intencionado não se daria e o locutor não 

compreenderia (como aliás não compreendeu) o significado das expressões pronunciadas. 

“Explicar” pressuporia, assim, a existência de um princípio de comunicação do significado 

semelhante à que John R. Searle refere a propósito dos actos ilocutórios e da realização do efeito 

ilocutório-  “ (...) if I am trying to tell someone something, then (...) as soon as he recognizes that I 

am trying to tell him something and exactly what  it is I am trying to tell him, I have succeeded in 

telling it to him.”,” The characteristic intended effect of meaning is understanding.”15 .  

   ❹ - “(As that was rather a hard word, I will just explain to you how it was 

done.(...))” (p.149)- descrever, relatar; reporta-se a uma palavra agressiva, difícil. 

〚“Explicar” é procurar, por intermédio de palavras, relatar ou descrever o  

estado de coisas correspondente à palavra que a ele se refere. Essa descrição baseia-se na 

observação dos factos ou do comportamento referentes à palavra em causa. Estes condicionam e 

constituem o significado que o interlocutor associa a determinada palavra; são, simultaneamente, 

uma face visível e formadora desse significado.〛 

 À semelhança do que acontece com o significado de “explicar”, que  pro-  

                                                 
15 Ver nota 13, p.47 da obra citada. 
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curamos analisar ao longo dos vários exemplos que encontramos na obra de Lewis Carroll, também 

desta entrada número quatro inferimos a questão de o significado de uma palavra poder ser 

constituído por um conjunto de ocorrências e ilustrado por acontecimentos, comportamentos e 

descrições díspares. Isto porque, quando Alice diz “”I’ve so often read in the newspapers, at the 

end of trials, “There was some attempt at applause, wich was immediately suppressed by the 

officers of the court,”” (p.150), identificamos outro uso da mesma palavra, mas com um diferente 

significado: para o narrador, “suppressed” significa “metido dentro de um cesto de cabeça para 

baixo”; e para o jornalista a que Alice se refere significaria “silenciado, impedido”. A mesma 

palavra tem um significado distinto consoante a prática que a ela está associada, diferença que se 

torna visível perante a descrição dessa prática. Seria talvez por isso que “explicar”, aqui, passaria 

por descrever e relatar situações; e que se relaciona “explicar” com uma contribuição para a 

compreensão do significado das palavras, ou para a constatação de que uma palavra (ou expressão)  

pode ter vários significados intemporais aplicados (consoante a ocasião em que ocorre)16. 

Esta forma de explicar, através de uma acção linguística (ver “explicar” ❶ ), o  

significado de uma palavra, diz algo mais acerca do significado de “explicar”: “explicar” implica 

agir. A acção pode ser, como podemos ver neste exemplo, de tipo linguístico, mas refere-se a uma 

situação, a uma ocorrência, a um contexto. Explicar um significado de uma palavra pressupõe 

referir-se a ele; e a descrição dos factos assume, nessa altura, a forma de explicação do significado. 

Descrever pode ser “explicar”.  

  ❺ - “” I seem to see some meaning in them, after all. (...) you can’t swim, can you?” 

(...) “All right, so far, (...) “” (p.159)- encontrar ou produzir situações e exemplos que ilustrem 

aquilo que é suposto ser explicado, que esclareçam o significado de determinado discurso. 

                                                 
16 Ver, a este respeito, a definição de Paul Grice de “significado intemporal” e “significado intemporal aplicado”, em 
Studies in the Way of Words, “5- Utterer’s Meanings and Intentions” ( Ver nota 6) 
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〚 “Explicar” seria produzir uma explicação, seria a adequação de uma técnica 

(de explicar) a um determinado enunciado que carece de explicação.〛 

 Não é sempre possível encontrar ou produzir uma explicação para qualquer  

enunciado? As circunstâncias que envolvem este tipo de explicação são peculiares: trata-se de 

reunir explicações para um poema que vai ser a prova da condenação da personagem Knave 

(Valete). Conseguir explicar um poema significa conseguir condenar alguém, acto que para o rei é 

extremamente apetecível. Este contexto imputa ao acto de explicar uma importância que transcende 

permitir a compreensão de algo. Tratando-se de um poema, a explicação vai consistir em conectar 

as palavras que o compõem com situações em que a personagem incriminada se possa ter visto 

envolvida. É, porém, uma entre muitas conexões possíveis, podendo o mesmo poema, tomado como 

descrição do comportamento de um criminoso, incriminar muitas outras personagens. Daqui 

concluímos que a relação estabelecida, nesta explicação, entre dois enunciados (o poema e 

características/ hábitos da personagem) serve um propósito lucrativo para o acusador: condenar. O 

facto de formas diferentes de “explicar” (versões de hipóteses de comportamento) se poderem 

aplicar ao mesmo enunciado (um verso) acaba por tornar perverso o universo das explicações 

quando aplicadas a determinados fins, se acreditarmos no valor de verdade das mesmas ou na 

conformidade destas a imperativos morais. O explicador produz uma interpretação do texto em 

função de um fim.  Noutro sentido, esta é uma afirmação da autonomia do explicador e da 

explicação, face ao que é explicado. Essa autonomia pode fundamentar outra interpretação de 

“explicar”. A personagem que explica (o Rei) demonstra, pela sua atitude, ser um mau leitor de 

poesia, no sentido de quem se afasta do texto, encarando-o como uma mera ilustração daquilo que 

pretende provar. Além disso, entende fazer coincidir autor (o Knave) e sujeito poético, como se os 

versos do último fossem uma confissão do primeiro, como se o poema do último não pertencesse a 

uma família de textos que desaconselha uma interpretação literal e referencial do mesmo. 

Neste exemplo, “explicar” é condenar, incriminar, provar a culpa. São estas as  
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intenções que podemos atribuir ao Rei quando, através de uma pergunta dirigida ao Knave, 

pretende explicar o significado do verso e a sua pretensa autoria. Assim sendo, como nomear a 

acção: “perguntar”, “explicar”, “incriminar”, ou “condenar”? Este problema leva-nos a uma 

observação e a uma tensão relativamente a uma afirmação de Paul Grice. Primeiro a observação. 

 A pergunta do Rei tem o efeito ilocutório “explicar”. Mas “explicar”, naquela  

situação de conversação, implica não-convencionalmente (implicação conversacional) “incriminar” 

que, por sua vez, implica do mesmo modo “condenar (à morte)”. No momento em que o Rei 

pergunta, ele sabe que explica, incrimina e condena. Sabemo-lo pelo conhecimento que possui da 

situação de conversação em que se vê envolvido. Qual foi, então, o seu efeito intencionado?  

Passemos então à tensão. Grice diz, a propósito de significado “não-natural”,  

“(...) only what I may call the primary intention of an utterer is relevant to the meaning NN of an 

utterance. For if I utter x, intending (with the aid of the recognition of this intention) to induce an 

effect E, and intend this effect E to lead to a further effect F, then insofar as the occurrence of F is 

thought to be dependent solely on E, I cannot regard F as in the least dependent on recognition of 

my intention to induce E.”17. O exemplo de “explicar” que estamos a analisar parece contrariar esta 

afirmação: condenar (à morte) está dependente de condenar; e o reconhecimento da intenção de 

incriminar implica, neste contexto de conversação, o reconhecimento da intenção de condenar. O 

Rei parece intencionar o efeito de incriminar e, consequentemente, o efeito de condenar. O que 

sucede com os efeitos intencionados de “explicar” parece estar a favor de uma concepção da 

conversação em que as implicações linguísticas são compostas, tal como o são as intenções de 

quem as produz, na medida em que o conhecimento da linguagem possibilita ao falante a previsão 

do efeito que intenciona e da implicação secundária noutro efeito. Parece suceder, na implicação 

entre efeitos intencionados das acções linguísticas, algo semelhante ao que Davidson descreve a 

propósito do “efeito de acordeão” enquanto marca de agência das acções: “(...) the accordion effect 

is not applicable if there is not intention present (...) whenever we say a person has done something 

                                                 
17 Ver nota 6, capíulo “14- Meaning”, p.221da obra citada  
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where what we mention is clearly not a bodily movement, we have made him the agent not only of 

the mentioned event, but of some bodily movement that brought it about.”18. A intenção provada do 

Rei torna-o responsável pela acção de “condenar”, porque é conhecedor da implicação 

conversacional de “explicar” e de “incriminar”. Ele é o agente das três acções, apesar de podermos 

simplesmente dizer que o Rei condenou (ou quis condenar) o valete.  

  ❻ - “”I can explain all the poems that ever were invented (...) and a good many that 

haven’t been invented just yet.”” (pp.270, 271)- dizer o significado de determinada palavra (ver 

“explicar” ❺ ); persuadir alguém da validade da descrição do significado de uma palavra; acção em 

que um interlocutor pode mostrar inteligência; acção aplicável a todos os poemas ou palavras 

existentes ou a existir; reporta-se a uma palavra de significado desconhecido para um interlocutor; 

pode referir-se às palavras em geral ou à significação em geral; a sua eficácia é medida por um 

avaliador da explicação.  

〚 “Explicar” é uma acção em que se evidenciam capacidades intelectuais ou 

competências específicas. A aplicabilidade eficaz desta acção a qualquer palavra e enunciado 

pressupõe três possibilidades: o interlocutor confia sem reservas nas suas capacidades de explicador 

e em conseguir obter os resultados pretendidos; o sucesso de “explicar” não está condicionado pelo 

tipo de enunciado ou palavra em questão; “explicar” é alguém descrever o significado atribuído a 

uma palavra numa determinada situação. Na primeira possibilidade, a confiança do explicador em si 

próprio pode representar um conhecimento da capacidade de a explicação se adaptar a qualquer 

enunciado, ou de ele ser capaz de o fazer em relação a qualquer enunciado. Trata-se de confiança 

no seu conhecimento da linguagem. Na segunda possibilidade, parece estar implicada a afirmação 

de que a condição necessária para explicar é esta ter como objecto um enunciado, uma palavra, um 

significado. Não se procura descrever o significado universal de uma palavra, afirma-se a sua 

                                                                                                                                                                  
 
18 Davidson, Donald, Essays on Actions and Events, New York, Oxford University Press, 1980  
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descrição do significado de uma palavra com “inteligência” e “convicção”, com vista a persuadir o 

explicando. Convém pôr de parte duas formas de apropriação possível por parte do explicador: em 

relação ao significado da palavra ou expressão, pois ao referir-se a um significado o explicador não 

exprime o seu significado, mas sim um entre muitos significados possíveis para aquela expressão 

em dada situação; e em relação à sua descrição, que sendo usada por si não lhe confere o direito de 

posse em relação à linguagem comum que lhe está subjacente e que ele aprendeu. Aquilo que em 

conversação parece ser o objecto principal da explicação- o significado da palavra como único- não 

o é. O significado da palavra é o móbil para que um sujeito, em conversação, persuada o outro e se 

imponha enquanto produtor de explicações. “Explicar” é persuadir e notabilizar-se no universo das 

explicações de significados; e não visar a revelação do significado de uma palavra. O falante 

projecta, enquanto explica, uma imagem de si como conhecedor por excelência. A acção de 

“explicar” e a forma como, através dela, o agente dramatiza o seu “self”, influenciará os seus 

interlocutores na construção de uma definição da situação. A ilusão, para o explicando, de que o 

explicador revela o verdadeiro significado das palavras (num poema) é produzida pela relação que 

se supõe existir entre conseguir explicar e saber o significado, em que o conhecimento deste último 

é condição sine qua non para o explicar. A complexidade das acções de “explicar” e do significado 

em questão levanta um problema acerca do conhecimento de um significado. Até que ponto se 

assegura ou prova conhecer um significado? Serão os significados redutíveis a uma palavra, frase, 

explicação? Um meio termo seria considerar que é provável que se conheça, ou que o explicador 

conheça, algo de um significado, tal como conhece algo da linguagem. Mais difícil é dizer 

exactamente quanto conhece, ou se conhece tudo. O problema que levantamos pode relacionar-se 

com a noção de “central meaning” e com a possível  circularidade entre significado de ocasião do 

falante e significado intemporal de que Paul Grice fala em Studies in The Way of Words19. No 

entanto, a parcela de conhecimento da linguagem e de significados é suficiente para que se produza 

                                                                                                                                                                  
 
19 Ver nota 6, páginas 88 e 138 da obra citada 
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uma explicação. Conseguir explicar é uma acção comum, como a linguagem em si, que implica 

conhecer algo de um significado; mas que não confere necessariamente ao explicador a autoridade 

de sábio.  

No exemplo em questão, temos um explicador especialista em todos os poemas  

inventados e em alguns por inventar. De acordo com o que temos vindo a desenvolver, “explicar” 

parece ser uma maneira de interpretar que aproxima a Literatura da linguagem na sua vertente de 

coisa comum, corrente, vulgar. A certeza de Humpty Dumpty tanto pode significar a submissão dos 

enunciados poéticos a um esquema pré-definido de leitura e de explicação, uma espécie de 

submissão a um algoritmo literário, no que poderia constituir uma má versão da Teoria da 

Literatura; como pode representar a confiança do explicador leitor de Literatura na sua competência 

em relação à linguagem (comum) e, consequentemente, à Literatura (um conhecedor dos algoritmos 

linguísticos e literários, com capacidade para os aplicar a todos os casos presentes e mesmo a 

alguns futuros).〛 
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INICIAR UMA CONVERSA ⇨ ❶ -“” Wouldn’t it be of any use now,” Thought Alice, “ to speak 

to this mouse? Everything is so out-of-the-way down there, that I should think very likely it can 

talk: at any rate there’s no harm in trying”, “ O Mouse, do you know the way out of this pool?”” (p. 

41)- perguntar; querer saber algo; acção encarada como inofensiva; acção cuja utilidade é 

previamente questionada; não implica que se saiba se o outro interlocutor consegue falar; acção 

arriscada e imprevisível; procurar resolver um problema. 

  〚 “Iniciar uma conversa”, neste caso, é realizada através da acção “perguntar”. 

“Perguntar” inicia a conversa. Podemos pressupor que se inicia a conversa, através de uma 

pergunta, porque se pretende obter determinada informação- saber onde se localiza a saída da 

piscina- e, consequentemente, que esta é a razão pela qual se inicia a conversa. “Conversar” não 

parece ter um fim em si mesma, pois está ao serviço da obtenção de uma dada informação para 

resolver um problema. Estamos, parcialmente, a confinar a nossa análise ao propósito imediato e 

restrito da acção de Alice e, consequentemente, a reduzir grandemente a circunferência de motivos 

implicados na acção. Se considerássemos, de um ponto de vista mais amplo, os motivos implicados 

em “iniciar uma conversa”, poderíamos, consoante a nossa interpretação, diversificar os motivos de 

Alice e alargá-los aos motivos progressivamente mais gerais que enquadram necessariamente as 

acções humanas. É neste sentido que podemos entender as palavras de Kenneth Burke em A 

Grammar of Motives- “ But human agents (...) the scene of their acts is too complex for such ideal 
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simplicity of motivation. The same observation applies, in a lesser degree, with any reduction to 

simple motives (such as “utility”, “ comfort”, “sex”, “hunger”, “fear”, “wonder”, “climate”)”20. 

  Que risco(s) correria Alice ao iniciar a conversa? Correria o risco de não ser 

correspondida no seu acto, isto é, o risco de que o Mouse não soubesse falar. Correria ainda o risco 

de o Mouse não lhe responder. Por último, arriscar-se-ia a que o Mouse não lhe fornecesse, na sua 

resposta, a informação de que necessitava. Há uma imprevisibilidade na reacção do outro 

interlocutor, que se transformaria em risco no que diz respeito às consequências que essa reacção 

teria para Alice. Mas estamos a falar de um risco relativo, se atendermos às palavras de Alice: é um 

risco em não beneficiar de uma informação importante; mas não é um risco em ser melindrado, ou 

prejudicado de alguma forma. Na altura em que iniciar uma conversa é uma possibilidade, o 

interlocutor que a começa tem uma representação dessa acção como algo inofensivo, em que o risco 

presente na imprevisibilidade da interacção (resposta) não obsta à realização da mesma.〛 

   Se uma razão forte (entre outras razões possíveis) para se iniciar uma conversa for 

obter uma informação necessária; conversar, neste caso, é uma acção utilitária. Não significa isso 

que a acção de Alice não possua uma dimensão simbólica e um propósito21. O que estamos a 

defender é que, a existir, esta dimensão simbólica é apresentada como utilitária22, pois a finalidade 

da acção de Alice parece ser obter directamente uma informação útil. Estaríamos em presença de 

uma actividade que é praticada para atingir um determinado fim compensador e por detrás da qual 

existe um motivo. Parece possível, neste ponto da nossa argumentação, recuperar a interacção que 

Grice estabelece entre comunicação, dispositivos comunicativos, mecanismos psicológicos e 

obtenção de benefícios por parte do falante, sendo que este último factor constituiria, a nosso ver, a 

                                                 
20 Burke, Kenneth, A Grammar of Motives, Los Angeles, University of California Press, 1969, p. 100 
21 A propósito da diferença entre utilidade e propósito, veja-se Kenneth Burke- ver nota 20, “ The Range of 
Pragmatism”, páginas 283 e 284 da obra citada. 
 
 
22 Um pouco como, segundo Kenneth Burke, Jeremy Bentham age- Ver nota 20, página 285 da obra citada. 

 
40



 41

prova do carácter utilitário da conversação e das acções linguísticas23, seja descrito em termos de 

“agência”, seja descrito em termos de “propósito”.  

  ❷ - “” (Alice thought this must be the right way of speaking to a mouse: she had 

never done such a thing before, but she remembered having seen, in her brother’s latin grammar,” 

(...) O mouse!”””. (p. 41)- praticar uma acção inédita; utilizar determinada forma de tratamento; 

aplicar uma fórmula de tratamento a uma situação comunicativa; utilizar a forma que se julga 

correcta para falar com um interlocutor desconhecido; acção que pressupõe alguma persistência 

para que se concretize com sucesso. 

  〚 “Iniciar uma conversa” ocorre numa situação em que se desconhece o outro 

interlocutor- Alice não sabe se ele fala, nem que língua fala. Não sabe, consequentemente, como se 

dirigir  a ele. A sua atitude consiste em aplicar, àquela situação comunicativa, uma fórmula que lera 

numa gramática. Não se trata de aplicar a mesma fórmula de tratamento utilizada em contextos 

semelhantes, mas de aplicar uma fórmula descontextualizada a um determinado contexto. O facto 

de esta aparecer referida numa gramática de latim, indica que a sua existência está autenticada, na 

óptica de quem a usa (Alice), porque a gramática funciona como uma autoridade linguística. Já a 

pertinência do uso desta expressão em determinada situação comunicativa parece escapar à referida 

gramática, na medida em que não aparece regulamentado (pelo menos Alice não cita nenhuma regra 

que acompanhe a expressão). Aliás, Alice manifesta dúvida quanto à adequação da expressão com 

que interpela o Mouse. Independentemente desta questão, devemos reconhecer que a decisão de 

escolha e emprego de uma determinada fórmula de tratamento, numa situação comunicativa que 

envolve um interlocutor atípico (desconhecido e imprevisível), se fundamenta numa obra que 

certifica a existência dessa expressão, porque lhe é reconhecido um estatuto adequado e de 

                                                 
23 Ver nota 6, “ 18- Meaning Revisited”, p. 285 a 287 da obra citada. 
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autoridade linguística. Esta autorização (que Alice se concede pelo recurso a uma autoridade 

gramatical) é acompanhada por uma convicção- a de que o seu uso da fórmula de tratamento “O 

Mouse” é o uso correcto (atente-se na importância do artigo definido em “” (...) The right way of 

speaking (...)””, que parece realçar essa convicção). Ao iniciar uma conversa, numa situação 

comunicativa inédita, age-se recorrendo a uma autoridade que fundamenta a acção; e age-se com a 

convicção da correcção (em termos de adequação à situação e de conformidade a regras já 

estabelecidas) da expressão utilizada.〛 

   Se a convicção a que aludimos não se baseia numa semelhança entre a situação 

comunicativa em questão e outra em que a mesma fórmula (ou outra equivalente) tenha sido usada, 

será legítimo ligar essa convicção à autorização que Alice se concede baseando-se na leitura de uma 

obra a que é unanimemente reconhecida competência em determinado assunto? Terá Alice 

impropriado o uso da gramática de Latim do seu irmão, ou seja, terá ela utilizado a gramática como 

um dicionário de actos de fala, ao qual faltaria a descrição das regras que fazem com que a locução 

literal de uma expressão num determinado contexto seja a performance de um acto de fala 

particular24? Se essas regras não aparecem descritas, Alice terá, isso sim, usado o conhecimento que 

possui dos actos de fala e das regras que os governam, legitimando esse uso através da gramática. 

Alice não usou nem abusou da gramática para resolver o problema de iniciar uma conversa. Apenas 

a invocou; e usou-a para ilustrar o seu conhecimento acerca de “iniciar uma conversa”.  

  ❸ - “”Who are you?” said the Caterpillar. This was not an encouraging opening for 

a conversation. Alice replied, rather shyly (...)”. (p. 67) – perguntar; inquirir acerca da identidade de 

alguém; acção caracterizada como pouco encorajadora; acção que não encoraja conversar; provocar 

a retracção do outro interlocutor; acção precedida por uma longa pausa. 

                                                 
24 A última parte desta frase é uma paráfrase de John Searle, numa das suas afirmações acerca da articulação entre 
significado, contexto e acto de fala. (Ver nota 13, pág. 18 da obra citada). 
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  〚 Alice e The Caterpillar, antes de a conversa se iniciar, permanecem durante algum 

tempo em silêncio, sem realizarem qualquer acção linguística. A acção que inicia a conversa, e que 

evidencia a iniciativa, por parte do The Caterpillar, de a iniciar, é “perguntar”. “Iniciar uma 

conversa” é ter uma iniciativa, neste  caso a de fazer uma pergunta. A pergunta realizada confronta 

o interlocutor a quem se dirige com a necessidade de dizer quem é. Este, em início de conversa, 

deve revelar a sua identidade (uma série de dados que lhe permitam distinguir-se de outros 

interlocutores). De certa forma, é-lhe pedido que se exponha perante um desconhecido. Por este ou 

por outro motivo, trata-se de uma acção que é caracterizada como pouco encorajadora, e pouco 

encorajadora em dois sentidos: constrangedora para quem ouve a pergunta; pouco encorajadora em 

relação a uma eventual intervenção deste interlocutor. A timidez exibida na resposta de Alice é 

sintomática do esforço, da dificuldade e da contrariedade envolvidos na sua participação neste 

início de conversa. Trata-se de uma acção que introduz algum mal-estar e pouco à-vontade perante 

a acção de um dos interlocutores. 〛 

   O facto de o The Caterpillar ter a iniciativa inerente a “Iniciar uma conversa” 

indica que está interessado em conversar? Por que razão iniciaria uma conversa se não estivesse? 

Podemos afirmar que “iniciar uma conversa”, neste caso, implica iniciativa e está associada a 

interesse? 

  Estarmos em presença de um início atribulado de conversa (para um dos 

interlocutores) pode explicar-se pela forma como esta é iniciada e pelo tipo de pergunta que é feita? 

Se a pergunta não fosse constrangedora, possivelmente teríamos uma outra caracterização desta 

acção. Assim, a acção linguística não parece caracterizar-se apenas pelo seu significado e pelo seu 

objectivo, mas também pelo(s) efeito(s) que provoca no(s) outro(s) interlocutore(s), nomeadamente 

nos seus estados emocionais. No entanto, temos de reconhecer que a pergunta de “iniciar uma 

conversa” é constrangedora para Alice e podia não o ser para outro interlocutor (por exemplo, para 

alguém que soubesse de forma sintética quem era e tivesse confiança para o revelar). O efeito que a 
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acção linguística provoca no interlocutor é condicionado por esse mesmo interlocutor e pelas 

circunstâncias em que se encontra (cir- cunstâncias sociais, emocionais, ...).  Deste ponto de vista, 

os efeitos perlocutórios dos actos de fala não são apenas efeitos secundários dos actos ilocutórios. 

São parte constituinte da interacção entre falantes (porque a condicionam e podem ser usados de 

forma intencional); e são indícios importantes do contexto conversacional (porque contribuem para 

que caracterizemos a situação, os falantes, os falantes em determinada situação). São, 

simultaneamente, um dispositivo de comunicação e um indiciador em comunicação. 

  Uma das razões por que a pergunta do The Caterpillar seria constrangedora 

consistiria na sua inadequação ao início de uma conversa entre dois interlocutores desconhecidos, 

altura em que não seria suposto divulgarem informações acerca de quem são. Seria uma questão de 

inadequação da pergunta à acção de “iniciar uma conversa”. Seria uma inadequação do acto 

locutório “perguntar” ao acto ilocutório “iniciar uma conversa”. Outra pergunta adequar-se-ia 

provavelmente melhor ao acto ilocutório referido. Parece, pois, haver uma exigência de adequação 

de certos actos locutórios a determinados actos ilocutórios ou, sob outra perspectiva: certos actos 

locutórios realizam outros ilocutórios de forma imperfeita, pois as consequências emocionais (para 

o interlocutor) da sua realização estão na iminência de comprometer a continuação da conversa. A 

conversa quase não chega a iniciar-se, devido às consequências da pergunta com que se tenta inciá-

la. Parece igualmente haver uma influência recíproca entre actos ilocutórios e estados emocionais; 

entre estados emocionais e o sucesso de actos ilocutórios; entre a dimensão perlocutória do acto e o 

seu sucesso ilocutório. 

  O que temos vindo a afirmar  não exclui a possibilidade de a pergunta de “iniciar 

uma conversa”- “Who are you?”- não ter como objectivo uma resposta concreta, e constituir uma 

proposição/ pergunta metafísica de carácter ontológico. Se assim fosse, Alice estaria a compreendê-

la num sentido concreto e os dois falantes estariam a conversar em níveis diferentes. A pergunta foi 

compreendida num sentido “não-metafísico”?  

 
44



 45

  ❹ - “” Please would you tell me,” said Alice, a little timidly, for she was not quite 

sure wether it was good manners for her to speak first (...)”. (p. 83)- acção acompanhada de 

demonstração de timidez; poder ofender os bons costumes ou as regras de etiqueta; acção praticada 

com precaução; falar primeiro do que o outro interlocutor. 

  〚 “Iniciar uma conversa”, neste exemplo, consiste em agir (perguntar) primeiro do 

que o outro interlocutor, dirigindo-lhe a acção. Interpelar é essencial a iniciar a conversação. Alice 

já havia falado, mas apenas consigo própria, o que não despoletou o diálogo com a Duchess. Há 

uma precaução e uma timidez que acompanham a referida acção linguística e que são associadas ao 

tempo de realização dessa acção e a uma infracção de determinadas regras (de etiqueta da 

conversação?). Alice mostra timidez e precaução, porque é a primeira a interpelar o outro 

interlocutor e, implicitamente, porque fazê-lo poderá ser tomado como uma falta de delicadeza para 

com ele (porquanto age, sem lhe perguntar se quer agir primeiro, apesar de que a perguntar-lho 

acabaria por ser novamente a primeira a agir).〛 

   Existirá uma etiqueta da conversação, em que se regulamenta os protocolos  de 

delicadeza a seguir quando em interacção com os outros (por exemplo: não falar ao mesmo tempo, 

pedir licença para falar, perguntar se pode iniciar uma conversa ou convidar alguém a fazê-lo, ...)? 

Estamos a defender a existência de regras reguladoras da conversação, cujo respeito ou desrespeito 

influencia a interacção entre falantes e a performance de cada um. A diferença que Searle 

estabelece entre “regulative rules” e “constitutive rules” parece-nos produtiva para defender a 

influência que o cumprimento (ou não cumprimento) das primeiras pode ter em conversação, apesar 

de não ser decisivo para a realização desta actividade.25. O desrespeito dessas regras pode, por 

                                                 
25 Ver nota 13, pág. 33 da obra citada. 
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exemplo, fazer com que se realize um diferente acto de fala com a mesma expressão; ou que se 

produza um determinado acto perlocutório em conversação. 

  Em termos absolutos, “iniciar uma conversa” implica sempre que se aja primeiro do 

que outro indivíduo, ainda que essa primeira acção consista num convite ao início da conversa, pois 

a acção “convidar” acaba por ser esse início. Assim, e na perspectiva da descrição que até agora 

realizámos, iniciar uma conversa é sempre passível de gerar timidez e precaução, pois implica um 

desrespeito eventual por quem não a inicia e fala sempre depois de quem o inicia. A ausência de um 

protocolo de delicadeza é inerente a esta acção e constitui uma das suas principais características. 

Por extensão, podemos referir como outras características previsíveis da acção as seguintes: uma 

certa inibição e retracção por parte do agente; o desagrado e a irritação por parte do outro 

interlocutor. Apesar dos aspectos inibitórios e perturbadores que associamos a esta acção, ela não 

deixou de ser praticada. Esses factores não parecem ser suficientes para impedir a sua ocorrência, 

nem para que os falantes optem por não conversar.  

  ❺ - “ Alice thought it would never do to have an argument at the very beginning of 

their conversation, so she smiled and said “ If your majesty will only tell me the right way to begin, 

I’ll do it as well as I can.””. (p. 246)- evitar discutir; correr o risco de discutir; acção que implica 

uma forma correcta de realização em determinada situação; evidencia determinação; evidencia 

preocupações de perícia e de empenho; seguir uma direcção ou uma indicação sugerida. 

  〚 Neste exemplo, “iniciar uma conversa” suscita “discordar” (ver “contradizer” ❶ ), 

o que pode dar origem a que se gere uma discussão. Corre-se o risco de que “iniciar uma conversa” 

leve a discutir. Corre-se também o risco de que discutir provoque o fim da conversa, pelo que Alice 

evita a controvérsia em prol de um início de diálogo com sucesso. A diligência de iniciar uma 

conversa pressupõe uma continuidade no empenho do falante para que a sua acção seja bem 

sucedida. Por sua vez, a avaliação da realização feliz da acção “iniciar uma conversa” reporta-se à 
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acção que lhe deu início (neste caso, “perguntar”) e às que se lhe seguiram imediatamente, pois sem 

estas a conversa não se teria realmente iniciado. 

  Para uma das personagens (Alice), “iniciar uma conversa” pode significar proceder 

de acordo com uma forma de começar considerada correcta, correcta para o interlocutor com quem 

se falará. É uma acção em que se procura seguir uma indicação, uma direcção apontada. Alice vê 

questionada a sua forma de iniciar a conversa e pede auxílio à White Queen, que lhe é 

hierarquicamente superior. Alice demonstra determinação em realizar novamente a acção; e uma 

forte preocupação em termos de grau de empenho e de perícia envolvidos.〛 

   O que se entende neste exemplo por “perícia”, quando aplicado à conversação? 

Trata-se da capacidade de aproximação a um modelo previamente fornecido- a aproximação à 

forma de iniciar uma conversa a divulgar pela White Queen? Mas se assim fosse, que perícia seria 

necessária, pois seria extremamente fácil repetir a fórmula proposta pelo outro interlocutor e 

garantir total eficácia? Podemos partir da premissa que a “right way” a que se refere Alice 

consistiria não numa fórmula específica para iniciar uma conversa, mas na descrição e 

caracterização de uma maneira de iniciar uma conversa, passível de ser actualizada através de 

várias fórmulas linguísticas. A perícia residiria na escolha da fórmula adequada à realização de um 

determinado tipo de início de conversa e na subsequente elocução. A perícia parece ser um 

sinónimo de adequação eficaz, de realização rigorosa e feliz (no sentido que J.L. Austin confere ao 

termo). Nesta associação dupla de características, o resultado parece certificar que se escolheu 

rigorosamente os meios utilizados. A perícia é a relação entre escolha e eficácia, isto é, é a eficácia 

da escolha e da realização desta. 

  O exercício, por parte do falante, da perícia linguística, parece ser a resposta a uma 

necessidade de adaptação ao interlocutor com que interage, com vista a assegurar a realização com 

sucesso da conversa. No entanto, pode ainda ser visto como uma necessidade de adaptação a uma 

situação comunicativa específica representada por um determinado interlocutor. Significará esta 

observação que existe algo de privado na linguagem e no seu uso  
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(a capacidade de ser representada ou utilizada de forma diferenciada por cada indivíduo), sem por 

isso deixar de ser uma coisa pública? A hipótese que levantamos neste ponto assemelha-se ao 

“princípio dos indiscerníveis”, em que se defende não existirem duas coisas que não se possam 

distinguir.26  

MUDAR DE ASSUNTO ⇨ ❶ -“” You don’t know much,” said the Duchess; “ and that’s a fact.”, 

“ Alice did not at all like the tone of this remark, and thought it would be as well to introduce some 

other subject of conversation. While she was trying to fix on one (...)”. (p. 83)- implica fixar-se num 

só assunto de conversação; segue-se a ser desencorajado; é desencadeada por não se gostar do tom 

de um comentário que lhe é dirigido. 

  〚 “Mudar de assunto” é despoletada por um comentário do outro interlocutor, pelo 

facto desse mesmo comentário provocar em Alice desagrado. Neste efeito do comentário 

(constituído por uma afirmação redutora e dogmática quanto à escassa sabedoria de Alice) 

concentram-se um determinado tom com que é pronunciado- que provoca insatisfação e desagrado- 

e o significado com que é pronunciado que, naquele contexto, transforma a afirmação em 

“desencorajar”. A decisão de mudar de assunto que, neste exemplo, não chega a concretizar-se, mas 

poderia tê-lo sido se Alice não tivesse sido interrompida pela acção intempestiva da Duchess, surge 

como resposta ao desagrado sentido em conversação por um dos interlocutores. Pretende mudar de 

assunto o interlocutor que se sente melindrado pelo “desencorajar” que lhe é dirigido pelo outro 

interlocutor. “Mudar de assunto” é uma acção associada a um certo desagrado, a um momento de 

conversação menos favorável para quem a pratica (ou decide praticá-la).  

  “Mudar de assunto” parece estar ligada à acção de escolher, de optar por um só 

assunto ou tópico. A impossibilidade de que isso aconteça inviabiliza a realização da acção.〛 

                                                 
26 Ver nota 4, “Princípio dos indiscerníveis”, Morujão, Alexandre Fradique. 
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   Se “mudar de assunto” implica o desagrado de quem pretende fazê-lo face à 

conversação e ao interlocutor que a ele se dirige; mas não provoca, não obstante, o fim da conversa; 

podemos então entendê-la como um recurso para transformar o decurso desta, reinvestindo-a de 

contornos positivos?  

  ❷ - “” But what happens when you come to the beginning again?” Alice ventured to 

ask.”, “Suppose we change the subject, “ the March Hare interrupted yawning. ”I’m getting tired 

of this. I vote the young lady tell us a story””. (p. 99)- segue-se a uma pergunta “atrevida”, ousada; 

manifestar saturação face a um determinado assunto; acção acompanhada de “resmungar”; 

interromper ou modificar o estado de coisas que provoca saturação; evitar responder; votar a 

introdução de outro assunto ou actividade. 

  〚 A acção de “mudar de assunto” segue-se a uma pergunta atrevida e ousada, pelo 

que seria legítimo estabelecer uma relação causa/ efeito entre as duas: a pergunta ousada levou a 

que o outro interlocutor quisesse mudar de assunto, foi a causa desta acção. “Mudar de assunto” 

parece, assim, substituir “responder”, correspondendo a uma não-resposta não pretendida (por parte 

de quem pergunta). Estaremos em presença de uma estratégia para superar (pela fuga ?) um 

constrangimento provocado em conversação por quem pergunta, isto se reconhecermos em 

“perguntar” um efeito perturbador, desestabilizador? “Mudar de assunto” constituiria uma forma de 

evitar um efeito de “perguntar”: a sua força perlocutória ao afectar emocionalmente a personagem 

March Hare. Esse efeito é visível no “ resmungar” (“yawning”) com que foi sugerida a mudança de 

assunto.  

  Se optarmos por não estabelecer a relação causa/ efeito enunciada no parágrafo 

anterior, continuaremos a ter uma relação adversativa entre um determinado assunto que é objecto 

de conversa e a acção de “mudar de assunto”. Neste caso, “mudar de assunto” funciona por 

oposição ao assunto que está a ser tratado, pelo facto de este provocar a saturação (cansaço) do 

                                                                                                                                                                  
 

 
49



 50

agente da mudança de assunto. A conversa estaria a ter um efeito perlocutório num dos 

interlocutores, que só se revelou na sua irritação e no desejo que manifestou em alterar o curso da 

conversa.〛 

   A necessidade de mudar de assunto, enquanto sintoma de insatisfação face ao 

assunto que está a ser tratado, significa que o curso e o desenvolvimento da conversação se deu à 

revelia da vontade, do gosto, ou do objectivo de um dos interlocutores? Constituiria esse estado de 

coisas uma informação acerca da dificuldade (e/ ou das decepções) de manutenção de uma 

cooperação no desenvolvimento da conversa? Poderíamos entender a acção “mudar de assunto” 

como uma manifestação do desagrado; como um anúncio da dessincronia entre interlocutores na 

acção de conversar (que pressuporia reciprocidade e cooperação); como uma proposta de 

reformulação da conversa, através de uma alteração do assunto da mesma, com vista ao reequilíbrio 

de participação entre os dois interlocutores? 

Se retomarmos a relação causa/ efeito que estabelecemos anteriormente, pode-  

mos dizer que “mudar de assunto” é uma acção que surge perante o efeito perlocutório da acção 

anterior, como reacção a esta? (Há uma semelhança entre este argumento e o sofisma post hoc; ergo 

propter hoc, de que ressalvamos a possibilidade de confusão entre sucessão e causalidade, presente 

em ambos27). A influência que a acção “perguntar” provoca nos sentimentos da personagem 

reflectir-se-ia na acção que essa influência produz na conversação e na produção de outra acção 

(“mudar de assunto”). Os efeitos perlocutórios seriam dispositivos de conversação, e/ou elos de 

ligação entre acções em conversação, num enquadramento teórico em que a diferença entre acto 

ilocutório e perlocutório seria inexistente (visto que qualquer acção teria estas duas 

componentes28), num enquadramento em que nas intenções dos agentes (e no reconhecimento, por 

                                                 
27Ver nota 4, “Post hoc; ergo propter hoc”- Pinto, J. da Costa.  
 
28Ver Explicar ❺ . 
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parte do interlocutor, dessas intenções) em conversação estivesse contemplada a perlocução como 

forma integrada de comunicação.  

  ❸ - “” How could he turn them out with his nose, you know?”, “ It’s the first position 

in dancing,” Alice said; but she was dreadfully puzzled by the whole thing, and longed to change 

the subject.” (p. 140)- pode seguir-se a estar confuso, perplexo e assustado face ao desenrolar 

inesperado e pouco comum da conversa; acção que se deseja ardentemente. 

  〚 “Mudar de assunto” aparece nesta entrada como uma acção que se deseja com 

veemência. Esta ansiedade segue-se a um momento da conversa em que: a personagem Alice é 

surpreendida pelas suas próprias palavras, por lhe parecerem estranhas, pouco naturais; e as outras 

personagens (o Gryphon e a Mock Turtle) questionam-na, por vezes com insistência, acerca do 

sentido do que ela dissera, deixando-a confusa, apavorada e sem fala. A acção de “mudar de 

assunto” (ou o desejo de a praticar) é despoletada por um conjunto de circunstâncias adversas à 

personagem que a praticaria; e pelo estado emocional que essas circunstâncias provocam no agente 

da referida acção. Se não estivesse confusa e assustada, e se não fosse pressionada pelas perguntas 

dos outros interlocutores, Alice não desejaria mudar de assunto. O contexto de conversação induz 

um estado emocional que motiva o interlocutor para a prática de uma determinada acção. Esta 

última- “mudar de assunto”- aparece como resposta a uma dificuldade: continuar a conversar sem 

se estranhar; e responder às dúvidas que  confrontam Alice com esse problema.〛 

  Se a ansiedade provocada pela possibilidade de mudar de assunto transporta um 

desejo, o desejo de não continuar confuso nem assustado, praticar essa acção significaria procurar 

alterar um determinado estado de coisas (o contexto de conversação em que se encontra) e, 

consequentemente, modificar para melhor o estado emocional experimentado em conversação. O 

propósito de “mudar de assunto” parece ser duplo. Através desta acção pretende-se modificar o 

curso da conversação e, simultaneamente, beneficiar-se a si próprio pela extinção de estímulos 

emocionais adversos. Parece haver uma articulação entre acções linguísticas e estados emocionais 
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da seguinte maneira: um conjunto de acções linguísticas  (recitar um poema, questionar a forma 

como se recitou o poema) provoca um determinado estado emocional na personagem (confusão, 

medo), estado esse que a leva a desejar realizar uma acção linguística (“mudar de assunto”), com 

vista a produzir um duplo efeito: ilocutório  

(alteração do curso e do tipo de conversa) e perlocutório (alteração do seu próprio estado 

emocional). Podemos, neste ponto, formular a seguinte hipótese: o desejo de mudar de assunto 

dever-se-á ao conhecimento, por parte de Alice, da força ilocutória e perlocutória da acção  

“mudar de assunto” naquele contexto, na medida em que ambas as dimensões parecem estar 

presentes no efeito visado pelo agente, e esse efeito pertence ao conhecimento prévio que o agente 

possui da acção linguística “mudar de assunto” (considerada naquele contexto específico de 

conversação). Teria sido esse conhecimento o que o fez optar (ainda que intuitivamente?) por 

“mudar de assunto”. As dimensões ilocutória e perlocutória fazem parte do conhecimento que o 

falante desenvolve e possui acerca das acções linguísticas em conversação. A dimensão 

perlocutória assume aqui um papel complementar em relação à dimensão ilocutória, no que diz 

respeito à intenção do falante ao praticar determinada acção linguística.  

  ❹ - “” (...) Our family always hated cats: nasty, low, vulgar things! Don’t let me hear 

the name again!”, “ I won’t indeed!” said Alice, in a great hurry to change the subject of 

conversation.” (p. 42)- segue-se à indignação de outro interlocutor; segue-se a uma exigência por 

parte do outro interlocutor; acção associada a pressa (em realizá-la). 

  〚 A personagem que muda de assunto manifesta urgência em fazê-lo. A pressa em 

mudar de assunto deve-se à pressão exercida por parte do outro interlocutor. O Mouse pressiona 

Alice ao mostrar-se indignado com o assunto da conversa que desenvolvem- “cats”- e ao exigir-lhe 

que não volte a pronunciar o nome da sua gata- “Dinah”. Apesar de não indicar explicitamente a 

acção que Alice deve praticar, o Mouse exprime o seu mal-estar e revela uma acção (ou um tipo de 

acção) que Alice não deve praticar, condicionando assim o comportamento desta. Há uma 
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personagem que, pela sua atitude, restringe a acção da outra. Para Alice, não mudar de assunto 

significaria acentuar o mal-estar do Mouse e, eventualmente, comprometer o desenrolar da 

conversa.  

  A acção linguística “mudar de assunto” aparece como uma resposta ao efeito 

perlocutório de outras acções linguísticas, aquelas que produziram a indignação, a exaltação e o 

mal-estar do Mouse: as que se referiam a gatos. Abstraindo-nos do efeito que têm sobre o Mouse, 

tratar-se-iam de acções cuja força ilocutória seria inofensiva ou que, à partida, não pressuporiam 

que “mudar de assunto” fosse urgente. Do ponto de vista ilocutório, estamos a falar de acções como 

“mostrar vontade/ disponibilidade”, “sugerir” e “opinar”. O assunto a que se referem é o que as 

torna desestabilizadoras para o Mouse, é o que as torna prejudiciais para o desenrolar da 

conversa.〛 

  Parece haver uma relação entre referência e força perlocutória da expressão, 

porquanto o referente das frases que Alice pronuncia é o que lhes confere o efeito perlocutório 

acima explicitado: indignar, perturbar. Se o referente fosse “mice” ou “cheese” em vez de “Dinah”, 

não se produziria o mesmo efeito. Se o efeito descrito resultou de uma combinação de factores, de 

que destacamos o ancestral antagonismo entre ratos e gatos, aqui ilustrado de forma exemplar pela 

relação do interlocutor(o Mouse) com o referente (Dinah), devemos reconhecer que a força 

perlocutória das expressões é convencional? Por outras palavras, se a convenção de que os gatos 

são inimigos dos ratos (atestada aliás pela relação de predador/ presa que estabelecem) não 

existisse, as palavras de Alice referentes à sua gata Dinah nunca perturbariam o Mouse. A 

convenção a que aludimos é um dos constituintes do contexto desta conversa e confere às acções 

linguísticas uma dada força perlocutória. Assim sendo, a dimensão perlocutória está dependente, 

entre outros factores, de determinadas convenções, que fazem parte do conhecimento que o falante 

pode ter da língua e que conferem à referência presente na conversação um papel de indutor 

perlocutório. Se, até o Mouse se manifestar, Alice não podia calcular com um mínimo de exactidão 

as consequências das suas palavras acerca de Dinah, quando deseja mudar de assunto essas 
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consequências são-lhe evidentes e passaram a fazer parte do conhecimento que possui das situações 

comunicativas e da conversação.   

 

 

 

PERGUNTAR ⇨ ❶ -“” Please, Ma’am, is this New Zealand or Australia? “ ” And what an 

ignorant little girl she’ll think me for asking! No, it’ll never do to ask (...)””. (p.28) - evidenciar 

ignorância; procurar respostas para uma dúvida; acção infrutífera para encontrar uma resposta para 

determinada questão; acção simulada, em que se imagina um interlocutor; acção que necessita, para 

ocorrer, da presença de outro interlocutor. 

  〚“Perguntar” surge na sequência de uma dúvida de localização e apresenta-se como 

uma possibilidade de obter uma resposta- o nome de um país, ou de uma localidade. A ausência de 

um interlocutor que ouça a pergunta e que responda não inibe a ocorrência da acção de “perguntar” 

nem a reflexão acerca da própria pergunta. “Perguntar” parece ser, pois, um ensaio de uma situação 

de conversa em que se simula o eventual interlocutor e a representação que este construiria acerca 

de quem pergunta. É uma antecipação de “perguntar” em conversação. 

  A acção de “perguntar”, enquanto ensaio antecipatório de “perguntar” numa 

conversa futura, produz uma avaliação e interpretação da pergunta por parte de quem a realiza. O 

interlocutor avalia-se, projectando para si uma representação da representação que o possível 

receptor produzirá dele. Essa imagem é depreciativa: o interlocutor julga que a sua pergunta 

evidenciará ignorância, apesar de nada haver que indicie tal interpretação. A acção de “perguntar”- 

exprimir uma dúvida e querer obter a respectiva resposta- passa a denotar um estado- ignorância- 

em que o agente julga encontrar-se. A dúvida pontual é elevada hiperbolicamente ao estatuto de 

desconhecimento permanente, vulgo ignorância. A personagem utiliza, em seu desfavor, um 

 
54



 55

argumento semelhante ao argumento a minori ad maius.29 Seja ou não devido a esta auto-

depreciação, o interlocutor conclui que “perguntar” é uma acção ineficaz no que diz respeito à 

obtenção de uma resposta. “Perguntar” não cumpre o objectivo que a motivou: obter a resposta para 

determinada dúvida.〛 

  Dever-se-á a conclusão da ineficácia de “perguntar” a não se ter obtido uma 

resposta, ou à representação antecipatória ter sido tão frustrante? Contra a primeira possibilidade 

temos o facto de, neste exemplo, a não ocorrência de uma resposta ser uma certeza, mesmo antes de 

a pergunta ter sido feita, e não constituir uma surpresa desagradável que resultasse em desilusão. 

Resta-nos supor que a referida conclusão se deve à representação por antecipação da reacção do 

interlocutor. Apesar de saber que não era ouvida e que podia dizer e perguntar o que quisesse (o que 

favorecia a livre expressão do seu discurso), Alice espera encontrar, no final da descida, outros 

interlocutores (“the Antipathies”) que constituem, enquanto desce, os interlocutores-fantasma da 

sua simulação. É na conversa imaginária com eles que Alice elabora a questão, imagina a reacção 

destes à pergunta e reflecte sobre a sua acção, considerando também essa reacção. O período de 

descida (queda) constitui um laboratório onde o interlocutor ensaia o seu desempenho na 

conversação, as suas acções (por exemplo, “perguntar”) e as reacções possíveis do(s) 

interlocutor(es) com quem conversa. A sua acção tem um carácter experimental. Realiza um ensaio 

em que se testa como interlocutor.  

  Esta experiência preparatória teria sido possível sem que qualquer pergunta fosse 

realizada, sem que as palavras tivessem sido proferidas. O tempo que separa o ensaio da acção 

poderia ter sido bastante mais curto. Assim, este exemplo de “perguntar” pode simbolizar algo que 

é possível antes de qualquer pergunta, seja em conversação, seja antes de conversar: o ensaio (ainda 

que em silêncio) das perguntas, das respostas e das reacções dos interlocutores é uma realidade 

possível e previsível antes de agir; na antecipação da performance  o interlocutor considera as 

                                                 
29 Ver nota 4, “A minori ad maius”- Oliveira, João Bacelar e.  
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representações que formou acerca dele próprio e dos outros naquele tipo de acção como ponto de 

orientação; o ensaio da situação de conversação previsível para a acção de perguntar influencia e 

condiciona a performance da acção em si, podendo até obstar a que esta ocorra. Podemos também 

concluir que o momento de antecipação e de ensaio revela a imagem construída pelo interlocutor, 

até essa altura, da acção que ensaia (incluindo o desempenho próprio e o dos outros interlocutores). 

No caso de Alice, trata-se de uma representação disfórica e desencantada de “perguntar”. Justificar-

se-á esta representação pela acumulação de más experiências ao praticar a acção “perguntar”, ou 

por algo que em “perguntar” provoca más experiências de conversação  

  ❷ - “” (...) Do cats eat bats? (...) “ Do bats eat cats?” for, you see, as she couldn’t 

answer either question, it din’t much matter wich way she put it.” (p.28) - acção que não pode 

cumprir o seu objectivo (obter uma resposta); acção praticada com sonolência; acção praticada com 

displicência; acção cuja forma é irrelevante; acção cuja expectativa de cumprimento do seu 

objectivo reside em quem a pratica; acção reflexa. 

  〚 Habitualmente, a acção de “perguntar” é praticada com um objectivo específico- 

obter uma resposta- que é enunciado naquilo que, neste exemplo de “perguntar”, não é possível 

cumprir- “(...) couldn’t answer either question (...)”. Trata-se de um exemplo particular, em que a 

acção ocorre apesar de a sua finalidade estar, à partida, comprometida. As expectativas de 

cumprimento desse objectivo recaíam sobre o agente da própria acção. O interlocutor pratica uma 

acção que só ele pode cumprir na totalidade, apesar de saber antecipadamente não o poder fazer. 

“Perguntar” parece um exercício de estilo, parece ganhar em si própria um sentido, pois julgamos 

encontrar-se destituída da sua componente pragmática. Deixa de visar obter uma resposta e passa a 

ter em si própria a sua finalidade. Parece ser uma acção autotélica, uma acção estética.〛 

  O narrador revela que o interlocutor manifesta uma despreocupação/ 

desconsideração pela forma que a acção pode assumir- “ (...) it didn’t much matter wich way she put 

it.”- o que parece colidir com o pressuposto estético de alcance do belo e de preocupação com a 
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forma (e com o lado sensível dos objectos). Por outro lado, o que esta despreocupação assegura é 

uma actualização, de formato variado, da mesma acção; e principalmente uma grande possibilidade 

criativa, na medida em que a acção não está subordinada a um só objectivo ou a objectivos 

definidos. A libertação do utilitarismo e a despreocupação pela forma favorecem a liberdade da 

acção linguística na sua componente mais criativa. Neste ponto, parece haver um reencontro com a 

estética, do ponto de vista do enriquecimento formal da acção em causa. Se a essência de 

“perguntar” residisse na sua finalidade, enquanto acção, como deveríamos entender a pergunta 

desta entrada: como um caso atípico de “perguntar”; ou como uma acção que, não sendo 

“perguntar” no sentido tradicional do termo, partilha com esta determinados traços, como a forma 

interrogativa? Retomando esta última ideia, poderíamos questionar-nos se a partilha de uma mesma 

forma geral é suficiente para que agrupemos duas acções na mesma classificação, tendo elas 

finalidades distintas. Neste sentido, depende a classificação de uma acção linguística da sua 

finalidade em determinado contexto? Por exemplo, “Are you mad?” tanto pode ser “desencorajar” 

como “perguntar”, consoante consideremos que há ou não uma implicação regulada pelo contexto 

conversacional ou por determinada convenção. Segundo Austin, esta acção seria “perguntar” no 

sentido locutório e “desencorajar” no sentido ilocutório. Para Searle, esta acção seria a realização 

do speech act “desencorajar”, pois é para este acto que remete a intenção do falante, ao dizer o que 

disse, de acordo com as regras do contexto. Para Grice, também seria “desencorajar”- o significado 

de ocasião do falante, significado intencionado. Explicitamente em Searle e em Grice, estabelece-se 

uma relação entre a intenção do falante e o sentido ilocutório, implicado na expressão que produz. 

Parece-nos que esta intenção tem uma ligação com a finalidade do falante, naquilo que este quis 

dizer ou fazer. “Intenção” e “finalidade” são, pois, variáveis de algumas descrições da acção 

linguística, que contribuem para nomear a acção, para lhe chamarmos “desencorajar” e não 

“perguntar”. A forma interrogativa da acção, apesar de estar normalmente associada a “perguntar”, 

não basta para a nomear, pois é comum a outras acções (actos de fala, actos ilocutórios) diferentes 

de “perguntar”, mas por esta implicadas. Não basta tão pouco para explicar a atipicidade do 
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“perguntar” desta entrada, em que uma das finalidades do falante não é querer obter uma resposta. 

 

  ❸ - “”Who are you?” which brought them back again to the beginning of the 

conversation. Alice felt a little irritated at the Caterpillar’s making such very short remarks (...)” 

“”Why?” here was another puzzling question (...)” (p.68) - repetir-se; repetir uma pergunta 

anteriormente feita; voltar ao início da conversa; provocar irritação no outro interlocutor; acção 

encarada como estranha e confusa pelo outro interlocutor; fazer comentários muito pequenos, 

lacónicos. 

  〚 A acção de “perguntar” é associada, pelo narrador, a uma fase da conversa- o 

início. É-o porque, a meio da conversa, ocorre a repetição da pergunta que lhe deu início. Este 

retorno interrompe a sequência da conversação, pois a pergunta não versa o assunto tratado antes do 

seu aparecimento e põe em questão toda a conversação desenvolvida até ao momento. O retorno 

abrupto, através da pergunta elaborada, ao início da conversa, torna aparentemente inúteis a própria 

conversa e as perguntas, afirmações e respostas que a compuseram. 

  A mesma acção de “perguntar” provoca irritação no interlocutor a quem é dirigida. 

Este interpreta esta acção como se se tratasse de um reparo muito pequeno ou, noutra acepção de 

“short”, extremamente limitado, lacónico e irascível. “Perguntar” é ainda apresentada como uma 

acção que pode ser reiteradamente considerada como embaraçosa e confusa.〛 

  Há uma influência desta acção linguística no temperamento de uma das 

personagens que beneficiaria em ser explicada. Esta irritação pode ser entendida como um resultado 

natural face à aparente inutilidade da conversa que decorrera. Recomeçar significaria “recuar” e 

“não ter avançado”, o que provoca o exaspero do interlocutor que julgara ter avançado. O conceito 

de conversação implicado neste estado de irritação pressupõe continuidade, construção, 

desenvolvimento, conceitos incompatíveis com a ideia de retorno à pergunta inicial, 

desconsiderando tudo o que anteriormente fora desenvolvimento. Voltar a formular exactamente a 
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mesma pergunta que despoletou a conversa significa que esta não esclareceu em nada a pergunta 

primeira e que, sobre a pergunta que é igual a essa (a pergunta do retorno), recai a mesma suspeita. 

“Perguntar” seria uma acção difícil de ser correspondida com eficácia pelo outro interlocutor, o que 

o pode irritar. 

  A justificação para a irritação do interlocutor a quem é dirigida a pergunta pode ser 

de outro tipo. A pergunta do Caterpillar é interpretada por Alice não como uma real pergunta, mas 

como um reparo, como um comentário muito pequeno que, num certo sentido, pode ser sinónimo de 

comentário mesquinho, irascível, lacónico. Em primeiro lugar, existe uma alteração na função e no 

significado da acção “perguntar”, que deixa de procurar uma resposta para passar a comentar, a 

fazer reparos sobre o outro interlocutor. Esta aparente subversão de “perguntar” (que tanto pode ter 

ocorrido na interpretação, em contexto, da acção; como na sua produção em contexto) condiciona a 

reacção e provoca a alteração de temperamento de Alice, que deixa de querer responder e passa a 

sentir-se visada pelo comentário exageradamente “pequeno”. A não ter havido uma intenção 

ofensiva por parte do Catterpillar, como aliás não parece haver, estaríamos em presença de um 

efeito perlocutório da interpretação por Alice das palavras daquele. Partindo do princípio que esta 

interpretação é intencional, o efeito a que nos referimos seria um caso de auto-inflicção, de 

produção intencional de um efeito por parte do interpretador que sofre as consequências do seu 

acto. 

  Por último, a irritação de Alice relacionar-se-ia com uma dificuldade em responder à 

acção de “perguntar”, mas uma dificuldade que se prende com a pergunta que é elaborada no 

contexto em causa. A conjugação pergunta/ contexto causa a Alice perplexidade na compreensão da 

pergunta e na subsequente possibilidade de resposta. A confusão na compreensão da pergunta e/ ou 

na selecção de uma resposta adequada inibe a acção de responder e provoca uma reacção negativa e 

uma representação de “perguntar” como se se tratasse de uma acção obscura.  
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  ❹ - “ Alice did not know what to say to this: so she (...) repeated her question.” 

(p.101) - surge em vez de responder; não conseguir responder; segue-se a uma pergunta e à 

ausência de resposta à mesma. 

  〚 “Perguntar” segue-se a “perguntar”, não linearmente, mas porque ao primeiro 

“perguntar” não se segue uma resposta. Ao ocupar o espaço desta resposta, “perguntar” substitui-a, 

bem como à lacuna da sua inexistência. Numa perspectiva dramática, o que sucede com esta acção 

linguística neste exemplo seria explicável de outro modo: a incapacidade de o interlocutor 

responder a uma pergunta que lhe é feita ( incapacidade de que ele toma, aliás, consciência), leva-o 

a fazer transitar a necessidade de resposta de si próprio para quem o inquiriu. É uma atitude 

estratégica. Paralelamente, revela algo acerca de “perguntar”: é uma acção linguística que cria nos 

interlocutores que a ouvem uma necessidade- a necessidade de agirem, de responderem. Esta 

necessidade pode ser, igualmente, uma pressão quanto ao tipo, proficiência e adequação da 

resposta. O agente de “perguntar” condiciona, através da sua acção, a acção do outro interlocutor.〛 

  Significará o surgimento de uma nova pergunta, e a implícita incapacidade para 

responder à primeira questão, uma impossibilidade de corresponder de forma adequada ao desafio 

para que se responda? Reflecte-se, nesta impossibilidade, a dificuldade da pergunta; o carácter 

excessivamente impositivo da mesma; ou o facto de se tratar de uma questão que deixa o 

interlocutor pouco motivado para responder, porque adivinha a única possibilidade de resposta e 

porque esta última funciona como um reconhecimento do seu tom agressivo em conversação? Se 

esta última hipótese for verdadeira, a primeira pergunta foi formulada tendo em conta uma resposta 

previsível e visa, como objectivo, provocar um esmorecimento no interlocutor; ou provar algo que o 

desfavorece, ou que o faz ser o objecto das críticas que anteriormente dirigira a outrém. “Perguntar” 

não funcionaria como uma simples pergunta e apresentaria uma finalidade implicada que 

aproximaria esta acção de uma estratégia argumentativa, de “argumentar” e de “desencorajar”. A 

acção evidencia uma finalidade imediata e outra subsequente. Para todos os efeitos, a finalidade 
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subsequente é a que constitui o objectivo fundamental da acção, que a mostra como uma acção cuja 

função não é a da sua primeira finalidade. A primeira finalidade funciona como o engodo para que 

se cumpra a finalidade que desmascara a acção que tenderíamos a denominar “perguntar”: por 

detrás do rótulo “perguntar” esconde-se “afirmar” com marcas de “argumentar” e de 

“desencorajar”- “”who’s making personal remarks now?”” equivale a “It’s you, the one who’s 

making personal remarks now”. É uma acção que tem a forma de “perguntar” e a finalidade de 

“afirmar”. Poderá a forma constituir uma maneira de optar rapidamente por uma demonstração, 

com alguma margem de segurança? Resultarão alguns mal-entendidos da discrepância entre o nome 

atribuído por necessidade a uma acção linguística e a função em contexto da acção nomeada, que 

diverge da função correspondente ao nome utilizado? Até que ponto se pode tornar desconcertante 

afirmar perguntando? É desconcertante para quem e vantajoso para quem?  

  ❺ - “ Alice did not wish to offend the Dormouse again, so she began very cautiously: 

“But I don’t understand. Where did they draw the treacle from?”” (p.102) - poder voltar a ofender; 

acção praticada com precaução; segue-se a uma não compreensão; retomar uma discordância; 

interromper uma narrativa; exprimir uma dúvida; evitar voltar a ofender. 

  〚 O interlocutor que pergunta retoma uma fase da conversação em que houvera uma 

discordância, entre ele e o outro interlocutor, acerca da existência de algo que fora referido. Ao 

perguntar, Alice não retoma a discordância primeira por inteiro. Aceita parte do conceito do 

Dormouse- de “treacle well” aceita “treacle”- e questiona a sua proveniência, o que remete para 

uma dúvida de localização. De maneira subtil, a pergunta refere-se ao conceito que é objecto da 

discordância inicial, a qual ofendeu o interlocutor que contava a sua história. Este último facto, bem 

como a subtileza e precaução com que a acção é praticada, revelam que existe a consciência de que 

perguntar pode vir a ofender o interlocutor a quem a pergunta é dirigida, pois recupera uma dúvida 

e uma discordância que outrora foram ofensivas. Tal como a discordância primeira, também 

“perguntar” interrompe o curso da narrativa contada pelo outro interlocutor.〛 
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   Se parece haver uma interrupção sistemática, de contar uma história, através de 

perguntas e respostas, estamos em presença de uma narrativa do Dormouse, ou de uma conversa 

entre vários interlocutores onde também se tenta contar, ocasionalmente, uma história? “Perguntar” 

é um incitamento à narração ou à conversação? Se, em intenção, (a de Alice, entenda-se) é um 

incitamento à narração e ao esclarecimento de pormenores narrativos, acaba, pela frequência com 

que ocorre, por resultar numa conversa e troca de impressões. 

  Se atentarmos na acção linguística de Alice, verificamos que é possível identificar 

algumas ambiguidades quanto ao seu objectivo/ finalidade. Eis algumas possibilidades: “perguntar” 

pode pretender obter uma determinada informação (querer saber), referente ao local de onde 

extraem melaço; pode visar esclarecer um conceito desconhecido (que engloba “melaço”), através 

da elucidação do seu local de proveniência; pode exprimir uma incompreensão (da qual a 

perplexidade acerca do local de onde extraem o melaço é o sinal), anunciada aliás pela afirmação 

que a precede; pode ainda exprimir um certo cepticismo quanto a um determinado conceito de 

“melaço” ou a um determinado conceito que engloba ou se relaciona com “melaço”. Enquanto que 

no primeiro e segundo casos “perguntar” tem um objectivo e um significado de formato 

interrogativo, no terceiro e quarto casos a referida acção apresenta uma forma afirmativa. Verifica-

se  que, numa certa situação comunicativa, uma mesma acção tem (ou pode ser interpretada 

como tendo) finalidades diversas; e o seu significado está directamente relacionado com essas 

finalidades, variando com as mesmas. A diferença entre esses significados chega a pôr em causa a 

denominação “perguntar” para a acção em estudo, visto que em duas das versões (“exprimir uma 

incompreensão” e “exprimir um cepticismo”) a sua forma é afirmativa. Quando pensamos em 

“perguntar”, pensamos em todos os significados, numa variedade de significados ou num 

significado predominante? Possuímos, das acções linguísticas, um significado central intemporal 

pelo qual as nomeamos; ou pensamos na sua denominação e enquadramos nela, posteriormente, 

significados e características resultantes (da observação) do seu uso? A denominação de 
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determinada acção linguística depende da interpretação que fazemos da sua ocorrência, ou depende 

esta da denominação que lhe atribuimos?30  

  ❻ - “”Why did you call him Tortoise, if he wasn’t one?””, “”You ought to be 

ashamed of yourself for asking such a simple question, (...)”” (p.128) - permitir que a pergunta seja 

avaliada; acção demasiado simples, ou simplista; segue-se a uma afirmação; procurar a razão para 

uma denominação (nomeação); acção sujeita a depreciação; provocar uma resposta irada. 

  〚 A acção de “perguntar” refere-se a uma afirmação em que se atribui um nome a 

alguém (o nome “Tortoise” à velha tartaruga, mestre da escola). A pergunta inquire acerca da razão 

para essa denominação; e evidencia uma certa perplexidade em relação à mesma, pois o nome não 

corresponde ao que se é. A questão de Alice é: porque é que à pessoa X chamamos Y se ela não é 

Y? Para Alice, um nome representa per se uma determinada essência in re e, portanto, nome e 

objecto partilham uma essência comum. A arbitrariedade na associação, entre nome e conceito, por 

parte de Alice, parece ser reduzida e, a ter ocorrido, deu-se no processo (anterior a Alice) de 

formação da convenção nome/ conceito. Para a Mock Turtle, pelo contrário, o nome tem uma 

relação arbitrária com um objecto, aceitável desde que para tal se encontre e apresente determinada 

justificação- “”We called him Tortoise because he taught us (...)””. Para a Mock Turtle, a essência 

da relação nome/ objecto reside na forma como se justifica essa relação. A pergunta de Alice revela 

uma diferença entre si e a Mock Turtle na maneira de entender o processo de nomeação. 

“Perguntar” mostra a tese de quem pergunta, a sua teoria acerca de “nomear”: para Alice, ter um 

nome é igual a ser aquilo (o conceito) que lhe corresponde, isto é, o nome representa a essência do 

ser; para a Turtle, ter um nome é exibir a capacidade criativa presente em “nomear”. 

                                                 
30 Ver nota 6. Quanto à última questão desta entrada, propomos como resposta que se aplique o “epistemic regress” ( 
circularidade), proposto por Grice, à relação entre classificação de acções linguísticas e a interpretação/ compreensão 
da sua ocorrência em diferentes situações de uso ( Ver também Explicar ≈). 
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  Considerando as reacções à pergunta de Alice, verificamos que ambas são reacções 

adversas: uma delas é uma resposta irada e ofensiva, a outra é uma resposta depreciativa. Em ambos 

os casos, a pergunta é sujeita a avaliação e desvalorizada, seja por ser simplista, seja porque o 

agente que a pratica é considerado “estúpido”. Praticar a acção de “perguntar” (e , pressupomos, 

qualquer acção) é ficar sujeito a uma avaliação da mesma e de si, é expor-se ao juízo alheio, 

porquanto se torna uma expressão  visível (a sua?).〛 

  Por que motivo são as reacções a “perguntar” adversas, isto é, propositadamente 

adversas, atestado no facto de  “dull” e “such a simple question” o exprimirem deliberadamente? 

Podemos supor que a tese/ teoria pressuposta na pergunta contraria as convicções dos outros 

interlocutores. Podemos alegar que a pergunta desafia a coerência da afirmação anterior, a sua 

verdade e validade. As reacções podem ainda ser inseridas num contexto mais vasto das relações 

dramáticas entre Alice e as outras personagens ao longo da conversa. Há uma relação desigual em 

termos de poder e respeito, pois Alice é frequentemente relegada para um plano inferior 

relativamente ao seu poder para intervir, à elevação e oportunidade do que diz, ao seu estatuto e 

dignidade enquanto interlocutor. A avaliação adversa da acção de “perguntar” pode ser entendida 

como uma estratégia de manutenção de uma atitude conversacional, que afirma a superioridade de 

estatuto de um interlocutor em relação a outro de estatuto inferior. O que a pergunta de Alice 

questionava acerca do discurso, questionava, por extensão, acerca do estatuto do interlocutor que o 

produziu. Foi devido a essa ameaça a uma preponderância instituída que as respostas adversas 

surgiram, como uma forma de desencorajar um comportamento linguístico insurrecto face aos 

papéis e distribuição do poder estabelecidos- “(...) if one individual attempts to direct the activity of 

others by means of example, enlightment, persuasion, exchange, manipulation, authority, threat, 

punishment, or coertion, it will be necessary, regardless of his power position, to convey effectively 

what he wants done, what he is prepared to do to get it done and what he will do if it is not done.” 
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31. No caso do exemplo de Alice, podemos completar o movimento iniciado por Goffman e afirmar 

que os meios por que o indivíduo procura dirigir a actividade dos outros, e pelos quais transmite o 

que quer fazer, consolidam e definem a sua “power position”. A posição de poder é beneficiária da 

performance que visa exercê-lo e que, em última instância, pretende projectar essa posição como 

parte da definição da situação.  

  ❼ -“”And what are you made of?” Alice asked in a tone of great surprise”, “” 

Wouldn’t it, really?” said Alice, in a tone of great surprise.” (p.137) - exprimir curiosidade; 

exprimir surpresa; provocar uma resposta acompanhada de impaciência; provocar uma resposta 

categórica. 

  〚 A acção de “perguntar” refere-se a uma afirmação anteriormente feita, mais 

especificamente a dois dos substantivos nela presentes- “boots” e “shoes”. Assim sendo, 

“perguntar” visa obter informações adicionais sobre os objectos referidos pelos substantivos: a 

matéria de que estes são feitos. O tom que acompanha a pergunta- “ great curiosity”- está em 

consonância com o objectivo da mesma- querer saber algo- e com o ponto de interrogação final. 

Resta esclarecer a impaciência do interlocutor que responde, que se afirma tão capaz como qualquer 

“camarão” de saber aquela resposta. Por outras palavras, ele afirma a facilidade da resposta e a 

quase obrigação por parte de qualquer interlocutor, mesmo o menos sabedor, de a conhecer (a 

alusão ao camarão, base da cadeia alimentar da generalidade dos peixes, poderia simbolizar a 

reduzida importância concedida ao interlocutor referido na resposta). A resposta comummente 

conhecida torna a pergunta banal e aparentemente desnecessária.〛 

                                                 
31 Ver nota 2, página 234  da obra citada.  
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   Haverá uma possibilidade de que a impaciência que acompanha a resposta do 

Gryphon possa, noutro grau, existir em qualquer resposta? Se houvesse uma relação entre o 

conhecimento (generalizado) da resposta, como requisito quase obrigatório para qualquer 

inetrlocutor, e a impaciência com que o Gryphon responde; então seria possível supor que poderia 

haver sempre alguma impaciência em fornecer uma resposta que já se conhece ou que se julga 

sobejamente conhecida. Acresce o facto de que, numa acepção de conhecer, se sabe sempre a 

resposta que se fornece (ou então não se poderia dizê-la). Mais difícil é assegurar que se sabe do 

que se fala, que ela é indubitável ou que é (muito ou pouco) evidente e indispensável como 

conhecimento mínimo acerca das coisas. Poder-se-á incorrer no erro de julgar que o conhecimento 

mínimo acerca das coisas é estabelecido pelo que se sabe e se supõe que os outros sabem e deviam 

saber (o erro do Gryphoon). Na perspectiva em que a “responder” é inerente uma versão de 

“conhecer”, a “responder” é essencial a impaciência como reacção a um desconhecimento 

manifestado por “perguntar”- “como é possível não saber algo que eu e, possivelmente, todos os 

interlocutores sabem ou têm obrigação de saber?”.  

  〚 “Perguntar” não tem como objectivo obter determinada informação, pois pede 

uma resposta do tipo “ yes/ no”, ao ser formulada na negativa. A resposta para “Wouldn’t it, 

really?” é tendencialmente negativa, a favor da afirmação a que a pergunta se refere- “” No wise 

fish would go anywhere without a porpoise””. Mas a pergunta de Alice parece ter o objectivo de 

questionar, problematizar, duvidar da afirmação a que se refere. O tom de surpresa (que não é 

expresso, a nível de pontuação, por um ponto de exclamação), que acompanha a pergunta, 

evidencia que o receptor pode considerar o conteúdo da resposta inesperado e distinto da sua 

representação daquela realidade. O primeiro interlocutor (The Mock Turtle) reage de forma 

categórica à pergunta de Alice, reafirmando inquestionavelmente o que dissera antes da pergunta e 

exemplificando aquilo que quer demonstrar.〛 
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  O tom de surpresa parece estar directamente relacionado com o cepticismo e 

desconfiança manifestados na acção de “perguntar”. O objectivo desta acção, neste caso, transcende 

o habitualmente atribuído a “perguntar”: obter uma resposta. Ao agir, exprime-se uma dúvida em 

relação ao que fora dito. Ao perguntar, problematiza-se o que fora apresentado como certo pelo 

outro interlocutor. Nesta perspectiva, o interlocutor questionado vê a sua posição e credibilidade 

postas em causa, o que pode afectar o estatuto que apresenta ao longo da conversa. A sua reacção 

exacerbada e peremptória- representada pelo uso de “Of course”- parece dar conta das implicações 

da pergunta de Alice e do que a mesma exprime e visa enquanto acção.  

  Nesta situação, a acção de “perguntar” apresenta um funcionamento distinto da de 

outras perguntas; e tem um objectivo e um significado em conversação igualmente singulares- 

exprimir e evidenciar cepticismo e desconfiança. “Perguntar” implica duvidar do outro interlocutor 

e visa, como efeito, transmitir essa dúvida pelo reconhecimento, por parte do outro interlocutor, da 

intenção em exprimi-la. Pelo que observámos na reacção da Mock Turtle, diríamos que essa 

finalidade foi cumprida. Estaríamos em presença de uma implicação conversacional que atribui a 

“perguntar” o efeito “pôr em causa”. Este efeito pode ser encarado como ilocutório, se for 

entendido na sua vertente de “discordar”; mas também pode ser encarado como perlocutório, se for 

interpretado como “desprestigiar, desacreditar”. Estamos, nesta análise, a defender que os efeitos 

ilocutórios podem ser não-convencionalmente implicados (implicação conversacional), apesar de 

não questionarmos que, num sentido mais lato, são tão convencionais quanto o conhecimento da 

linguagem. Nesta tese, discordamos parcialmente de Searle e de Austin, e concordamos 

parcialmente com Grice. Defendemos também que a produção de um efeito ilocutório ou locutório 

pode ser motivada pela interpretação do interlocutor a quem é dirigida a acção; e que uma 

expressão pode realizar simultaneamente estes dois efeitos. Desta afirmação poderíamos inferir que, 

em conversação, pode existir uma interacção entre efeitos locutórios e ilocutórios, prevista no 

conhecimento que o falante possui da linguagem e da conversação, assim como na sua intenção ao 

falar, no seu querer-dizer ou querer-fazer.  

 
67



 68

- “” Don’t you think you’d be safer down on the ground?” Alice went on, not  

with any idea of making another riddle, but simply in her good-natured anxiety for the queer 

creature.”, “” What tremendously easy riddles you ask!”” (p.263) - criar um desafio, formular uma 

adivinha; mostrar uma ansiedade e uma curiosidade bem intencionadas em relação a alguém; querer 

saber algo; criar um enigma de fácil solução; permitir responder com facilidade. 

  〚 A mesma acção- “perguntar”- apresenta um significado diferente para cada um 

dos interlocutores. O interlocutor que a pratica pretende obter uma determinada informação 

relacionada com a personagem com quem fala e que ele considera estranha. Ao fazê-lo, visa 

aumentar o conhecimento acerca do outro interlocutor com vista, pressupõe-se, a reduzir a 

estranheza com que o vê e a familiarizar-se com ele. Esta é uma postura séria em que se procura 

recolher dados sobre o interlocutor com quem se interage, em que se tenta reduzir a distância que os 

separa enquanto participantes na mesma conversa. Essa atitude reveste-se de um significado 

positivo (“good- natured”) ao nível da intenção de interacção em conversação, pois tem como 

finalidade facilitá-la. 

  O interlocutor a quem a acção de “perguntar” se dirige encara-a de forma lúdica, 

como se fosse uma adivinha cujo desafio consiste em resolver o enigma e fornecer a resposta 

correcta. Parte do princípio que existe uma solução para o enigma. A pergunta permite, igualmente, 

que se faça uma avaliação do seu grau de dificuldade enquanto adivinha e, consequentemente, da 

sua qualidade. A expressão “tremendously easy riddles” parece indicar que, para Humpty Dumpty, 

as perguntas de Alice são adivinhas demasiado fáceis, a que subjaz a tese de que a qualidade de 

uma pergunta/ adivinha é directamente proporcional à dificuldade em encontrar a resposta/ solução. 

Humpty esquece-se, no entanto, de que a dificuldade em responder pode ter outra causa que não a 

qualidade (dificuldade) da pergunta: ela pode depender, por exemplo, da competência de quem 

responde; ou da diferença cultural e linguística entre interlocutores. 

  Ambos, o agente e o destinatário de “perguntar”, confiam no facto de o outro saber a 

resposta: um, porque formula uma pergunta acerca do outro, sobre uma dúvida real a que só ele 
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pode dar resposta; o outro, porque encara a pergunta como uma adivinha para a qual existe uma 

resposta, que tem de ser do conhecimento de quem a formula.〛 

  Parece haver uma correspondência entre o significado atribuído à acção por cada 

interlocutor, a finalidade que cada um lhe confere e a sua atitude em conversação: Humpty Dumpty 

uma postura lúdica, Alice uma postura séria. À diferença de atitude e finalidade corresponde um 

diferente significado da acção. Serão essas duas variáveis determinantes para o estabelecimento, ou 

para o direccionar, do significado de uma determinada acção linguística? As diferenças em questão, 

na sua forma não perceptível, podem implicar falhas de comunicação em conversação, ou ainda 

ilusões de comunicação? A confiança mútua, mas injustificada, no conhecimento da resposta, por 

parte do outro interlocutor, parece ser um exemplo deste  desencontro (não aparente) de 

comunicação em conversação. Se nenhum dos interlocutores se aperceber, é possível manter uma 

conversação desencontrada mas, em aparência, semanticamente inteligível para cada um. 

  O enquadramento ou contextualização da acção fornece, para quem a pratica e para 

aquele a quem ela se dirige, pistas para a acção. Por outras palavras, a acção de cada interlocutor 

depende da sua pré-interpretação do contexto que envolve a mesma (onde se inclui a suposta 

finalidade desta), interpretação essa que influenciará a sua postura e o significado atribuído à acção 

que se produz, ou que foi produzida. A interpretação antecipada parece inerente à forma de acção e 

ao significado que se lhe atribui. É um modelador do significado da acção e da forma de agir, 

passando a ser inevitável enquanto elemento fundamental da consciência de si como interlocutor: o 

interlocutor pré-representa-se (e aos outros) nas suas futuras acções em conversação.  
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REPETIR ⇨ ❶ - “What is the use of repeating all that stuff if you don’t explain it as you go on?” 

(p.140)- é equivalente a recitar, quando se refere a um poema; requer uma explicação permanente, 

perante a incompreensão do receptor; não é seguido de explicar; não exige saber explicar nem 

compreender o que está a ser repetido; (p. 138) pode alterar o que é suposto estar a ser repetido; 

causa dúvidas em quem repete quanto à exactidão do que é repetido; acção em que se pode ser 

influenciado por outras acções/ situações anteriores; causa dúvidas em quem ouve quanto à 

exactidão do que é repetido; implica a existência de algo que vai ser repetido.  

〚 Tal como “explicar”, “repetir” é uma acção que só pode ocorrer incidindo  

sobre outra, ou sobre um contexto composto de acções. Tal como em “explicar”, em “repetir” temos 

a presença de um tempo passado (a anterioridade daquilo que é explicado e repetido) e o 

reconhecimento de uma existência prévia (a existência do que é repetido e explicado). Aquilo que 

existe (linguagem, significados, poemas) tem a existência confirmada pelo facto de poder ser 

repetido e explicado. A acção linguística confere existência às acções a que se refere, de que se 

compõe ou que implica. Sob outro ponto de vista, é impossível imaginar a existência da linguagem, 

de significados, de poemas, sem a acção de “repetir”, que condensa a prova de existência da 

linguagem e a anterioridade que essa existência implica. 

  “Repetir” não esclarece aquilo que é repetido, distinguindo-se de “explicar” ❷  e 

assemelhando-se a “explicar” ❸ , nem parece assegurar uma reprodução fiel do enunciado repetido 

ou recitado (Não é possível repetir um poema, no sentido de “recitar”. É possível voltar a fazer ou a 

dizer, mas não “criar uma repetição perfeita”, fiel ao original, simplesmente porque teríamos de 

supor a existência de uma imagem acústica primordial desse poema que, além de discutível, é 

indeterminável). A avaliação da fidelidade da repetição face ao que é repetido é realizada por quem 

repete e pelo receptor. O critério da avaliação será o conhecimento (Razoavelmente exacto? E o que 

seria “conhecimento razoavelmente exacto” aqui? Seria a conformidade a um conjunto de 
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palavras?) do texto ou poema repetidos. Mas conhecer um enunciado ou poema é apenas memorizá-

lo, ou implica compreendê-lo? Neste caso, “repetir” seria tentar voltar a dizer algo memorizado, 

sem forçosamente compreender ou saber explicar o que é dito. A palavra “tentar” contempla a 

dificuldade manifestada, por quem repete, em assegurar a fidelidade ao objecto da repetição, por um 

lado; e, por outro, a contaminação de que o repetidor pode ser alvo, ao ser influenciado por um 

texto ou poema prévios. É este o caso de Alice, influenciada pela canção “Lobster-Quadrille”, 

cantada pela Mock Turtle. “Repetir” (em “recitar” e não só) pode ser um exemplo de 

intertextualidade e aproximar-se de “reproduzir”, no sentido de “voltar a produzir” e não de “voltar 

a mostrar”. Porém, os critérios de conformidade (ao original) dos críticos de “repetir” em Alice’s 

Adventures in Wonderland pertencem mais à família de “voltar a mostrar exactamente” do que à de 

“imitar”, no sentido aristotélico do termo32.〛 

 Será porque não se espera de um declamador, em relação a um poema já 

existente, a mesma atitude que um poeta em relação, por exemplo, a um determinado tópico? Ao 

repetir um poema, julga-se Alice na ambiguidade entre ser uma má declamadora (repetidora) e ser 

uma poetisa involuntária?33  

  ❷  - “ I didn’t say there was nothing better (...) I said there was nothing like it”. (p. 

281)- segue-se a discordarem do que se tinha dito; fazer prevalecer a sua opinião; é acompanhado 

de negar (uma interpretação); mostrar que a interpretação do que se disse difere do que se disse ou 

do que se queria dizer com isso; reforçar uma afirmação; impede que o outro interlocutor negue ou 

volte a discordar. 

                                                 
32 1447a-“A epopeia, a tragédia, assim como a poesia ditirâmbica e a maior parte da aulética e da citarística, todas são, 
em geral, imitações. (...) Diferem (...) porque imitam por meios diversos, ou porque imitam objectos diversos, ou 
porque imitam por modos diversos e não da mesma maneira”- in ARISTÓTELES, Poética, Eudoro de Sousa trad., 
Maia, INCM, 1990  
33“”Alice did not dare to desobey, though she felt sure it would all come wrong, and she went on in a trembling voice 
(...)” ( p. 140)  in Carroll, Lewis, Alice’s Adventures in Wonderland and Through the Looking Glass, London, Penguin 
Books, 1970 
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  〚 “Repetir” é responder a uma discórdia face ao que se tinha dito. O objecto da 

preocupação de quem repete é aquilo que ele próprio dissera. Existem dois tipos de discordância. A 

discordância de Alice refere-se à opinião do White King. A discordância do White King refere-se à 

interpretação que Alice faz das palavras deste. Através da reacção dos interlocutores em 

conversação, parece haver uma diferença entre aquilo que o rei disse e quis dizer, e aquilo que 

Alice julgou que o rei disse e quis dizer. Para Alice, a expressão “There’s nothing like ...”, naquele 

contexto, implica uma superlativação qualitativa da palavra que se segue a “like”, face a todas as 

outras possíveis, e não uma mera dissemelhança entre essa e todas as outras. É a diferença entre 

“não há nenhuma igual a esta” e “não há nenhuma tão boa quanto esta”. A sua aprendizagem da 

língua fê-la atribuir determinado significado à expressão do rei, que ele próprio não pretendia 

atribuir (e que aliás negou). O rei não quis comunicar aquilo que Alice julgou. O que se passa neste 

exemplo retoma o que Stanley Cavell em Must We Mean What We Say? 34 afirma sobre “dizer” e 

“querer dizer”:  para ter dito o que não disse o Rei tinha de ter querido dizê-lo (e não quis). Realça-

se a diferença entre “dizer” e “querer dizer” e a necessidade de querer dizer para dizer o que se 

quis. As teorias acerca do significado intencionado variam ao longo da obra e consoante as 

personagens. No grupo pró-Cavell temos, por exemplo, o March Hare (p.95), que distingue “querer 

dizer” de “dizer” e defende a necessidade do primeiro processo para se dizer; e a Red Queen 

(p.319), que realça a importância da intenção para a produção de significado. No grupo anti-Cavell 

temos Alice (p. 95), para quem “dizer o que quer dizer” é igual a “querer dizer o que diz”, logo não 

diz o que quer mas sim o que diz; e a Mock Turtle (p.137), que afirma que o que disse é o que quer 

dizer e que, consequentemente, não intencionou o que disse. Alice só pôde referir-se ao sentido 

implicado na frase do rei, associada à pragmática da expressão em causa, dizendo de outra forma: 

substituindo “like” por “better”. Querer exprimir o sentido obrigou ao uso de outra expressão, pelo 

que só em performance se exprime o que se quer dizer. Sem ela, a intenção semântica não é visível. 

                                                 
34 Ver nota 14. 

 
72



 73

Podíamos supor que o Rei usou a expressão de forma mais literal do que Alice julgou, ou que Alice 

associou a expressão proferida a contextos que o rei ignorou, ou evitou, ao produzi-la. O adjectivo 

“better” parece ter sido o indicador, para o rei, da má interpretação de Alice. À negação da frase de 

Alice que contém esse adjectivo, segue-se a repetição da sua frase que não o contém. Para o rei, 

“repetir” é, por um lado, corrigir um erro de interpretação e, por outro, mostrar que o sentido da 

frase pronunciada por Alice (a sua sugestão relativamente a não desfalecer) estava fundada numa 

interpretação incorrecta das suas palavras. Repare-se que a noção de erro na interpretação, ou na 

fala, é indissociável da acção. Errar é um risco de agir. Esse erro só é verificável após as palavras 

dos interlocutores terem sido pronunciadas. As acções são avaliadas pelos dois interlocutores no 

confronto que estabelecem entre as suas acções. Esta não é mais do que a afirmação de que só se 

pode interpretar acções se se tiver agido; e que em conversação os erros de interpretação e os 

significados das expressões resultam de acordos ou desacordos entre interlocutores ao interpretarem 

as suas acções e as acções alheias. Simultaneamente a demonstrar o erro de Alice, o rei reforça o 

sentido (sentido literal) do que dissera como aquele que deve ser considerado correcto. “Repetir” 

funciona como uma demonstração em que, sem a ajuda de “explicar” nem de “argumentar”, se 

evidencia o significado do que se disse (ou do que não se quis dizer com o que se disse) e se retira 

poder a uma discordância/ negação baseada num significado distinto. Até ao momento da repetição 

(e da negação que a antecedeu), a atribuição de significados distintos era um dado desconhecido 

para um dos interlocutores. A não ocorrer “negar” nem “repetir”, seria possível prolongar um 

diálogo em que cada interveniente estivesse a atribuir às mesmas palavras um significado distinto 

do outro. Se parece possível que isto suceda em relação a uma frase num diálogo, já parece difícil 

que as frases que provêm de cada interpretação distinta da primeira não acabem por denunciar essa 

diferença. Por outras palavras, atribuir significados diferentes a uma frase/ expressão leva a seguir 

caminhos distintos no desenvolvimento da conversação. O alarme desse afastamento é dado pela 

verificação de que a frase B, produzida a seguir a A, resultante de uma interpretação de X, não 

pertence à mesma linha de significado da frase 2, que se seguiu à 1 e se baseou numa interpretação 
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da frase X. A atribuição de significados distintos às mesmas palavras leva, em conversação, a falar 

de coisas diferentes utilizando palavras comuns, leva a mal-entendidos e parece exigir, no momento 

do reconhecimento do afastamento entre interlocutores (pode ou não ser um reconhecimento 

mútuo), um meta-discurso: negar uma frase decorrente de uma interpretação e referir-se à frase 

original (a existência de um meta-discurso apoia-se em “ I didn’t say” e em “I said”, expressões 

que antecedem as expressões em causa e que fazem  com que o discurso incida sobre o discurso). 

Podemos estar a atribuir a um enunciado significados distintos, sem sabermos, e a falarmos de 

coisas diferentes. Não temos um detector fidedigno de mal-enten-didos e temos de aguardar que a 

produção de frases em conversação evidencie esse problema. O alarme seria dado no momento em 

que os falantes deixassem de “aceitar mutuamente a direcção da conversa”35. Não sabemos quando 

é que não temos razões para não duvidarmos de que falamos de coisas idênticas, nem quando é que, 

nas mesmas palavras, exprimimos níveis diferentes de significados (sentido literal ou implicado). 

Falar sem testar o que se diz pode ser enganador. Neste sentido, o meta-discurso é essencial ao 

discurso. É necessário um mecanismo de controle de uma actividade tão ambígua. Falarmos, 

discutirmos, é situarmo-nos semanticamente num discurso.〛 

    “Repetir” é um processo de defesa da sua posição, é uma forma de evidenciar o 

que se quer dizer com o que se disse e é, se acompanhado da negação de uma interpretação alheia, 

refutar uma afirmação baseada nessa interpretação. Não poderá “repetir” servir uma forma 

totalitária e sempre vencedora de argumentação, que consiste em refutar as afirmações ou opiniões 

alheias, mostrando que a interpretação que as originou é errónea? Esta forma de argumentação, que 

vinca o desacordo entre interlocutores, em detrimento de um eventual acordo, depende da 

possibilidade de atribuir, a um mesmo enunciado, significados distintos (literal e implicado, por 

exemplo). Duas formas de interpretar este significado de “repetir”: qualquer interpretação é passível 

de ser considerada incorrecta (ou correcta); a repetição pode realçar e reforçar o significado que se 

                                                 
35 Ver nota 6, capítulo “2- Logic and Conversation”, pág. 26 da obra citada. 
 

 
74



 75

quer correcto (afirmando-o como literal ou como implicado, conforme o significado em que o 

argumento alheio se baseie). A posição mais forte é sempre a do interlocutor que repete, pois foi o 

primeiro a afirmar e, sendo as palavras suas, pode sempre defender-se de qualquer interpretação 

(sempre errónea). Neste contexto, em discussão a autoria é uma mais valia, a interpretação é um 

risco e “repetir” é, simultaneamente, uma defesa e uma afirmação de uma posição forte.  

  ❸ - “ Then if the dog went away, its temper would remain!”(p.321)- Apoiar, reforçar 

um argumento ou uma afirmação; apoiar uma conclusão; terminar uma argumentação; julgar ter 

vencido uma discussão; é antecedida de “desencorajar”; é realizada por um interlocutor quando o 

outro diz não ter compreendido o seu argumento; segue-se a uma afirmação que contraria um dos 

interlocutores; não produz, como resultado, a concordância do outro interlocutor em relação ao que 

se repetiu. 

  〚 “Repetir”, aqui, surge numa situação em que um dos interlocutores- a Red Queen- 

reage a uma resposta de outro interlocutor- Alice- que contrariara a sua opinião. Ao seguir-se a uma 

manifestação de incompreensão face a um argumento, “repetir” aproxima-se de “explicar” ❷  e 

insere-se numa acção de esclarecimento, numa argumentação. Desta forma, “repetir” reforça a 

opinião e demonstração da rainha, que se opõe à objecção de Alice. Este reforço serve-se de 

“desencorajar” (“wrong, as usual,”, p. 321), em que o advérbio “usual” confere a uma acção 

pontual um carácter permanente, transformando-a numa característica depreciadora de Alice; e 

apoia-se em fazer coincidir o que é repetido com a conclusão da argumentação. A rainha termina a 

discussão repetindo de forma triunfante o que dissera. Este triunfo, porém, parece alheio à 

afirmação seguinte de Alice, que não se mostra convencida. Vencer a discussão é um acto que não 

depende do efeito persuasivo das palavras da rainha sobre Alice. “Repetir” é uma manifestação de 

um triunfo não fundamentado na reacção de outro interlocutor, mas sim naquilo que é repetido.〛 

  Esta disparidade entre julgar vencer uma discussão e não haver um vencido  
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assumido; entre repetir a sua opinião (mantê-la) e ignorar (desvalorizar, negar) a validade da 

opinião alheia; entre julgar vencer e não interpretar nem considerar as afirmações, ou argumentos, 

do interlocutor como comprovativos da vitória, levanta algumas questões. Fazer prevalecer uma 

opinião ou um argumento, em conversação, parece ser um exercício unilateral e de reiteração dessa 

opinião ou argumento. O intercâmbio de afirmações e de argumentos, que normalmente associamos 

a uma discussão, parece ter sido substituído por ausência de argumentos, ou melhor, de uma 

verdadeira argumentação bilateral. Numa perspectiva dramática da comunicação, não existe 

interacção, mas apenas performance. Cada interlocutor permanece numa posição oposta, um deles 

servindo-se de “repetir” e de “desencorajar” para a impor, sem discutir verdadeiramente a do 

adversário. A vitória acontece quando, por persistência e/ ou por prepotência, um dos interlocutores 

se julga vencedor. Parece haver, neste exemplo de “repetir”, um exercício do poder de vencer uma 

discussão, por parte de um dos interlocutores, que poderia ser parcialmente descrito pela seguinte 

afirmação de Erving Goffman em The Presentation of Self in Everyday Life: “Power of any kind 

must be clothed in effective means of displaying it, and will have different effects depending upon 

how it is dramatized.”36. A acção linguística “repetir” transporta, pois, um efeito dramático que 

transcende o seu significado literal ou implicado. Pressupomos que, neste caso, houve indicadores 

(Gestuais? Prosódicos?) que permitiram ao narrador recolher a impressão de “triunfo” das palavras 

da rainha, ou melhor, da sua actuação, e que acabaram por participar na realização desse triunfo. 

Bastará repetir e desencorajar, para vencer? O que é vencer? É julgar- 

-se vencedor ou ser julgado vencedor? Há sempre um vencedor? O que seria um empate? “Repetir” 

reveste uma forma de “discutir” (praticamente) sem argumentar? Que perigos existem na ausência 

total de consensos? Pode isso resultar em discussões “surdas”, em monólogos alternados e não em 

                                                 
36 Ver nota 2, página 234 da obra citada. 
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diálogos? Até que ponto o interlocutor pode concordar com uma interpretação/ opinião diversa da 

sua, ou é ela uma concordância sincera?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONDER ⇨ ❶ - “” But who has won?” This question the Dodo could not answer without a 

great deal of thought, and it stood for a long time with one finger pressed upon its forehead (...)”, 

“”Everybody has won and all must have prizes.” ( p. 48)- segue-se a uma pergunta e é despoletada 

por esta; é antecedida por um longo período de reflexão; é precedida por um período em que se 

permanece com um dedo encostado à testa (à semelhança dos retratos de Shakespeare); subverter as 

regras de competir. 
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  〚 A acção de “responder” aparece como uma necessidade despoletada pela acção 

“perguntar”. Sem “perguntar”, “responder” transforma-se em “afirmar”, ou noutra acção. É uma 

acção que representa a interacção entre dois interlocutores em conversação, pois para que seja 

classificada como “responder” é necessário que esteja articulada com “perguntar”. É, 

frequentemente, o segundo momento de perguntar em conversação (uma excepção ao que se 

afirmou seria, por exemplo, responder através de uma nova pergunta, em que a finalidade do 

segundo “perguntar” seria responder e/ ou fazer uma nova pergunta que requer outro “responder”). 

Há um encadeamento das duas acções, que as distingue quanto à sua ocorrência num determinado 

tempo. São acções que não coincidem. No exemplo que analisamos, o tempo que as separa e que 

precede “responder” é considerado longo. Durante este tempo, diz-se que ocorre outra actividade e 

que se assume determinada posição/ postura. A actividade que medeia “perguntar” e “responder” é 

referida como sendo “pensar”: pensar na resposta ou pensar para responder. Trata-se de um 

“pensar” mais demorado, sem o qual não é possível responder. A postura adoptada parece ser a de 

quem pensa, e assemelha-se à postura de Shakespeare em alguns retratos.〛 

   Haverá um motivo para que quem responde pense demoradamente antes de o 

fazer? Estamos a falar de um problema em compreender a pergunta, em formular uma resposta, em 

produzir uma resposta que satisfaça a pergunta? Dever-se-á o problema ao inesperado da pergunta, 

à sua dificuldade, à dificuldade de compreensão, ou de resposta, que coloca ao receptor? O período 

que antecedeu a resposta é caracterizado por “a great deal of thought”. Tal não significa que, nos 

momentos e acções anteriores, não se pensasse. Talvez este seja um período da conversação em que 

a actividade de pensar assume uma exclusividade que não tinha anteriormente (na interpretação do 

narrador). Esta exclusividade deve-se à exigência da pergunta (do emissor), ou às características 

particulares e reacção do receptor?  

  〚 Ao responder, a personagem Dodo estaria a subverter as regras de competir, 

porque afirma que todos os participantes na corrida são vencedores. A competição é uma 
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modalidade do jogo que se caracteriza pela rivalidade entre os vários jogadores, pois o grande 

objectivo é ser o vencedor, papel reservado, em princípio, a apenas um dos participantes e nunca a 

todos. Com esta resposta, o Dodo abole a necessidade de competir, pois todos são considerados 

vencedores, ou seja, ninguém ganha. No entanto, até “responder”, todos os participantes realizam o 

seu desempenho com total desconhecimento desta decisão, evidenciando um espírito competitivo. 

“Responder” funciona como um parecer final, como um juízo final do júri, que subverte 

retrospectivamente o sentido do jogo (de competição), mas que não afecta a realização deste nem as 

regras por que se regem os concorrentes rivais.〛 

  Poderá o que acontece com “responder”, neste exemplo, ser uma alegoria do que 

acontece nos estudos literários com as sucessivas teorias (literárias?)? Dizendo de outro modo, uma 

avaliação retrospectiva das várias teorias literárias poderá nivelá-las e destituí-las da exclusividade 

que a certa altura lhes foi atribuída, ou se atribuíram elas próprias. Essa avaliação possibilitará 

ainda que o espírito de competição entre teorias diversas (justificado de formas distintas, consoante 

os concorrentes em questão: o respeito pelo texto, a importância do leitor, a importância do autor, a 

influência entre textos, entre outros) dê lugar à importância relativa que cada uma tem e/ ou teve 

nos estudos literários. Em cada final de jogo, ou seja, em cada período de balanço dos estudos 

literários, a haver uma  resposta dir-se-ia que não existe uma teoria vencedora em absoluto, 

considerando ainda que a pergunta que originaria tal resposta não se revela produtiva para os 

estudos sobre Literatura. Repare-se na aparente contradição entre a possibilidade totalitária de 

vencer, personificada pelo investigador de Literatura, e a importância relativa da contribuição das 

várias teorias para o estudo sobre Literatura, reconhecida posteriormente pelo mesmo investigador. 

Num segundo momento, o do final da “Caucus- Race”, a Teoria da Literatura estaria para as teorias 

assim como, no Tratado Lógico- Filosófico37, a Filosofia estaria para as Ciências Naturais e para a 

Metafísica. A sucessão entre teorias constituiria um jogo peculiar: uma competição permanente 

                                                 
37  Ver nota 7, proposições 6.53 e 6.54 da obra citada. 
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onde os concorrentes desconhecem a impossibilidade de vencer e onde todos acabam por ser 

vencedores. Uma espécie de “caucus-race”, onde todos ganham.  

  ❷ - “”But what am I to do?” said Alice. , “Anything you like,” said the Footman (...) 

, ”Oh, there’s no use in talking to him,” said Alice desperately: “he’s perfectely idiotic!” And she 

opened the door and went in.” (p. 81, 82)- desesperar quem pergunta; provocar insatisfação em 

quem pergunta; não fornecer uma informação como resposta; comprometer a continuação da 

conversa; provocar o afastamento do outro interlocutor; não cumprir a sua função. 

  〚 A situação a as reacções que envolvem “responder” pressupõem que quem 

pergunta queira obter uma determinada informação, e que as suas expectativas não são cumpridas 

por parte de quem responde. Para quem pergunta, este “responder” não é “responder”, porque não 

fornece o que é requerido na pergunta. Pelo contrário, a resposta deixa quem pergunta dependente 

de si próprio, sem qualquer orientação, deixa-o na situação em que se encontrava e que despoletou 

“perguntar”. “Responder” frustra quem pergunta, afirma algo que não tem um conteúdo específico, 

concreto, definido. “Anything you like” não é um valor de x, é isso sim a fórmula da possibilidade 

por excelência: qualquer variável (segundo o critério de quem pergunta) serve y (o que quem 

pergunta devia fazer naquela situação). A pergunta de Alice visava um resultado específico e não 

uma generalização tautológica, como parece ser a do Footman. As personagens em questão têm 

diferentes tipos de discurso, como uma delas (Alice) reconhece perante a resposta da outra. Este 

“responder” evidencia (ou permite reconhecer) determinado tipo de discurso. 

  A reacção de Alice- desespero, insatisfação, depreciação do outro interlocutor- 

mostra que não esperava tal resposta, que esta a indignou e que, para ela, o agente dessa resposta 

exprimiu, com a sua acção, um défice nas suas capacidades intelectuais. Ao não obter uma resposta 

do tipo da esperada, Alice não continua a conversa e afasta-se.〛 

   Residiriam as expectativas de Alice, quanto à resposta do Footman, no facto de 

ser para ela previsível que alguém que desempenha a função de criado lhe possa fornecer 
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determinado tipo de informação? Esta hipótese significaria que existem respostas-tipo (ou 

possibilidades de resposta-tipo) para interlocutores que desempenham determinada função. A 

função, papel, profissão de um interlocutor implicaria o domínio de determinado tipo de discurso, 

evidente na resposta a uma pergunta desse mesmo tipo. “Papel”, “função” e “profissão” seriam 

indicadores (e convenções), que contribuem para que o interlocutor se oriente na actividade de 

conversação e nas regras que regulamentam essa mesma actividade. Ocasionalmente, contribuem 

para alguma desorientação, quando o papel que se atribui ao outro interlocutor não corresponde ao 

seu papel verdadeiro, quando por exemplo o Footman não se comporta como um lacaio, não fala 

como um, não responde como um criado deveria. 

  Será, este exemplo de “responder”, uma alegoria da oposição (ou incompatibilidade) 

entre discurso utilitário e discurso teórico? Alice parece ter uma perspectiva utilitária da 

conversação, não só porque a resposta que obteria condicionaria a sua acção; mas também porque, 

na impossibilidade de se orientar pela resposta do Footman, afirma “(...) There’s no use in talking to 

him.”. Para ela, falar com o Footman só se justificaria se servisse os seus objectivos na conversa: 

saber o que fazer quanto à melhor forma de entrar na casa da Duchess. A mesma exigência não é 

feita por parte do Footman, cujo discurso não parece ter um referente definido, nem uma qualquer 

finalidade. Neste sentido, o Footman evidencia, na sua resposta, um discurso teórico atípico e 

intolerável para alguém (Alice) que apenas quer cumprir, em conversação, um objectivo específico. 

A teoria não é tolerada pelo utilitarismo ou: o interlocutor que tem um determinado objectivo não 

tolera as acções linguísticas de outro interlocutor, que o fazem afastar-se desse objectivo.  

  ❸ - “”But they were in the well (...)”, “Of course they were,” said the Dormouse: 

“Well in”. This answer so confused poor Alice, that she let the Dormouse go on for some time 

without interrupting it.” ( p. 103)- segue-se a uma objecção (e responde-lhe); não se segue 

imediatamente a uma pergunta; confundir o interlocutor; desmotivar quem o interromperia; 

conseguir continuar a falar. 

 
81



 82

  〚 A acção que precede “responder” (e que é protagonizada pelo outro interlocutor 

(The Dormouse)) inicia-se pela conjunção adversativa “But”, o que indicia tratar-se de uma 

objecção ao que havia sido dito por parte de Alice. Não temos, portanto, uma resposta que se segue 

a uma pergunta, mas que se segue a uma objecção, o que parece contrariar a articulação regular de 

uma resposta com uma pergunta que a precede. Para que tal não se verificasse, teríamos de 

interpretar a objecção- “But they were in the well”- como constituindo, simultaneamente, uma 

pergunta, cuja fórmula interrogativa final- “Wheren’t they?”- está subentendida e se encontra 

elidida. Nesse sentido, a acção que precede “responder” seria uma pergunta em forma de objecção, 

uma objecção que questiona; e seria uma acção com um duplo efeito: “objectar” e “questionar”, ou 

seja, respectivamente “contradizer”  (ver “contradizer” ❶ ) e “perguntar”. Aqui, a acção 

“responder” teria como efeito/ finalidade responder (à pergunta implícita em objectar) e afirmar 

(como resposta à objecção). Neste sentido, “responder” teria dois efeitos, duas funções, duas 

denominações.38? 

  “Responder” provoca no interlocutor que havia perguntado (ou, neste caso, 

objectado) duas reacções articuladas: a confusão e a inacção, a confusão quanto ao que foi dito 

(Incompreensão? Desacordo?) e a inacção entendida como “incapacidade momentânea para 

interromper”. Mais do que esclarecer quem objecta, “responder” acaba por permitir continuar o seu 

próprio discurso, através do “aturdimento” do outro interlocutor.〛 

   Em termos de interacção entre interlocutores, e de capacidade de intervenção de 

cada um na conversa que desenvolvem, podíamos reconhecer a esta forma de “responder” a 

vantagem de assegurar, ao agente dessa acção, um maior tempo de fala e uma protecção temporária 

contra a interrupção. O modelo de conversação aqui implícito não pressupõe que “conversar” 

consista em dois interlocutores articularem naturalmente as suas intervenções. Pelo contrário, parte-

                                                 
38 Ver Perguntar . 
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se do princípio que ser interrompido é frequente e previsível e que intervir é ganhar tempo e espaço 

à interrupção. “Conversar” não consistiria numa continuidade marcada por pequenas 

descontinuidades (mudança de interlocutor); mas sim numa descontinuidade de interrupções, 

respostas, objecções, em que determinado tipo de respostas parece introduzir temporariamente 

alguma continuidade. O objectivo de cada interlocutor seria não ser interrompido, ou conseguir 

dilatar o seu tempo de conversação, aspecto em que “responder” enquanto “atordir” constituiria 

uma mais-valia. Neste sentido, “confundir”, ou, na forma passiva de entender esta acção, “não ser 

compreendido”, não é um obstáculo à conversação, ou a uma determinada concepção de 

conversação. Pode, isso sim, ser entendido como uma tentativa de converter um modelo de 

conversação (o predominantemente descontínuo) noutro (o predominantemente contínuo). Quando 

falamos de um modelo descontínuo de conversação, estamos a afirmar que, em Alice’s Adventures 

in Wonderland, o tipo de conversa que por vezes ocorre se afasta do modelo de conversação 

predominante ou comummente aceite: o modelo de que Grice parte, ou a que Grice chega, quando 

fala de “esforços cooperativos” entre falantes, “objectivos comuns”, “direcção aceite mutuamente”, 

“o Princípio Cooperativo”, “ as máximas conversacionais” 39.  No entanto, o mesmo autor, no 

“Retrospective Epilogue”40 da obra citada, revê o modelo da sua análise, admitindo uma certa 

aproximação ao modelo descontínuo de conversação que propusemos a partir do estudo deste 

exemplo da obra de Lewis Carroll- “ One source of trouble has perhaps been that it has been felt 

that even in the talk-exchanges of civilized people browbeating disputation and conversational 

sharp practice are far to common to be offenses against the fundamental dictates of conversational 

practice. Another source of discomfort has perhaps been the thought that, wether its tone is 

agreeable or disagreeable, much of our talk-exchange is too haphazard to be directed toward any 

end cooperative or otherwise.”  

                                                 
39  Ver nota 6, capítulo “2- Logic and Conversation”. 

40 Idem, p. 369 da obra citada. 
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O que acabámos de afirmar confere ao agente de “responder” duas intenções:  

confundir e provocar a inacção no outro interlocutor. Não é certo que ele tenha essas intenções, e 

assim “responder” deixa de ser uma estratégia; mas é certo que “confundir” e “provocar a inacção” 

são efeitos/ consequências de “responder” e que contribuem para a caracterização que realizámos 

da conversa em curso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  CONCLUSÃO 

 

  As várias entradas do dicionário precedente permitiram-nos coleccionar uma série de 

problemas, hipóteses e conclusões passíveis de serem  reunidos nos tópicos que se seguem. A 

ordem desses tópicos conduzirá a uma formulação das principais teses que o nosso trabalho terá 

mostrado e a algumas observações seguem-se, a título de exemplo, referências a acções linguísticas 

para que remetem. 

 

O significado e as acções linguísticas 

 

 
84



 85

  O significado, por vezes apresentado como uma palavra, é um denominador comum 

para que várias acções apontam. É uma entidade que existe num ponto de intersecção das 

referências (Explicar ❶ ). Pode ser constituído por um conjunto de ocorrências, descrições de 

ocorrências, comportamentos e respectivas descrições (Explicar ❹ ). O significado de uma palavra 

está associado a determinada prática e à descrição que dela é feita (Explicar ❶ ). A intenção do 

falante, ao produzir determinada acção linguística, alicerça-se na noção de “significado comum” 

(Explicar ❷ ). Há uma possibilidade de se gerarem mal-entendidos, se se falar de coisas diferentes 

utilizando palavras comuns (Perguntar ). O uso de (ou a alusão a) significados distintos por parte 

de dois interlocutores é revelado pelas acções linguísticas que estes vão produzindo, que permitem 

reconhecer o diferente significado das que as antecederam (Repetir ❷ ).  Agir é a única forma de 

desfazer equívocos na interpretação das acções (Explicar ❶ ). 

As acções linguísticas em conversação 

 

  A base da conversação parece residir na certeza de que se pode comunicar, pelo facto 

de se ter aprendido algo da linguagem (Explicar ❻ ). É possível ordenar retrospectivamente as 

acções linguísticas, da mais específica para a mais geral; assim como os motivos que lhes podemos 

atribuir (Iniciar uma conversa ❶ ). Certas acções linguísticas servem outras mais latas e inserem-se 

numa estratégia conversacional ou de acção (Argumentar ❺ ). Há sempre um motivo e, 

consequentemente, um fim ou objectivo, para as acções linguísticas (Ver nota 20). Cada 

interlocutor pratica acções linguísticas diferentes, ou pratica de forma necessariamente distinta 

acções a que damos o mesmo nome (Argumentar ❸ ). Há uma sintonia entre os vários dispositivos 
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comunicativos, para se alcançar determinado fim, e as acções linguísticas não devem comprometer 

a obtenção desse fim nem a actividade de conversação enquanto meio para o alcançar (Iniciar uma 

conversa ❺ ). Os efeitos (perlocutórios ou outros) são dispositivos de comunicação, bem como as 

convenções culturais e o conhecimento em geral (Mudar de assunto ❶ ). A conformidade ao 

cumprimento de um propósito, assim como a pré-interpretação do contexto e a adaptação à situação 

e ao contexto de conversação, condicionam o empenho e a perícia do interlocutor (Iniciar um 

conversa ❺ ). Se os interlocutores apresentam necessariamente diferenças nos motivos que lhes 

orientam a participação na conversação, há uma dificuldade incontornável em manterem-se 

cooperantes no desenvolvimento da conversa (Mudar de assunto ❷ ). A caracterização das acções 

linguísticas, e o nome que lhes atribuimos, dependem do efeito que produzem e da sua função em 

determinado contexto de conversação (Iniciar uma conversa ❸ ). A atenção à forma não é suficiente 

para lhes atribuir um nome (Perguntar ❷ ). Uma acção pode dissimular outra, seja ou não como 

estratégia conversacional, e para desfazer esta ilusão temos de analisar a situação de conversação 

(Perguntar ❹ ). Há tipos diferentes de acções linguísticas: umas são acções da lógica e outras são 

acções com sentido (Contradizer ❶ ). A descrição da interacção entre ambas contribui para revelar a 

lógica de funcionamento da conversação (Contradizer ❶ ). 

  Conversar é uma actividade em que são necessários mecanismos de avaliação e de 

controle, para que se averigue aquilo que se quer dizer e se disse; e aquilo que se quer fazer e fez 

com o que se disse (Repetir ❷ ). Os critérios de avaliação das acções linguísticas dependem do 

funcionamento destas. A função é um critério de adequação da avaliação à acção (Repetir ❶ ). A 

avaliação contínua do que é dito, e a interpretação, são inerentes à conversação e à compreensão da 
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intenção e significado do discurso (Desencorajar ❷ ). Imediatamente antes de praticar a acção 

linguística, e durante a mesma, o agente reequaciona o seu papel e a qualidade com que a realiza 

(Repetir ❶ ). As intenções do agente em conversação mostram a aprendizagem que realizou dos 

vários dispositivos de comunicação, onde se inclui a relação entre acções linguísticas, não-

linguísticas e estados emocionais; e a aprendizagem do encadeamento de acções e de efeitos 

(Explicar ❺ ). A ambiguidade na definição da finalidade do agente, ao agir, é um produto da nossa 

interpretação das acções e resulta da complexidade de motivos e objectivos que é possível atribuir a 

esse agente (Perguntar ❺ ). A acção linguística do interlocutor pode mostrar a sua teoria face a 

determinado assunto ou prática (Perguntar ❻ ). 

  A conversação parece ser uma actividade orientada por regras (Desencorajar ❷ ). 

Essas regras são mostradas pelas acções linguísticas e pelo seu funcionamento em conversação 

(Iniciar uma conversa ❷ ). Algumas dessas regras constituem uma “ etiqueta de conversação”, um 

conjunto de protocolos seguidos por quem conversa. Certos protocolos violam regras de 

funcionamento da conversação (Iniciar uma conversa ❹ ). Há modelos distintos de conversação, de 

acordo com as conversas e com a forma como se desenvolvem: o modelo contínuo e o modelo 

descontínuo (Responder ❸ ). Estes modelos, bem como as regras da conversação, são produzidos 

pela nossa interpretação e análise das conversas e da articulação entre acções linguísticas. 

 

 

A conversação na acção 
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  As produções linguísticas humanas surgem com uma determinada finalidade, que por 

isso as condiciona (Explicar ❺ ). As acções linguísticas enquadram-se na acção, num sentido mais 

geral (Explicar ❺ ). Há uma interacção entre acção linguística e não-linguística, no contexto da 

acção da personagem (Explicar ❶ ). Das acções fazem parte gestos, tons de elocução e a relação da 

acção com a situação de conversação (Mudar de assunto ❶ ). Em conversação, os dispositivos de 

comunicação (por exemplo, as acções linguísticas) aparecem associados a estados psicológicos 

(Contradizer ❶ ). Há uma relação entre significado da acção, a sua finalidade e a atitude da 

personagem em conversação (Perguntar ).  

  Existe uma relação entre comunicação, conversação e exercício do poder (Repetir 

❸ ). O tipo e a forma das acções linguísticas estão em sintonia com o papel, a função social e as 

expectativas do interlocutor (Responder ❷ ). Através das acções linguísticas, as personagens 

constroem e projectam uma imagem de si, com vista a realizarem os seus fins (Desencorajar ❷ ). As 

acções linguísticas (entre outros dispositivos comunicativos) estabelecem a posição do interlocutor 

na conversa e representam a tese que legitima essa posição (Argumentar ❹ ). Parece haver uma 

relação entre acção e possibilidade de caracterização dos agentes- eles são o que fazem, o que 

dizem, o que mostram através da sua acção (Contradizer ❺ ). Há uma relação metonímica entre o 

agente e as acções (Desencorajar ❷ ). O estatuto do agente desempenha um papel importante no 

efeito das acções, na sua credibilização e eficácia (Argumentar ❶ ). Há uma coerência desejável 
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entre as acções e o estatuto do agente (Responder ❷ ). As acções mostram as  relações de poder 

entre interlocutores, o seu estatuto, factores estes que influenciam as acções (Perguntar ❻ ).  

  Agir em conversação pressupõe que se represente previamente a audiência 

(Desencorajar ❷ ). O ensaio prévio da acção condiciona a forma como se age (Perguntar ❶ ). Dois 

dos fundamentos da acção são a convicção de quem age e a legitimação que procura para a sua 

acção, por intermédio de uma autoridade (Contradizer ❷  e Iniciar uma conversa ❷ ). A realização 

completa de certas acções é bilateral. A interpretação é um mecanismo que confere eficácia à acção. 

É importante para que se realize a sua finalidade e função (Argumentar ❷ ). A avaliação da acção 

deve adequar-se à tese do interlocutor e ao contexto (Argumentar ❺ ). Há uma associação entre 

contexto conversacional, objectivos e necessidades do agente, a sua acção global, a sua visão do 

mundo, os motivos implícitos na sua acção, acções linguísticas, manifestações e estados 

emocionais, as marcas gramaticais nas suas produções linguísticas (Contradizer ❶ ). Consoante o 

contexto, a mesma expressão pode ser uma acção diferente, donde se conclui que as acções não são 

redutíveis às acções linguísticas, nem estas às expressões (Explicar ❺ ). Por vezes, a concretização 

feliz das acções depende de efeitos dramáticos, ao serviço por exemplo da persuasão (Explicar ❻ ). 

O conhecimento que se possui da conversação (e da linguagem) compreende o encadeamento 

possível de acções, e de acções e efeitos, em certas situações conversacionais. Este conhecimento é 

activado em situações semelhantes, como modelador da acção (Perguntar ❸ ). 

Linguagem, acção e conhecimento 
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  Os tópicos anteriores permitem-nos reequacionar a relação entre a linguagem e o 

mundo, uma questão que ocupou Ludwig Wittgenstein e, mais recentemente, outros filósofos, como 

Gilbert Ryle e Richard Rorty. No Tratado Lógico-Filosófico, Wittgenstein estabelece uma relação 

directa entre as proposições acerca das nossas expressões e o mundo (os factos no espaço lógico), 

entre a lógica das proposições e a lógica dos estados de coisas e do próprio mundo- “A proposição é 

uma imagem da realidade. A proposição é um modelo da realidade tal como nós a pensamos.” 

(4.01). Defende-se uma relação de representação natural entre linguagem e realidade, 

estabelecendo-se entre ambas uma correspondência lógica. Nas Investigações Filosóficas, 

Wittgenstein continua a defender uma relação de representação, mas, desta feita, 

predominantemente convencional, entre a linguagem e o mundo, entre o uso das palavras em jogos 

de linguagem (enquanto modos de representação) e as actividades humanas que lhes correspondem- 

“(...) Chamarei também ao todo formado pela linguagem com as actividades com as quais ela está 

entrelaçada o “jogo de linguagem””.(parágrafo 7) e “ (...) – O que parece ter de existir pertence à 

linguagem. É um paradigma do nosso jogo de linguagem, uma coisa com a qual se podem efectuar 

comparações. E constatá-lo pode significar que se faz uma constatação importante; mas é no 

entanto uma constatação acerca do nosso jogo de linguagem, do nosso modo de representação.” 

(parágrafo 50). Gilbert Ryle, no ensaio “Systematically Misleading Expressions”, parece estar de 

acordo com Wittgenstein nas Investigações Filosóficas, defendendo uma relação 

predominantemente convencional (estabelecida pela necessidade de uso preciso da linguagem) 

entre a forma gramatical das expressões e a forma lógica dos factos, no que parece ser uma tentativa 

de reconciliação retrospectiva entre esta última obra de Wittgenstein e a preocupação pela 

correspondência lógica evidenciada no Tractatus- “ (...) it is not easy to accept what seems to be the 

alternative that it is just by convention that a given grammatical form is specially dedicated to facts 

of a given logical form. For, in fact, customary usage is perfectly tolerant of systematically 

misleading expressions. (...) It is, however, my present view that the propriety of grammatical to 
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logical forms is more nearly conventional than natural: though I do not suppose it to be the effect of 

whim or of deliberate plan.” 41  

  A partir do mapa de conversas que organizámos sobre Alice’s Adventures in 

Wonderland e Through the Looking Glass, podemos afirmar que a relação de representação entre a 

linguagem e o mundo não é fundamental na relação entre linguagem e mundo, uma afirmação 

coincidente com a de Richard Rorty em The Linguistic Turn- “ (...) the particular problems about 

representation wich philosophers have discussed were pseudo-problems, created by a bad 

description of human knowledge, one that turned out to be optional and replaceable.”42 A lógica da 

linguagem seria a sua interacção com o mundo, enquanto forma de acção enquadrada nas acções 

humanas em sentido lato. Mais simplesmente, a lógica da linguagem é a acção com vista ao 

cumprimento de propósitos. A conversação é uma actividade linguística humana, como outras, que 

serve e constitui essa acção. As acções (linguísticas, em conversação, ou outras) são naturalmente 

convencionais, na medida em que se servem do conhecimento e o constituem. São tão naturalmente 

convencionais quanto o próprio conhecimento. As “acções linguísticas”, a “conversação”, a 

“acção”, são denominações que disponibilizamos para falar de determinadas coisas, à semelhança 

da explicação do uso da palavra “linguagens” nas Investigações Filosóficas, para falar de 

fenómenos que “ (...) nada têm em comum, em virtude do qual nós utilizemos a mesma palavra para 

todos- mas antes que todos eles são aparentados entre si de muitas maneiras diferentes. E por causa 

destes parentescos chamamos a todos “linguagens”” (parágrafo 65). “Linguagem”, “regras”, 

“conversação”, “acções linguísticas”. São denominações funcionais (e nesse sentido naturalmente 

convencionais), por vezes com preocupações sistematizadoras, que usamos para nos referirmos às 

semelhanças entre fenómenos necessariamente distintos, porque são observáveis naquilo que 

denominamos provisoriamente “acções humanas” e  porque estas são tão diversas e complexas 

quanto os indivíduos que as praticam.  

                                                 
41in Rorty, Richard, The Linguistic Turn, “Systematically Misleading Expressions”, Chicago, University of Chicago 
Press, 1992, p. 99 
42 Rorty, Richard, The Linguistic Turn,” Twenty-Five Years Later”, Chicago, University of Chicago Press, 1992, p.372 
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É enquanto artefactos perecíveis de homem primitivo que esperamos ter usado  

os termos que referimos, na esperança de contribuir para uma “boa descrição do conhecimento 

humano”. 
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