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Módulo II (A Interação Verbal)

Machado de Assis, Memórias póstumas de Brás Cubas
Capítulo LXVIII - «O vergalho»

Tais eram as reflexões que eu vinha fazendo, por aquele Valongo fora, logo depois de ver e ajustar a casa. Interrompeu-mas
um ajuntamento; era um preto que vergalhava outro na praça. O outro não se atrevia a fugir; gemia somente estas únicas
palavras: -- «Não, perdão, meu senhor; meu senhor, perdão!» Mas o primeiro não fazia caso, e, a cada súplica, respondia
com uma vergalhada nova.
-- Toma, diabo! dizia ele; toma mais perdão, bêbado!
-- Meu senhor! gemia o outro.
-- Cala a boca, besta! replicava o vergalho.
Parei, olhei... Justos céus! Quem havia de ser o do vergalho? Nada menos que o meu moleque Prudêncio, -- o que meu pai
libertara alguns anos antes. Cheguei-me; ele deteve-se logo e pediu-me a bênção; perguntei-lhe se aquele preto era escravo
dele.
-- É, sim, nhonhô.
-- Fez-te alguma cousa?
-- É um vadio e um bêbado muito grande. Ainda hoje deixei ele na quitanda, em quanto eu ia lá embaixo na cidade, e ele
deixou a quitanda para ir na venda beber.
-- Está bom, perdoa-lhe, disse eu.
-- Pois não, nhonhô. Nhonhô manda, não pede. Entra para casa, bêbado!
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Saí do grupo, que me olhava espantado e cochichava as suas conjecturas. Segui caminho, a desfiar uma infinidade de
reflexões, que sinto haver inteiramente perdido; aliás, seria matéria para um bom capítulo, e talvez alegre. Eu gosto dos
capítulos alegres; é o meu fraco. Exteriormente, era torvo o episódio do Valongo; mas só exteriormente. Logo que meti
mais dentro a faca do raciocínio achei-lhe um miolo gaiato, fino, e até profundo.
Era um modo que o Prudêncio tinha de se desfazer das pancadas recebidas, -- transmitindo-as a outro. Eu, em criança,
montava-o, punha-lhe um freio na boca, e desancava-o sem compaixão; ele gemia e sofria. Agora, porém, que era livre,
dispunha de si mesmo, dos braços, das pernas, podia trabalhar, folgar, dormir, desagrilhoado da antiga condição, agora é
que ele se desbancava: comprou um escravo, e ia-lhe pagando, com alto juro, as quantias que de mim recebera. Vejam as
sutilezas do maroto!

Prof.a Sonia Netto Salomão
3

Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas (1881)
Capítulo LXVIII - O vergalho
Tais eram as reflexões que eu vinha fazendo, por aquele Valongo fora, logo depois de ver e ajustar a casa.
Interrompeu-mas um ajuntamento; era um preto que vergalhava outro na praça. O outro não se atrevia a
fugir; gemia somente estas únicas palavras: -- «Não, perdão, meu senhor; meu senhor, perdão!» Mas o
primeiro não fazia caso, e, a cada súplica, respondia com uma vergalhada nova.
-- Toma, diabo! dizia ele; toma mais perdão, bêbado!
-- Meu senhor! gemia o outro.
-- Cala a boca, besta! replicava o vergalho.
Parei, olhei... Justos céus! Quem havia de ser o do vergalho? Nada menos que o meu moleque Prudêncio, - o que meu pai libertara alguns anos antes. Cheguei-me; ele deteve-se logo e pediu-me a bênção;
perguntei-lhe se aquele preto era escravo dele.
-- É, sim, nhonhô.
-- Fez-te alguma cousa?
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-- É um vadio e um bêbado muito grande. Ainda hoje deixei ele na quitanda, enquanto eu ia lá embaixo na
cidade, e ele deixou a quitanda para ir na venda beber.
-- Está bom, perdoa-lhe, disse eu.
-- Pois não, nhonhô. Nhonhô manda, não pede. Entra para casa, bêbado!
Saí do grupo, que me olhava espantado e cochichava as suas conjecturas. Segui caminho, a desfiar uma
infinidade de reflexões, que sinto haver inteiramente perdido; aliás, seria matéria para um bom capítulo, e
talvez alegre. Eu gosto dos capítulos alegres; é o meu fraco. Exteriormente, era torvo o episódio do Valongo;
mas só exteriormente. Logo que meti mais dentro a faca do raciocínio achei-lhe um miolo gaiato, fino, e até
profundo. Era um modo que o Prudêncio tinha de se desfazer das pancadas recebidas, -- transmitindo-as a
outro. Eu, em criança, montava-o, punha-lhe um freio na boca, e desancava-o sem compaixão; ele gemia e
sofria. Agora, porém, que era livre, dispunha de si mesmo, dos braços, das pernas, podia trabalhar, folgar,
dormir, desagrilhoado da antiga condição, agora é que ele se desbancava: comprou um escravo, e ia-lhe
pagando, com alto juro, as quantias que de mim recebera. Vejam as sutilezas do maroto!
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A Boutique do Valongo –
Debret, 1835
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A Interação Verbal
A Interação Verbal consiste numa teoria que tem por base a análise dos sentidos coconstruídos em interação em diferentes
contextos de uso. Estudam-se as chamadas rotinas conversacionais, baseadas em estratégias discursivas usadas no dia a dia,
em diferentes contextos interacionais: “quotidianos”, “mundanos” ou “institucionais”. O seu enfoque analítico está nos
contextos interativos através dos quais a linguagem é usada. Este modelo teórico estabelece a interseção entre as análises
sobre a construção da compreensão humana do mundo, as condições que estão na base dessas interpretações e o papel
destas últimas na construção da ordem social (Barbeiro, 2017: 28 - https://repositorioaberto.uab.pt/handle/10400.2/6691]

Na interação verbal são considerados também os atos não linguísticos, como os gestos, por exemplo. Do ponto de vista da
Análise Interacional, o discurso é um processo interativo, por meio do qual ocorrem as interações conversacionais. De acordo
com esta teorização, o discurso assume uma forma dialógica, mesmo em enunciados proferidos por um único locutor, como,
por exemplo no caso da oratória (cfr. Os sermões estudados ou os textos literários com função pragmática, ou a aula
ministrada por um docente). O discurso, portanto, mesqmo quando não se realiza através do diálogo pode ser dialógico.
A noção de intersubjetividade, inerente à própria linguagem, tem sido estudada por muitas correntes analíticas fundadas
numa reflexão de índole enunciativo-pragmática: os falantes, ou interactantes, partilham um conhecimento comum acerca
dos conteúdos semântico-pragmáticos e acerca dos dados da situação de comunicação.
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• A competência comunicativa (Dell Hymes, 1971 ) = a competência linguística mais a totalidade dos fatores
pragmáticos, com o respeito das regras para o uso da língua num determinado contexto situacional, além do contato com
atitudes, valores e motivações.
• Esquemas, modelos, estruturas > contar uma piada, apresentar pessoas, reservar um hotel, dar uma orientação
geoghráfica. O comportamento linguístico necessita de vasta experiência, como em todos os campos do agir humano.
• Componentes da interação verbal: os papéis linguísticos têm a ver com as situações específicas: contexto familiar,
informal, hierarquizado, etc.
• Os atores: um locutor (falante) e um alocutário (ouvinte)
• O contexto situacional e os registros (Halliday, 1985) X variação regional e social

- Curtes ir à praia?

- Considero uma experiência maravilhosa!
- Apetece-te vir com a malta amanhã?
- A perspectiva dessa actividade motiva-me e cria em mim uma imensa
• expectativa.
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- Tens alguma cena para fazermos antes de irmos? A que horas ‘tás despachado?
- Não obstante as inúmeras solicitações a que devo responder no presente momento, tomarei as devidas diligências no
sentido de me libertar cerca das 10 horas da manhã.

Variação diastrática

Variação diatópica
betão x concreto
abóbora x jerimum
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• O contexto situacional e os registros (Halliday, 1985): Campo (tema); Conteúdo; Modo.
Obs. No exemplo de Machado de Assis, o Campo refere-se à escravidão (vergalho, escravo, Valongo, pancadas, Nhonhô,
Senhor); o Conteúdo refere-se à relação social estabelecida entre senhor e escravo:
- «Não, perdão, meu senhor; meu senhor, perdão!» [...]
-- Toma, diabo! dizia ele; toma mais perdão, bêbado!
-- Meu senhor! gemia o outro.
-- Cala a boca, besta! replicava o vergalho. [...]
-- Está bom, perdoa-lhe, disse eu.
-- Pois não, nhonhô. Nhonhô manda, não pede. Entra para casa, bêbado!

O Modo de relacionamento no exemplo citado é o diálogo na rua, no espaço público, aonde se desenvolve a cena
descrita.

•

Fatores institucionais (Brown e Levinson, 1978)
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Língua oral – Língua familiar brasileira
٠ observa-se o uso do verbo ter por haver, e a própria expressão teve gente que é forma muito coloquial que, em linguagem
formal escrita, seria: houve quem;
٠ constata-se o uso de verbos e de substantivos que generalizam o sentido, sendo verdadeiras palavras jolly, do tipo botar ou,
coisa. O mesmo se observa para o verbo falar, no lugar de dizer ou estabelecer;
٠ muitas são também as expressões idiomáticas como: tá a fim; ía dar galho; na fossa;
. Presença de expressões típicas de situações pragmáticas de discurso como é o caso de sabe como é que é, não é? Acho que,
quer dizer, não é que…é que, o que é que;
. a preposição para aparece sempre de modo simplificado e, quando seguida de artigo definido, combina-se com ele: para >
pra, típico da linguagem informal: pro/pra.
• Uso frequente de inteirações como: aí, logo
• A dupla negação: não era pra eu ter inventado nada;
• o uso das formas compostas dos verbos: em particular do gerúndio (a gente grande tá sempre achando que criança tá por
fora»; Tá vendo?) e do futuro (vou ver se um dia eu entendo essa jogada»);
• uso frequente do gerúndio no lugar do Imperfeito do Indicativo: viu o pessoal chegando perto, no lugar de «que chegava»;
• uso de só + gerúndio do verbo ver com valor enfático: «bonita que só vendo», «feliz que só vendo», «brilhando que só
vendo»;
• estilo conciso, com predominância da parataxe: frequentemente as frases iniciam com conjunções coordenadas aditivas: e,
mas;
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. há três estratégias de relativização no PB: 1) a padrão («o livro de estória cuja capa é amarela sumiu»); 2) a copiadora («o
livro de estória que a capa dele é amarela sumiu»); 3) a cortadora («o livro de estória que a capa é amarela sumiu»). As duas
últimas não são da língua padrão. Há três estratégias de relativização, respectivamente: 1) com pronome relativo,
correspondente ao uso padrão; 2) com pronome pessoal cópia, seguindo uma hierarquia de acessibilidade do SN, que passa a
ser formulado como: suj.> OD > OI > obl. > gen.; e 3) com zero, em que o SN é regido por preposição, apagando-se o elemento
relativizado e a preposição que o precede: Essa irmã que eu tô falando;
. a realização do objeto direto como clítico acusativo, pronome nominativo e objeto nulo. Ligada à questão do item acima está
a realização do objeto direto correferente com um SN mencionado no discurso. Este é um fenômeno linguístico ainda variável
na estrutura da língua, em decorrência da perda do clítico acusativo de 3a. pessoa -o(s), -a(s), provocando duas estratégias de
preenchimento da posição do objeto direto: 1) a ocorrência de objetos nulos [e] nos mais diversos contextos sintáticos, sendo
o antecedente um SN ou uma sentença, como nos exemplos a seguir: (i) Conte aquela piada nova para o João. Você já contou
[e] para ele? O Pedro disse que vai passar no teste. Eu acho difícil [e]. 2) a utilização da forma nominativa de 3a. pessoa em
função de acusativo, como no exemplo (ii): A Paula está vindo; eu já chamei ela. Em A bolsa amarela: só vejo eles de noite.
• Alternância nós / a gente: a inclusão da expressão a gente no quadro dos pronomes pessoais já motivou pesquisas tanto na
fala culta quanto na popular. No PB, a distribuição de uso a gente e nós é mais ou menos equilibrada: não há grandes
divergências entre as cinco capitais brasileiras, mas o Rio de Janeiro é a capital onde mais se usa a gente na função de
sujeito, enquanto as demais cidades ainda privilegiam o emprego de nós. Pode-se ainda dizer que a substituição de nós por
a gente ainda não atingiu os altos percentuais da norma popular, no que se refere à norma culta. Na década de 90, no
entanto, a forma inovadora atingiu 75% no Rio de Janeiro e entre os jovens ultrapassou 90%, o que indica uma substituição
acelerada de nós por a gente nos últimos 20 anos. Em A bolsa amarela: a gente só devia nascer quando a mamãe da gente
quer.
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