
 1 

 
[Published in Márcia Abreu e Nelson Schapochnik (eds.), Cultura Letrada no Brasi: 

objetos e práticasl. Campinas SP: Mercado das Letras, 2005, pp. 67-75.] 
 

 

Conceitos de pragmática linguística na mise-en-page do texto escrito  
Rita Marquilhas 

Universidade de Lisboa 

Spontaneous speech is produced in real time, impromptu, and with no opportunity for 

editing, whereas written language is generally produced with pauses for thought and 

with much editing. 

Miller e Weinert 1998:22 

 

I am drawn to those areas of linguistics that are concerned with language in use and 

language in context, due in part to my training as a designer which affirms a natural 

alliance between the visual organisation of a document and its intended use. [...] The 

relationship between language use, typographic design, how a document is going to be 

used and the effectiveness of this use is fundamental. 

Walker 2001:3 

 

[Num diálogo oral], nossas frases fazem referência de maneira constante à situação 

enquanto o diálogo se processa [...]. Nada disso ocorre com o texto escrito, que 

precisa, por assim dizer, ‘construir’ lingüísticamente os momentos, indivíduos e lugares 

a que faz referência. 

Ilari 1978:10 

 

 

Cada sistema de escrita tem, no momento da sua invenção, uma componente 

metalinguística. Esta observação tem sido ciclicamente repetida (Goody, Olson, 

Blanche-Benveniste, Ferreiro, Teberosky, Sampson, Coulmas...) e não parece haver 

base para a sua refutação.  

Para encontrar essa componente, renunciando ao mesmo tempo à perspectiva 

datada, muito estruturalista, de que a linguagem humana aflora na escrita como “uma 

espécie de linguagem mutilada”, na expressão de Mattoso Câmara Jr, v. Urbano 
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(2000:96), é preciso ter o cuidado de não transpor acriticamente para o estudo da escrita 

as construções teóricas dos linguistas. Mas a investigação sistemática de um corpus 

gráfico, do respectivo enquadramento social e cultural e a sua descrição exaustivamente 

filológica podem ser uma defesa em relação a esse possível deslize epistemológico. Daí 

pode partir-se para a interpretação dos elementos da tecnologia escrita enquanto ensaios 

originais da construção de um modelo de língua. 

A descrição de certas unidades gráficas como o branco, a linha gráfica, a página, 

as colunas, o parágrafo, contrastada com o texto que está escrito no mesmo suporte, 

introduz obrigatoriamente as noções de contexto e de uso. Trata-se de secções da 

superfície do suporte que enquadram e organizam a área do texto escrito (contexto 

gráfico); por outro lado, as suas regras de composição e decifração são ditadas por 

convenções de comunicação cuja estabilidade não as impede de variarem em função 

quer dos intervenientes na comunicação escrita, quer da natureza do texto e do suporte, 

quer da comunidade em causa e ainda, mas menos acentuadamente, em função da época 

(uso, no duplo sentido que tem a palavra portuguesa, de utilidade e de tradição). 

Daqui decorre que um comentário destas unidades gráficas que tenha em mente 

a comparação entre oralidade e escrita se tenha de instalar num universo conceptual que 

contemple o uso e o contexto da linguagem - a Pragmática. A Pragmática é aquela 

componente da teoria geral da gramática que faz fronteira com a Semântica, a 

Sociolinguística e a Psicolinguística, reclamando para seu terreno próprio a 

«investigação linguística que se refere obrigatoriamente ao contexto, termo que engloba 

as identidades dos participantes, os parâmetros espaciais e temporais dos eventos de 

fala, as crenças, conhecimentos e intenções dos participantes nesses eventos, e muito 

mais» - Levinson 1991 (1983):5 – trad.. 

Comecemos por comparar um texto oral, enquadrado no contexto de produção, 

ou seja, um enunciado, e a sua possível transcrição em suporte de escrita. É um truísmo 

dizer que à condição efémera do primeiro corresponde a condição fixa do segundo. Mas 

essa condição fixa, que é inerente às propriedades do suporte, é trabalhada e expandida 

na escrita à custa de múltiplas convenções gráficas. Estas desenvolvem tradicionalmente 

estruturas de fixação acrescida que, mesmo variando com a cultura em causa, 

apresentam alguma sistematicidade. 

Basta pensar em dois, apenas dois, formatos diferentes de suporte de escrita, 

nossos contemporâneos mas com uma história bem conhecida na cultura ocidental, que 

correspondem a dois géneros, muito latos, de texto: a carta e o livro impresso. Entre os 
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elementos da estrutura da carta (seja ela familiar ou formal) considera-se 

obrigatoriamente a data, a assinatura, a fórmula de endereço, as indicações do 

sobrescrito...; enquanto elementos da estrutura do livro, temos o título, o autor, a 

editora, a data, a numeração das páginas e das notas, o índice... 

Olhadas historicamente, estas convenções têm sofrido mudança. Para não 

alongar os exemplos, refira-se o título do livro, com origem na anotação no bifólio de 

guarda dos cadernos impressos que esperavam, ao tempo dos primeiros impressores, a 

respectiva encadernação (v. Martin 1987:33); refira-se, também para o formato do livro, 

a menção do nome do autor e da data, com origem no cólofon dos livros manuscritos 

que continha, sinalizando o final da cópia, a data e a identificação do copista (v. 

Muzerelle 1985:136); refira-se finalmente, para o formato da carta, as especificações 

contidas nos manuais de epistolografia, desde os formulários medievais, aos estilos do 

Renascimento e aos secretários do século XIX (v., entre outros, Gimeno Blay 

1999:201-204 e Walker 2001:127-139). 

Para cada época e tipo de suporte, apesar da herança de convenções muito 

institucionalizadas, repetiram-se ensaios de tratamento gráfico do texto da carta que se 

revelou estratégico em termos de referência, de deixis e de força ilocutória, que são 

também três dos temas mais estudados na reflexão sobre a Pragmática da língua. A 

razão para este paralelismo está na natureza da escrita, que apresenta sistematicidade de 

ligação a estruturas da língua falada, o que constitui aliás, um dos primeiros princípios 

assimilados pelas crianças quando iniciam a aquisição do conceito de escrita – Ferreiro 

1994:55, 58. 

A utilidade de uma comparação entre estratégias gráficas de mise-en-page e 

estratégias linguísticas de uso é a de o texto escrito nos poder oferecer modelos 

intuitivos, mas nem por isso menos sofisticados, de crítica pragmática. 

Pegando no caso da deixis, este fenómeno tem recebido da linguística 

pragmática uma atenção insistente. A deixis já não é entendida só em sentido estrito, 

como uma simples mostração de referentes (pessoais, temporais, espaciais, sociais, 

textuais), é vista como activadora constante desses referentes. Emile Benveniste 

começou por insistir em que o deíctico da primeira pessoa, EU, impõe a existência do 

sujeito, o que quer dizer que o sujeito não é anterior ao acto verbal, mas sim 

incorporado por ele (Benveniste 1966:260). Hoje é cada vez mais convincente a noção 

pragmática de que o contexto de um acto de fala não é uma “grelha estável” mas sim 

um “processo interactivo contínuo” - v. Hanks 1996:233.  
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Esta abstracção pode ser difícil de compreender por parte de um observador 

leigo da linguagem, mas os textos escritos têm elementos que expõem muito claramente 

a mesma ideia, quase tomam como banal este sofisticado conceito da Pragmática. 

Pense-se num texto escrito como uma carta, ou até um cheque bancário, com suas 

assinaturas, pense-se também num livro impresso, que na capa e na folha de rosto leva 

o nome do autor. São claras as convicções ligadas à forma como a autenticidade da 

carta ou do cheque e a responsabilidade pelo conteúdo do livro dependem da presença 

da assinatura e da menção de autoria. O texto da assinatura e o do nome do autor são 

lidos, pelos receptores dos enunciados escritos, como as marcas que atam o texto ao seu 

enunciador, o qual não é uma pessoa física mas sim o sujeito (o contexto pessoal) 

daquele enunciado. Quando se trata da escrita, já pertence ao senso comum a noção de 

que o enunciador é uma criatura do enunciado, efeito este conseguido pela presença dos 

elementos assinatura/nome de autor (veja-se, por exemplo, o conceito de cliente 

bancário do ponto de vista do caixa do banco: o cliente não é uma pessoa, é a assinatura 

do cheque). 

Pode argumentar-se que um deíctico como o que Benveniste utilizava na sua 

argumentação, EU, é uma forma de referência quase vazia, um pronome e não um 

nome, fluindo o seu significado referencial ao sabor da respectiva actualização nos 

enunciados falados, e que isso é que faz um deíctico – ser contextualmente dependente. 

Acontece que, por um lado, o nome de uma assinatura não é muitas vezes 

suficiente, em absoluto, para referir a pessoa que agiu como autor do texto – numa carta, 

por exemplo, as indicações do sobrescrito, o conteúdo e a letra da carta, quem a 

recebeu, tudo isso são contextos que contribuem para a compreensão cabal da assinatura 

(que aliás, mantendo-se nominal, pode ser referencialmente imprecisa - por exemplo, 

Mãe). Este aspecto tem depois uma faceta bastante elucidativa quando se passa para a 

variante de assinatura constituída pela rubrica, virtualmente ilegível (de referência 

indeterminada, portanto) e com tendência para assumir um grafismo padronizado. A 

rubrica será então o sinal gráfico que mais se aproxima dos pronomes da primeira 

pessoa quando fixam deicticamente os sucessivos sujeitos dos enunciados. 

Por outro lado, cada vez mais se tende no domínio da Linguística (neste caso, a 

Semântica) a considerar que expressões como os nomes, incluindo os nomes próprios, 

são implicitamente deícticas – “o seu significado está, geralmente, subespecificado e 

indeterminado, ganhando sistematicidade com os parâmetros contextuais e os princípios 

do uso” (Gumperz e Levinson 1996:225, 231 – trad.). Mais uma vez, nas 
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particularidades dos textos escritos parece encontrar-se a ideia de que a classe das 

expressões com função deíctica (pelo menos a pessoal) é muito ampla. Com efeito, há 

um continuum tipológico na assinatura de uma carta que tem a rubrica numa 

extremidade (a ilegível), expressões truncadas no meio (iniciais, nomes de relações 

familiares, profissionais ou sociais, nomes de baptismo soltos, apelidos soltos) e, na 

extremidade mais exaustivamente referencial, textos como 

 

O Director 
António Cândido Antunes 
(Engenheiro Agrónomo) 

 

Todos estes elementos, apesar da sua variedade formal, são tratados da mesma 

forma do ponto de vista da mise-en-page, o que sugere que integram uma mesma 

classe dentro da “gramática escrita”. 

 

CONCLUSÃO 

A assinatura e o nome do autor são, pois, elementos úteis na confirmação de que 

a escrita é um bom campo para explorar intuições dos falantes sobre a sua língua. 

Introduzem um domínio muito amplo e complexo, que é o da mise-en-page do texto 

escrito, capaz de emparelhar com a complexidade dos problemas da Pragmática 

linguística. Mas isso já se depreenderia, sem reflexão adicional, da necessidade que os 

linguistas têm de recorrer ao exemplo do discurso escrito quando expõem conceitos 

pragmáticos (estes casos aparecem em grande quantidade, sobretudo, nos capítulos da 

deixis textual ou discursiva dos manuais de Pragmática, onde é imponente a concepção 

do co-texto ou contexto discursivo como o conjunto das páginas de um livro, mesmo 

que se tenha começado por comentar uma conversação). Veja-se, por exemplo, o 

manual de Stephen C. Levinson  

 

Como o discurso se desenrola no tempo, parece natural que as palavras 

deícticas temporais possam ser usadas para referir porções do discurso; 

assim, como temos na semana anterior e na próxima quinta-feira, 

também podemos ter no parágrafo anterior e no próximo capítulo. 

Levinson 1991(1983):85 - trad. 
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Veja-se também a demonstração de Fernanda Irene Fonseca:  

O campo perceptivo comum é, neste caso [da deixis textual ou 

discursiva], o contexto verbal (co-texto), acessível porque presente na 

memória imediata dos interlocutores. Neste espaço textual, a função 

mostrativa dos deícticos realiza-se como anáfora ou como catáfora, 

conforme remetem para uma pré-informação ou uma pós-informação. 

Na deixis textual é utilizada significativamente a dimensão espacial do 

texto, dimensão inerente ao carácter temporalmente extenso e linear da 

linguagem verbal que, no caso do texto escrito, se concretiza como 

dimensão espacial concreta (linhas, páginas, capítulos, etc.). 

Fonseca 1996:441 

 

Há portanto todo um programa possível de estudo da mise-en-page do texto 

escrito na sua relação com os conceitos da Pragmática. O objectivo será o de detectar 

modelos de teorização linguística embebidos nas convenções do desenho gráfico. 
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No quadro abaixo vão esboçadas sugestões de conexão entre os dois campos, 

gráfico e pragmático (para a terminologia dos tipos de deixis servi-me da sistematização 

contida em Fonseca 1996, construída sobre as propostas de Karl Bühler e Charles 

Fillmore): 

 

 

 

Mise en page 

(elementos gráficos) 

Pragmática 

(conceitos linguísticos) 

espaço branco, parágrafo, colunas, linha, 

entrelinha, página, margens, cabeçalho, 

rodapé, índice, números das páginas e das 

notas, título 

 

deixis discursiva (textual) 

aspas, itálico, negrito,maiúsculas, 

travessão, pontos de interrogação e de 

exclamação, reticências 

 

actos ilocutórios 

menção do nome do autor, assinatura, 

rubrica, nome do destinatário 

 

deixis pessoal 

data deixis temporal 

local, editor deixis espacial (local) 

fórmulas de endereço e de despedida, 

presença/ausência de rasuras, 

materialidade do suporte 

 

deixis social 

figuras, nomes/assinaturas das 

testemunhas, citações 

deixis circunstancial (nocional, modal) 
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