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1. RESUMO 

O presente artigo tem por objetivo apresentar um estudo de Pragmática Histórica em 

Língua Portuguesa.  Comparando os atos ilocucionários de duas peças teatrais, por 

meio de uma pesquisa, foi possível analisar aspectos da Língua Portuguesa do 

ponto de vista da diacronia. Especialmente em casos de coerção e confissão – tema 

central dessa pesquisa - percebe-se a mudança da linguagem em uso. O falante é 

responsável por mudanças linguísticas sob o ponto de vista da diacronia: a língua 

evolui e se moderniza à medida que o falante evolui e muda suas características 

linguísticas. Ao comparar peças teatrais é possível observar a linguagem em uso 

utilizada, pois as peças reproduzem/ imitam (mimese) a vida real, assim como a 

linguagem real. Com uma peça que representa a linguagem em uso do século XIX e 

outra que representa a linguagem em uso do século XX, percebeu-se de que forma 

ocorreu a evolução da Língua Portuguesa.  

Palavras-chave: Linguística, Pragmática Histórica, Língua Portuguesa.  

2. INTRODUÇÃO 

Este artigo insere-se no domínio da Pragmática Histórica, que constrói seu campo 

de atuação tendo em vista uma aproximação entre a Pragmática, estudo da 

linguagem em uso, e a Linguística Histórica, perspectiva diacrônica de observação 

dos fenômenos linguísticos. Dessa forma, a Pragmática Histórica se propõe a 

observar diacronicamente fenômenos da linguagem em uso.  

O estudo da Pragmática aborda as condições de uso da linguagem e os fenômenos 

linguísticos resultantes dessas condições, estudando a relação entre a estrutura da 

língua e os processos de enunciação que colocam essa estrutura em 

funcionamento. Nesse sentido, a análise pragmática observa a língua em sua 

instância de produção, procurando captar a enunciação e os produtos linguísticos 

desse processo, os enunciados (ARMENGAUD, 2006; LEVINSON, 2007; 

MAINGUENEAU, 1996; PINTO, 2003; WILSON, 2008).  

A análise pragmática da língua de forma diacrônica ocorreu nesse trabalho pelo 

estabelecimento de uma relação comparativa entre modos de uso da linguagem 

distantes na escala temporal. Para este estudo, peças de teatro (uma do século XIX, 

outra do século XXI) nos permitiram observar indiretamente, em suas recriações e 

reproduções de estruturas linguísticas características das épocas de produção da 
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dramaturgia, usos da língua portuguesa situados em tempos diferentes. A escolha 

do objeto e das formas de análise coloca-se em diálogo muito próximo com o que 

atualmente se faz em análise pragmática diacrônica de fenômenos linguísticos, tal 

como se pode observar em trabalhos publicados no principal periódico da área, o 

The Journal of Historical Pragmatics. 

Em complementação à Pragmática, expandindo o campo de estudos desta, que 

analisa o uso linguístico, o estudo dos sentidos a partir da observação dos usuários 

e do contexto de uso da língua ou ainda o estudo da língua em funcionamento, a 

Pragmática Histórica propõe uma abordagem das mudanças da língua/linguagem. 

Contudo há uma diferença entre as visões Anglo-Americana e Europeia sobre os 

conceitos de Pragmática, o que causa impacto sobre as definições de Pragmática 

Histórica. 

Uma análise Pragmática Histórica pode incidir sobre o uso linguístico numa sincronia 

do passado, descrevendo pragmaticamente como a língua era usada nesse período, 

ou, pode incidir sobre o desenvolvimento e evolução de elementos linguísticos, a 

mudança observável em textos de circunstâncias históricas diferentes. 

Além disso, a Pragmática Histórica pode ser definida como um campo de estudo que 

procura entender os padrões de intenção da interação humana (determinados pelas 

condições da sociedade), de períodos mais antigos, o desenvolvimento e 

entendimento histórico desses padrões e princípios. A língua é vista como 

diacrônica, social e dinâmica e não simplesmente como sincrônica e um sistema 

estático. 

As definições e o escopo da Pragmática Histórica, segundo Taavitsainen e Jucker 

(2010), são uma concepção estreita para tratar as estruturas de informação, 

significados implícitos e aspectos cognitivos, mas, sob outro olhar, há uma larga 

concepção sobre a Pragmática que inclui o contexto social da linguagem em uso.  

Enquanto a Pragmática, em geral, depende de dados/informações, sobretudo, 

falados, a Pragmática Histórica depende de informações escritas, documentos 

passados. 

Para pesquisas, é importante que os exemplos de linguagem escrita utilizados sejam 

o mais próximo possível do “real”, do cotidiano.  
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Vale ressaltar que o escopo da História não é somente o passado, mas inclui o 

presente e o futuro, o que se aplica à Pragmática Histórica. 

 

3. OBJETIVOS 

Tomando por material de análise um conjunto de trechos de peças escritas em 

língua portuguesa em diferentes momentos históricos (século XIX e século XXI), o 

objetivo geral do trabalho era iniciar uma reflexão a respeito da contribuição da 

Pragmática Histórica para uma análise dos efeitos de sentido criados no uso da 

linguagem visto em perspectiva diacrônica. A proposta era analisar a linguagem não 

em seu uso tal como se realizou (diante das dificuldades peculiares da coleta de 

dados para a Pragmática Histórica), mas na recriação de um uso da linguagem em 

situações propostas pela narrativa dramatúrgica na construção de enredos e ações 

de personagens por meio de falas localizadas em representações de situações de 

interação verbal. 

Tendo em vista esse aspecto, foram definidos os objetivos específicos do trabalho, 

como apresentar formas de análise da Pragmática Histórica como uma alternativa a 

aproximações diacrônicas da língua já estabelecidas tradicionalmente; analisar a 

presença histórica de atos de fala na língua portuguesa, tendo em vista 

representações de estruturas linguísticas e modos de uso da língua em situações de 

coerção/confronto em peças teatrais de diferentes datas do século XIX e do século 

XXI; interpretar a formação de sentidos a partir de implícitos (tendo em vista o 

princípio de cooperação e as máximas conversacionais) utilizados em língua 

portuguesa, tendo em vista representações de estruturas linguísticas e modos de 

uso da língua em situações de coerção/confronto em peças teatrais de diferentes 

datas do século XIX e do século XXI; compreender a evolução da língua portuguesa, 

suas variações e mudanças em perspectiva diacrônica que destaca sobremaneira a 

linguagem em uso. 

4. METODOLOGIA 

A proposta de trabalho seguiu um método de análise das formas e ocorrências do 

uso da linguagem, representado no material selecionado como corpus; ou seja, a 

partir da observação de exemplos da linguagem em uso (entendido que se trata de 

representações de situações possíveis de troca comunicativa), o que se buscou foi a 
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tentativa de estabelecer algumas generalizações analíticas embasadas na teoria 

selecionada, trilhando um caminho, portanto, que parte do específico e chega ao 

geral. Sendo assim, o método do trabalho observou fatos concretos, procurando 

atribuir generalidades ao que se observou, ou seja, de um conjunto de dados parte-

se para a busca de regras ou direcionamentos que podem ser aplicáveis à 

observação de outros conjuntos de dados, como estabelece um método de caráter 

indutivo. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Foram analisados trechos de duas peças da dramaturgia brasileira. A primeira delas 

é uma peça de 1838, de autoria de Martins Pena, chamada "O Juiz de Paz na 

Roça"; essa peça apresenta estrutura dramatúrgica, por hipótese, representa modos 

autênticos de uso da linguagem do período em que foi escrita. "O Juiz de Paz na 

roça" apresenta ato único, retratando com humor e ironia as relações sociais no 

espaço rural do Brasil do século XIX. Narra-se a história de Manoel José, simples 

lavrador, casado com Maria Rosa e pai de Aninha, que é chamado pelo Juiz de Paz 

local para prestar-lhe serviços. Manoel José é obrigado a atender ao pedido do Juiz, 

e é surpreendido pela filha, Aninha, quando retorna à sua casa. A escolha da peça 

relaciona-se com a presença do personagem Juiz de Paz, uma vez que as falas e as 

situações em que este se encontra podem ser reveladoras de formas de uso da 

linguagem diante de situações de intermediação de conflitos ou mesmo de 

provocação desses conflitos. 

Já a segunda peça, escrita no início do século XXI, representa, na verdade, formas 

de uso da língua portuguesa da década de 1940, período retratado no enredo. A 

escolha do período e da peça pode nos levar a uma análise comparativa diacrônica 

de dois períodos distantes nos modos de uso da língua. Teremos representações da 

linguagem em uso na década de 1940 e em 1838. A escolha do material de análise, 

assim, articula-se com nosso objetivo de verificar diacronicamente formas e 

estratégias da linguagem em uso, tal como pretendem os trabalhos de Pragmática 

Histórica. Essa segunda peça é do dramaturgo e roteirista Bosco Brasil (n. 1960), 

que escreveu seus primeiros textos para o rádio e depois foi para televisão, 

escrevendo novelas. A história da peça se passa no Rio de Janeiro e narra como um 

judeu polonês, Clausewitz, tentou entrar no Brasil em abril de 1945, fugindo da 

guerra na Europa. Clausewitz divide a cena com Segismundo, agente alfandegário e 
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ex-torturador da polícia política, que entrevista o judeu e dá a palavra final sobre seu 

salvo-conduto, documento que possibilita a permanência de um estrangeiro no 

Brasil. O interrogatório inicia uma exposição ideológica entre os personagens. Ainda 

que não haja oficialmente a figura jurídica, ao ser o condutor do interrogatório, o 

agente alfandegário assume o espaço social relacionado ao conflito de natureza 

jurídica.  

A pesquisa foi desenvolvida da seguinte forma: seleção dos trechos do material de 

análise; reconstrução histórica do contexto de produção das peças; análise das 

condições de produção das peças, procurando evidenciar a relação entre a 

linguagem e o contexto social e histórico de produção; análise dos efeitos de sentido 

das peças. Essa análise foi feita por meio da observação de elementos pragmáticos 

no estabelecimento de situações de conflito; comparação das linguagens utilizadas 

nas duas peças, tendo em vista a observação diacrônica da linguagem em uso; 

organização das análises e redação do texto interpretativo e analítico; preparação 

dos resultados obtidos na análise e redação do texto. 

6. RESULTADOS 

A peça de Martins Pena apresenta uma estrutura dramatúrgica que representa 

modos autênticos de uso da linguagem do período em que foi escrita. O foco 

principal ao analisar esses atos ilocucionários é saber se eles são felizes ou 

infelizes. 

Os trechos da peça transcritos a seguir serão analisados como atos ilocucionários: 

ESCRIVÃO, zangado – O senhor manda dizer-lhe que se não for, irá preso. 

MANUEL JOÃO – Pois diga com todos os diabos ao senhor juiz lá irei. 

Análise: O ato ilocucionário é feliz nesse trecho, pois Manuel João atendeu a fala do 

Juiz, dita pelo Escrivão. 

JUIZ- Sr. Escrivão, faça o favor de ler. 

ESCRIVÃO, lendo – Diz Inácio José, natural desta freguesia e casado com Josefa, 

sua mulher na face da Igreja, que precisa que Vossa Senhoria mande a Gregório 

degradado para fora da terra, pois teve o atrevimento de dar uma umbigada em sua 

mulher, na encruzilhada do Pau-Grande, que quase a fez abortar, da qual umbigada 
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fez cair a dita sua mulher de pernas para o ar. Portanto, pede a Vossa Senhoria 

mande o dito Gregório para Angola. Espera receber mercê. 

 Análise: Esse ato ilocucionário é feliz, pois o Juiz diz ao Escrivão para ler e o 

requerimento é lido. 

JUIZ – Está bom, senhora, sossegue. Sr. Inácio José, deixe-se destas asneiras, dar 

umbigadas não é crime classificado no Código. Sr. Gregório, faça o favor de não dar 

mais umbigadas na senhora; quando não, arrumo-lhe com as leis às costas e meto-

o na cadeia. Queiram-se retirar. 

INÁCIO JOSÉ, para Gregório – Lá fora me pagarás 

Análise: O ato ilocucionário aqui não é feliz. Após a fala do Juiz, Inácio José parece 

falar duramente com Gregório e intimidá-lo, contudo o ambiente deveria estar 

tranquilo após as advertências do Juiz. 

JUIZ – Estão conciliados. (Inácio José, Gregório e Josefa saem.) Sr. Escrivão, leia 

outro requerimento. 

ESCRIVÃO, lendo – “O abaixo-assinado vem dar os parabéns a V. As. Por ter 

entrado com saúde no novo ano financeiro. Eu, Ilmo Sr. Juiz de Paz, sou senhor de 

um sítio que está na beira do rio, aonde dá muito boas bananas e laranjas, e como 

vem de encaixe, peço a V. As. O favor de aceitar um cestinho das mesmas que eu 

mandarei hoje à tarde. Mas, como ia dizendo, o dito sitio foi comprado com o 

dinheiro que a minha mulher ganhou nas costuras e outras coisas mais; e, vai senão 

quando, um meu vizinho, homem da raça do Judas, diz que metade do sítio é dele. 

E então, que lhe parece, Sr. Juiz, não é desaforo? Mas, como ia dizendo, peço a V. 

Sa. Para vir assistir à marcação do sítio. Manuel André. Espera receber mercê.”  

Análise: O Escrivão leu o requerimento pedido pelo Juiz, o que tornou esse ato 

ilocucionário feliz. 

SAMPAIO – Tenho ainda um requerimento que fazer. 

JUIZ – Então, qual é? 

SAMPAIO – Desejava que Vossa Senhoria mandasse citar a Assembléia Provincial.  

JUIZ – Ó homem! Citar a Assembléia Provincial? E pra quê? 

SAMPAIO – Pra mandar fazer cercado de espinhos em todas as hortas. 
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JUIZ – Isto é impossível! A Assembléia Provincial não pode ocupar-se com essas 

insignificâncias. 

TOMÁS – Insignificância, bem! Mas os votos que Vossa Senhoria pediu-me para 

aqueles sujeitos não era insignificância. Então me prometeu mundos e fundos.  

JUIZ – Está bom, veremos o que poderei fazer. Queiram-se retirar. Estão 

conciliados; tenho mais que fazer. (Saem os dois.) Sr. Escrivão, faça o favor de... 

(Levanta-se apressado e, chegando à porta, grita para fora:) Ó Sr. Tomás! Não se 

esqueça de deixar o leitão no chiqueiro! 

TOMÁS, ao longe – Sim senhor. 

Análise: Apesar de não querer, o Juiz diz, ao final do trecho, que tentará fazer o que 

Sampaio pediu, mas é o ato ilocucionário não é feliz, pois o pedido de Sampaio não 

é atendido. 

ESCRIVÃO – Pois Vossa Senhoria não sabe despachar? 

JUIZ – Eu?  Ora essa é boa! Eu entendo cá disso? Ainda quando é algum caso de 

umbigada, passe; mas casos sérios, é outra coisa. Eu lhe conto o que me ia 

acontecendo um dia. Um meu amigo me aconselhou que, todas as vezes que eu 

não soubesse dar um despacho, que desse o seguinte: “Não tem lugar.” Um dia 

apresentaram-me um requerimento de certo sujeito, queixando-se que sua mulher 

não queria viver com ele, etc. Eu, não sabendo dar despacho, dei o seguinte: “ Não 

tem lugar.” Isto mesmo é que queria a mulher; porém, o marido fez uma bulha de 

todos os diabos; foi à cidade, queixou-se ao Presidente, e eu estive quase não 

quase suspenso. Nada, não me acontece outra. 

ESCRIVÃO – Vossa Senhoria não se envergonha, sendo uma Juiz de Paz? 

JUIZ – Envergonhar-me de quê? O senhor ainda está muito de cor. Aqui para nós, 

que ninguém nos ouve, quantos juízes de direito há por estas comarcas que não 

sabem aonde tem sua mão direita, quanto mais juízes de paz... E além disso, cada 

um faz o que sabe. (Batem.) Quem é?  

Análise: O Juiz deixa claro que não se envergonha por não saber atividades 

referentes a sua profissão, ainda que o Escrivão tente mostrar que ele deveria saber 

“despachar”. O ato ilocucionário não é feliz. 
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A peça “Novas Diretrizes em tempos de Paz” não apresenta cenas de coerção como 

a peça mencionada anteriormente, contudo há uma cena de confissão ao final da 

peça. 

CLAUSEWITZ - Eu preciso contar uma coisa... 

SEGISMUNDO - Chega das suas lembranças, senhor Clausewitz.  

CLAUSEWITZ - É sobre o que eu acabei de contar.  

SEGISMUNDO - Fale logo, senhor Clausewitz. 

CLAUSEWITZ - (TEMPO) Nem tudo é verdade... 

SEGISMUNDO - (TEMPO) Como é? 

CLAUSEWITZ - Eu vi o professor Cracowiack morrer. Mas ele não disse nada disso 

que eu disse que ele disse. O professor Cracowiack passou as últimas horas da sua 

vida me explicando com se prepara um mingau que só fazem no vale onde nasceu.  

SEGISMUNDO - (TEMPO) E o que era todo aquele monte de palavras?  

CLAUSEWITZ - Teatro. 

SEGISMUNDO - Teatro? 

CLAUSEWITZ - Um monólogo de uma peça de um autor espanhol. Eu recitei esse 

monólogo todas as noites durante um ano...  

SEGISMUNDO – Isso não está certo. Eu disse que o senhor tinha que me fazer 

chorar com as suas lembranças.  

CLAUSEWITZ - Eu forcei a minha memória e só lembrei de trechos de peças nas 

quais eu atuei. Eu me lembro dos alemães cruzando a fronteira do meu país. Mas 

me lembro também da primeira vez em que li um autor espanhol.  

Ao final da peça, Clausewitz confessa ter mentido para Segismundo, a história que 

ele contou não era verdadeira. 

Ao comparar o léxico utilizado em cada uma das peças, pode-se perceber que a 

segunda peça apresenta atos ilocucionários mais próximos ao vocabulário vigente 

atualmente. 

Na peça “Juiz de Paz na Roça”, as cenas de coerção são cercadas de formalidade, 

apesar de o cenário ser o interior do Brasil.  
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A Língua Portuguesa evoluiu por causa de seus falantes. A urbanização e a 

modernização mudaram o falante de Língua Portuguesa e, consequentemente, a 

própria língua. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Pragmática Histórica é um campo ainda pouco explorado, especialmente em 

Língua Portuguesa. Considerar a linguagem em uso diacronicamente, salientando 

as evoluções linguísticas provocadas pelo tempo, nos parece o ponto de partida 

para pesquisas em Pragmática Histórica. 

A abordagem Pragmática em perspectiva diacrônica destacada nesse artigo analisa 

a linguagem, não em seu uso tal como se realizou (diante das dificuldades 

peculiares da coleta de dados para a Pragmática Histórica), mas na recriação de um 

uso da linguagem em situações propostas pela narrativa dramatúrgica na construção 

de enredos e ações de personagens por meio de falas localizadas em 

representações de situações de interação verbal. 

Durante a pesquisa foi possível interpretar a formação de sentidos a partir de 

implícitos (salientando o princípio de cooperação e as máximas conversacionais) 

utilizados em Língua Portuguesa, tendo em vista representações de estruturas 

linguísticas e modos de uso da língua em situações de coerção/confronto em peças 

teatrais de diferentes datas do século XIX e do século XXI permitiu que a pesquisa 

se solidificasse em documentos reais. 

 A seleção de informações do presente artigo, por meio de princípios da teoria da 

relevância, que em seu contexto de produção foram consideradas como relevantes, 

observando representações de estruturas linguísticas e modos de uso da língua em 

situações de coerção/confronto em peças teatrais de diferentes datas do século XIX 

e do século XXI. 

A evolução pragmática da Língua Portuguesa sob um aspecto diacrônico é evidente; 

a língua se transforma e quem define as transformações, sobretudo, é o próprio 

falante. Aspectos linguísticos são agregados ou perdidos de acordo com o uso; é o 

falante, independente da situação – se coerção, confissão ou outro – quem 

determina a evolução na língua.  
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