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PRAGMÁTICA E VARIAÇÃO LINGUÍSTICA
A pragmática estuda os significados linguísticos determinados não só pela semântica proposicional ou frásica
como também pela dedução a partir de um contexto extralinguístico, discursivo, situacional, social, aliado à
intenção comunicativa dos interlocutores. Ao contrário da semântica que não depende de informações
contextuais para a interpretação do significado, para a pragmática os fatores contextuais são decisivos para a
produção e a transmissão de significados. Portanto, além dos aspectos fonológicos, morfológicos, sintáticos e
semânticos que se concentram sobre o estudo formal da língua, a pragmática leva em consideração o que é
dito, o modo como é dito, a intenção com que é dito, o posicionamento físico, os pappéis sociais, as
identidades, as atitudes, os comportamentos e as crenças dos interlocutores, assim como a interrelação entre
eles.
A pragmática linguística, após um percurso que nos leva de Charles Pierce a Wittgenstein, desenvolve-se na
década de 1970 com três estudiosos, principalmente: John Austin, no seu How to do things with words?
(1962), propõe as noções de força performativa; John Searle nos seus Speech Acts (1969), a teoria dos atos da
fala e Paul Grice, em Utterer’s meaning and intentions (1969), a distinção entre “o que é dito” e “o que é
significado”.
Em 1967 alunos de Austin lançam o Modern Language Project que está na base dos chamados níveis limiares,
(treshold levels), do Quadro Comum Europeu de Referências para as Línguas: aprendizagem, ensino e
avaliação, do nível A1 ao C2.
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O quadro parte do princípio que seja possível estabelecer níveis de competência comunicativa homogêneos
entre as várias línguas da União Europeia. Conceito, aliás, que se desenvolve a partir da sociolinguística de base
americana, sintetizada por Fishman na regra dos quatro “quês”: quem fala, que linguagem, para quem e
quando.

A pragmática linguística (“pragmatics”) ganha cada vez mais terreno, com incursão na área de outras disciplinas,
como a sociologia, a antropologia, a psicologia, e a própria filosofia da linguagem. Na realidade, estudar
linguística aplicada é estudar, de forma relativamente difusa: semiótica, pragmática, análise do discurso,
sociolinguística, psicologia linguística, antropologia linguística e mesmo filosofia linguística.
Vamos estudar neste curso, predominantemente, a Pragmática oriunda dos estudos de Peirce: a pragmática
conversacional (Grice); a Pragmática locucional (Austin e Serale) e a semântica da conversação (Ducrot).
Os Fatores Pragmáticos envolvem a produção de sentido dos processos comunicativos classificados em:
• Situacionalidade: a situação comunicativa, o contexto em que se desenvolve a interação.
• Ex: Na sala de espera de um consultório, uma paciente diz à assistente de seu médico:
– Que calor, heim?
A assistente pode simplesmente responder “- Pois é”, ou pode oferecer-se para aumentar o ar condicionado ou
a abrir a janela.
• Intencionalidade: as intenções comunicativas de quem produz a mensagem, ou seja, o emissor (locutor).
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De acordo com a possibilidade da primeira resposta, o primeiro interlocutor poderá insistir, perguntado,
diretamente, se não é possível aumentar o ar condicionado ou abrir a janela. Neste caso, a assistente do
médico poderá responder:
“- Peço-lhe desculpas. Não havia entendido a sua pergunta”.
• Aceitabilidade: envolve o esforço do interlocutor (receptor) em compreender a mensagem produzida
pelo locutor (emissor).
Quando há um esforço para se compreender a mensagem, a resposta à primeira pergunta, seria do tipo:
“- Vou aumentar o ar condicionado.” Ou então: “- Infelizmente o ar condicionado está na sua potência
máxima. Acho melhor abrir a janela.”
• Informatividade: envolve as informações da mensagem emitidas pelo locutor.
Sempre no contexto situacional em que estamos trabalhando, a explicação da assistente, na segunda
resposta, contém uma informação útil para se entender o calor na sala de espera:
“- Infelizmente o ar condicionado está na sua potência máxima. Acho melhor abrir a janela.”
Intertextualidade, quando há referência a outros textos ( numa perspectiva ampla, semiótica).
«- Siamo tutti italiani», diz Ursula von der Leyen, Presidente da Comissão Europeia. A mesma frase foi
pronunciada por Kennedy em alemão, diante do muro de Berlim.
«-Ich bin ein Berliner». A frase é pronunciada num momento difícil em que a Presidente do Banco Central
Europeu, Cristine Lagarde, demonstrara pouca solidariedade com a Itália, provocando a queda da bolsa de
valores e a ira dos políticos.
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A Pragmática deve explicar como os falantes são capazes de entender não literalmente uma dada expressão, como
podem compreender mais do que as expressões significam e por que um falante prefere dizer alguma coisa de maneira
indireta e não de maneira direta. Em outras palavras, a Pragmática deve mostrar como se fazem inferências necessárias
para se chegar ao sentido dos enunciados. Há duas distinções fundamentais em Pragmática: significação versus sentido
e frase versus enunciado. A frase é um fato linguístico caracterizado por uma estrutura sintática e uma significação
calculada com base na significação das palavras que a compõem, enquanto o enunciado é uma frase a que se acrescem
as informações retiradas da situação em que é enunciada, em que é produzida. A mesma frase pode estar vinculada a
diferentes enunciados.
Ex: a) ) Vou resolver isso amanhã.
b) A mesa fez aprovar a moção e b1) A mesa está posta para o almoço. (Gouveia, 1995:384)
c) - O Chico Buarque é seu filho? Não, eu é que sou seu pai.
As trocas conversacionais que fazemos no nosso quotidiano regem-se pelo Princípio de Cooperação e por outros
princípios de comportamento linguístico, que com ele se relacionam, correspondentes às máximas conversacionais,
descritas por Grice (1975). No entanto, as máximas de conversação, mais do que regras de comportamento, são
princípios de interpretação, baseados nas intenções atribuídas na pressuposição da sua exploração, o que acontece
quando o locutor viola de forma evidente uma das máximas (Reboul & Moeschler, 1998: 7). A eficácia da comunicação
resulta da exploração destas máximas e a sua violação em contexto origina a mentira, o sarcasmo ou a ironia do locutor.
O entendimento ou o desentendimento que ocorre nas trocas conversacionais depende do uso do Princípio de
Cooperação e das máximas conversacionais, ou da sua infração (Mendes e Barbeiro, 2017: 23, adaptado).
O PRINCÍPIO DE COOPERAÇÃO DE PAUL GRICE
Logic and Conversation, Paul Grice(1975) : quantidade, qualidade, relação e modo. Um conceito de grande pertinência
operatória é o conceito de implicatura, proposto pelo autor. Grice divide as implicaturas em duas classes: as
implicaturas convencionais e as implicaturas conversacionais. As primeiras representam custos moderados
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de processamento lógico (inferência), as segundas podem requerer um esforço considerável de
processamento, sem garantia de obtenção da informação desejada, e podendo ser posteriormente
canceladas, irresponsabilizando o interlocutor que a introduziu. Certas insinuações, com consequências
positivas ou destrutivas, recorrem a esta forma de “notação invisível”:
Quantidade: Tornar a contribuição tão informativa quanto é requerido para o propósito da troca, evitando o
excesso de informação
Qualidade: A contribuição deve ser verdadeira, evitando-se a falsidade ou a falta de dados adequados
Relação: A contribuição deve ser relevante
Modo: Deve-se evitar expressões obscuras, ambíguas, prolixas e não metódicas.

Atos ilocutórios assertivos.
Os atos ilocutórios assertivos têm, como objetivo ilocutório, relacionar o locutor com o valor de verdade da
proposição expressa pelo enunciado.
EX.:
É este o último de quinze dias contínuos, em que todas as igrejas desta Metrópole, a esse mesmo trono de vossa
patente Majestade, têm representado suas deprecações. (Sermão pelo Bom Sucesso das Armas de Portugal
contra as de Holanda)
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Atos ilocutórios diretivos
Os atos ilocutórios diretivos têm, como objetivo ilocutório, tentar que o alocutário realize futuramente uma ação, verbal
ou não verbal, que reflita o reconhecimento, por parte desse mesmo alocutário, do conteúdo proposicional do enunciado
proferido pelo locutor. Como observa Casanova (1996), há um traço que distingue os atos ilocutórios diretivos: a
coercividade. O«[...] não cumprimento de uma ordem (legítima) é sancionável, a não satisfação de um desejo não o é»
(p. 430). Por outras palavras, «a ordem é para ser cumprida o desejo é para ser satisfeito», (p. 431).
Exemplos.:
1. «Os demais podem deixar o sermão, pois não é para eles». (Sermão de Santo Antônio aos peixes, Parte I)
2. «Louvai a Deus, porque vos criou em tanto número. Louvai a Deus, que vos distinguiu em tantas espécies;
louvai a Deus, que vos vestiu de tanta variedade e formosura; [...]» (Sermão de Santo Antônio aos peixes, Parte VI)
Atos ilocutórios compromissivos
O objetivo ilocutório dos atos compromissivos é comprometer o locutor no desenrolar futuro de uma ação expressa
no conteúdo proposicional do enunciado. Como exemplos de atos ilocutórios compromissivos, podemos referir a promessa,
o juramento, a ameaça. Podemos sublinhar, com Gouveia (1996), que o ato compromissivo institui o locutor como a
entidade controladora do estado de coisas futuro.
Declaração
A declaração tem como objetivo ilocutório fazer com que um dado estado de coisas do mundo coincida com o conteúdo
proposicional do enunciado. O sucesso da declaração exige que a situação comunicativa seja institucionalmente adequada e
que os participantes (incluindo testemunhas, padrinhos, etc.) sejam detentores de estatutos sociais e profissionais
considerados indispensáveis à legitimação e validação do ato declarativo.
Ex. «Perdoai-nos, Senhor, pelos merecimentos da Virgem Santíssima». (Sermão pelo Bom Sucesso das Armas de Portugal
contra as de Holanda)
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OS DÊITICOS NA INTERAÇÃO COMUNICATIVA:

são os elementos que funcionam como operadores deíticos, enquanto marcas dos actantes da
enunciação e respetivas coordenadas espácio-temporais, que permitem definir o estatuto de participantes
num ato verbal –estatuto designado pelos dêicticos EU e TU / AQUI e AGORA.
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António Vieira: Sermão de Santo António aos Peixes (Brasil, Maranhão, 1654)
Olhai, peixes, lá do mar para a terra. Não, não: não é isso o que vos digo. Vós virais os olhos para os
matos e para o sertão? Para cá, para cá; para a cidade é que haveis de olhar. Cuidais que só os
Tapuias se comem uns aos outros? Muito maior açougue é o de cá, muito mais se comem os
Brancos. Vedes vós todo aquele bulir, vedes todo aquele andar, vedes aquele concorrer às praças e
cruzar as ruas; vedes aquele subir e descer as calçadas, vedes aquele entrar e sair sem quietação
nem sossego?

O gênero Sermão
Sermão (lat. Sermone), originariamente significava conversação. O significado do termo evoluiu
para o de um discurso religioso, pronunciado geralmente no púlpito. Chama-se prédica porque se
desenvolve a partir de um conceito predicável, ou seja, que é possível de ser pregado. O conceito
predicável é um trecho texto bíblico que o orador comenta de acordo com o tema e as teses que
se propõe a desenvolver.
Objectivos programáticos da eloquência (docere, delectare, movere)

A estrutura argumentativa do sermão: Interacção discursiva e força ilocutória.
Tipologia dos actos ilocutórios: assertivos; directivos; compromissivos; expressivos; declaratórios.
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IV: A diferença que há entre o pão e os outros comeres é que, para a carne, há dias de carne, e para o peixe,
dias de peixe, e para as frutas, diferentes meses no ano; porém o pão é comer de todos os dias, que sempre e
continuadamente se come; e isto é o que padecem os pequenos. São o pão cotidiano dos grandes: e assim
como pão se come com tudo, assim com tudo, e em tudo são comidos os miseráveis pequenos, não tendo,
nem fazendo ofício em que os não carreguem, em que os não multem, em que os não defraudem, em que os
não comam, traguem e devorem: Qui devorant plebem meam, ut cibum panis. Parece-vos bem isto, peixes?
Representa-se-me que com o movimento das cabeças estais todos dizendo que não, e com olhardes uns para
os outros, vos estais admirando e pasmando de que entre os homens haja tal injustiça e maldade! Pois isto
mesmo é o que vós fazeis. Os maiores comeis os pequenos; e os muito grandes não só os comem um por
um, senão os cardumes inteiros, e isto continuadamente sem diferença de tempos, não só de dia, senão
também de noite, às claras e às escuras, como também fazem os homens.
Se cuidais, porventura, que estas injustiças entre vós se toleram e passam sem castigos, enganais-vos. Assim
como Deus as castiga nos homens, assim também, por seu modo, as castiga em vós. Os mais velhos que me
ouvis e estais presentes, bem vistes neste estado, e quando menos ouviríeis murmurar aos passageiros nas
canoas, e muitos mais lamentar aos miseráveis remeiros delas, que os maiores, que cá foram mandados, em
vez de governar e aumentar o mesmo Estado, o destruíram, porque toda a fome que de lá traziam, a
fartavam em comer e devorar os pequenos. Assim foi. Mas se entre vós se acham acaso alguns dos que,
seguindo a esteira dos navios, vão com eles a Portugal e tomam para os mares pátrios, bem ouviriam estes lá
no Tejo, que esses mesmos maiores que cá comiam os pequenos, quando lá chegam, acham outros maiores
que os comam também a eles. Este é o estilo da divina justiça, tão antigo e manifesto, que até os gentios o
conheceram e celebraram.
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Pe. Antônio Vieira: Sermão pelo Bom Sucesso das Armas de Portugal contra as de Holanda (Brasil, Bahia,
1640)

Não hei de pregar hoje ao povo, não hei de falar com os homens; mais alto hão de sair as minhas palavras ou
as minhas vozes: a vosso peito divino se há de dirigir todo o sermão. É este o último de quinze dias contínuos,
em que todas as igrejas desta Metrópole, a esse mesmo trono de vossa patente Majestade, têm
representado suas deprecações; e pois o dia é o último, justo será que nele se acuda tão bem ao último e
único remédio. Todos estes dias se cansaram debalde os oradores evangélicos em pregar penitência aos
homens; e pois eles se não converteram, quero eu, Senhor, converter-vos a vós. Tão presumido venho da
vossa misericórdia, Deus meu, que ainda que nós somos os pecadores, vós haveis de ser o arrependido.

•
•
•
•
•

Ato ilocutório compromissivo
Ato ilocutório diretivo
Ato ilocutório assertivo
Conectores: conjunções (pois), anáforas (Não hei de)
Dêiticos: hoje; vosso; este; todas, desta, esse; vossa; suas; último; nele; estes; eles; eu; vos, a vós; vossa;
meu; nós; vós.
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O que venho a pedir ou protestar, Senhor, é que nos ajudeis e nos liberteis: Adjuva nos, et redime nos. Mui
conformes são estas petições ambas ao lugar e ao tempo. Em tempo que tão oprimidos e tão cativos estamos,
que devemos pedir com maior necessidade, senão que nos liberteis: Redime nos? E na casa da Senhora da
Ajuda, que devemos esperar com maior confiança, senão que nos ajudeis: Adjuva nos? Não hei de pedir
pedindo, senão protestando e argumentando; pois esta é a licença e liberdade que tem quem não pede favor,
senão justiça. Se a causa fora só nossa e eu viera a rogar só por nosso remédio, pedira favor e misericórdia.
Mas como a causa, Senhor, é mais vossa que nossa, e como venho a requerer por parte de vossa honra e
glória, e pelo crédito de vosso nome – Propter nomen tuum - razão é que peça só razão, justo é que peça só
justiça. Sobre este pressuposto vos hei de arguir, vos hei de argumentar; e confio tanto da vossa razão e da
vossa benignidade, que também vos hei de convencer. Se chegar a me queixar de vós e a acusar as dilatações
de vossa justiça, ou as desatenções de vossa misericórdia: Quare obdormis? Quare oblivisceris? não será esta
vez a primeira em que sofrestes semelhantes excessos a quem advoga por vossa causa. As custas de toda a
demanda também vós, Senhor, as haveis de pagar, porque me há de dar vossa mesma graça as razões com que
vos hei de arguir, a eficácia com que vos hei de apertar e todas as armas com que vos hei de render. E se para
isto não bastam os merecimentos da causa, suprirão os da Virgem Santíssima, em cuja ajuda principalmente
confio.
Ave Maria.
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Processo argumentativo

Estabelecimento de uma verdade

Proposta sobre o mundo
(assertiva)

• Contexto situacional
• Contexto linguístico

Proposição (explicação –
demonstração)

Sujeito que argumenta

Persuasão (objetivo)

Sujeito- alvo da
argumentação

Contrato de comunicação
Exurge quare obdormis, Domine? Exurge, et ne repellas in finem. Quare faciem tuam avertis, oblivisceris inopiae
nostrae et tribulationis nostrae? Exurge, Domine, adjuva nos et redime nos propter nomen tuum.(Salmo XLIII)
Desperta! por que dormes, Senhor? Acorda! não nos rejeites para sempre. Por que escondes o teu rosto, e te
esqueces da nossa tribulação e da nossa angústia? Pois a nossa alma está abatida até o pó; o nosso corpo pegado ao
chão. Levanta-te em nosso auxílio, e resgata-nos por tua benignidade.
TESE: Em tempo que tão oprimidos e tão cativos estamos, que devemos pedir com maior necessidade, senão que nos
liberteis: Redime nos? E na casa da Senhora da Ajuda, que devemos esperar com maior confiança, senão que nos
ajudeis: Adjuva nos? Não hei de pedir pedindo, senão protestando e argumentando; pois esta é a licença e liberdade
que tem quem não pede favor, senão justiça.
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Explicação / Demonstração: os fatos bíblicos > Moisés.
II. Quando o povo de Israel no deserto cometeu aquele gravíssimo pecado de idolatria, adorando o ouro das suas jóias na
imagem bruta de um bezerro, revelou Deus o caso a Moisés, que com ele estava, e acrescentou irado e resoluto, que
daquela vez havia de acabar para sempre com uma gente tão ingrata, e que a todos havia de assolar e consumir, sem que
ficasse rasto de tal geração [...] – “E bem, Senhor, por que razão se indigna tanto a vossa ira contra o vosso povo? -" Por que
razão, Moisés?! E ainda vós quereis mais justificada razão a Deus?! Acaba de vos dizer que está o povo idolatrando; que
está adorando um animal bruto; que está negando a divindade ao mesmo Deus e dando-a a uma estátua muda, que
acabaram de fazer suas mãos, e atribuindo- lhe a ela a liberdade e triunfo com que os livrou do cativeiro do Egito, e sobre
tudo isso ainda perguntais a Deus por que razão se agasta?” [...] –”Olhai, Senhor, que porão mácula os egípcios em vosso
ser, e, quando menos, em vossa verdade e bondade. Dirão que, cautelosamente e à falsa fé, nos trouxestes a este deserto,
para aqui nos tirardes a vida a todos e nos sepultardes. E com esta opinião divulgada e assentada entre eles, qual será o
abatimento de vosso santo nome, que tão respeitado e exaltado deixastes no mesmo Egipto, com tantas e tão prodigiosas
maravilhas do vosso poder?”
Desta maneira arrazoou Moisés em favor do povo; e ficou tão convencido Deus da força deste argumento, que no mesmo
ponto revogou a sentença, e, conforme o texto hebreu, não só se arrependeu da execução, senão ainda do pensamento: Et
poenituit Dominum mali, quod cogitaverat facere populo suo. E arrependeu-se o Senhor do pensamento e da imaginação
que tivera de castigar o seu povo.
OBJETIVO: PERSUASÃO (através da analogia) > Do mesmo modo que Deus se sensibilizou e protegeu o seu povo, na
Antiguidade, protegerá os portugueses e os brasileiros, evitando a vitória dos holandeses.
ANTÍTESE: POSSÍVEL INTERLOCUÇÃO / ARGUMENTAÇÃO DIVINA (Seria intenção divina destruir os portugueses)
Oh! como receio que não falte quem diga o que diziam os egípcios: Callide eduxit eos, ut interficeret et deleret e terra. Que
a larga mão com que nos destes tantos domínios e reinos não foram mercês de vossa liberalidade, senão cautela e
dissimulação de vossa ira, para aqui fora e longe de nossa Pátria nos matardes, nos destruirdes, nos acabardes de todo.
Explicação / Demonstração: os fatos bíblicos > Josué
III. "Deus meu e Senhor meu, que é isto? Para que nos mandastes passar o Jordão e nos metestes de posse destas terras,
se aqui nos haveis de entregar nas mãos dos amorreus e perder-nos?" Utinam mansissemus trans Jordanem! "Oh! nunca

nós passáramos tal rio!“ Assim se queixava Josué a Deus, e assim nos podemos nós queixar, e com muito maior razão que
ele. Se este havia de ser o fim de nossas navegações, se estas fortunas nos esperavam nas terras conquistadas: "Oh! Nunca
nós passáramos tal rio!". Utinam mansissemus trans Jordanem! Prouvera a vossa Divina Majestade que nunca saíramos de
Portugal, nem fiáramos nossas vidas às ondas e aos ventos, nem conhecêramos ou puséramos os pés em terras estranhas!
Ganhá-las para as não lograr, desgraça foi e não vent ura; possuí- las para as perder, castigo foi de vossa ira, Senhor, e não
mercê, nem favor de vossa liberalidade. Se determináveis dar estas mesmas terras aos piratas de Holanda, por que lhas não
destes enquanto eram agrestes e incultas, senão agora?
OBJETIVO: PERSUASÃO (através da analogia) > Josué (Depois de derrotados os filhos de Israel, quando buscavam conquistar
a cidade de Hai, Josué pergunta a Deus, o porquê desta derrota. A analogia é clara em relação à semelhante situação dos
portugueses.
Explicação / Demonstração: os fatos bíblicos > Jó
Mas pois vós, Senhor, o quereis e ordenais assim, fazei o que fordes servido. Entregai aos holandeses o Brasil, entregai- lhes
as Índias, entrega ilhes as Espanhas (que não são menos perigosas as consequências do Brasil perdido); entregai- lhes
quanto temos e possuímos (como já lhes entregastes tanta parte); ponde em suas mãos o Mundo; e a nós, aos portugueses
e espanhóis, deixai-nos, repudiai-nos, desfazei-nos, acabai-nos. Mas só digo e lembro a Vossa Majestade, Senhor, que estes
mesmos que agora desfavoreceis e lançais de vós, pode ser que os queirais algum dia, e que os não tenhais. Não me
atrevera a falar assim, se não tirara as palavras da boca de Jó, que como tão lastimado, não é muito entre muitas vezes nesta
tragédia. [...] O mesmo digo eu, senhor, que não é muito rompa nos mesmos afectos, quem se vê no mesmo estado.
Abrasai, destruí, consumi-nos a todos; mas pode ser que algum dia queirais espanhóis e portugueses, e que os não acheis.
Holanda vos dará os apostólicos conquistadores, que levem pelo Mundo os estandartes da cruz; Holanda vos dará os
pregadores evangélicos, que semeiem nas terras dos bárbaros a doutrina católica e a reguem com o próprio sangue;
Holanda defenderá a verdade de vossos Sacramentos e a autoridade da Igreja Romana; Holanda edificará templos, Holanda
levantará altares, Holanda consagrará sacerdotes e oferecerá o sacrifício de vosso Santíssimo Corpo; Holanda, enfim, vos
servirá e venerará tão religiosamente, como em Amsterdão, Meldeburgo e Flisinga e em todas as outras colónias daquele
frio e alagado inferno se está fazendo todos os dias.
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SÍNTESE: Argumentação analógica ( Parábola da grande ceia, S. Lucas, 14,21).
IV. Bem vejo que me podeis dizer, Senhor, que a propagação de vossa Fé e as obras de vossa glória não dependem de
nós, nem de ninguém, e que sois poderoso, quando faltem homens, para fazer das pedras filhos de Abraão. Mas
também a vossa sabedoria e a experiência de todos os séculos nos têm ensinado, que depois de Adão não criastes
homens de novo, que vos servis dos que tendes neste Mundo, e que nunca admitis os menos bons, senão em falta dos
melhores. Assim o fizestes na parábola do banquete.
SÍNTESE: Argumentação analógica ( Parábola do Dilúvio, Gênesis, 8,21).

Também antes do dilúvio estáveis vós mui colérico e irado contra os homens, e por mais que Noé orava em todos
aqueles cem anos, nunca houve remédio para que se aplacasse vossa ira. Romperam-se, enfim, as cataratas do céu,
cresceu o mar até os cumes dos montes, alagou-se o Mundo todo: já estaria satisfeita a vossa justiça. Senão quando, ao
terceiro dia, começaram a boiar os corpos mortos, e a surgir e aparecer em multidão infinita aquelas figuras pálidas, e
então se representou sobre as ondas a mais triste e funesta tragédia que nunca viram os anjos, que homens que a
vissem não os havia. Vistes vós também (como se o vísseis de novo) aquele lastimosíssimo espetáculo, e posto que não
chorastes, porque ainda não tínheis olhos capazes de lágrimas, enterneceram-se, porém, as entranhas de vossa
Divindade, “com tão intrínseca dor”: Tactus dolore cordis intrinsecus que, do modo que em vós cabe arrependimento,
vos arrependestes do que tínheis feito ao Mundo; e foi tão inteira a vossa contrição, que não só tivestes pesar do
passado, senão propósito firme de nunca mais o fazer: Nequanquam ultra maledicam terrae propter homines. Este sois,
Senhor, este sois; e pois sois este não vos tomeis com vosso coração. Para que é fazer agora valentias contra ele, se o seu
sentimento, e o vosso as há de pagar depois? Já que as execuções de vossa justiça custam arrependimento à vossa
bondade, vede o que fazeis antes que o façais, não vos aconteça outra.
SÍNTESE FINAL: Demonstração > Persuasão
V. Chegado a este ponto, de que não sei nem se pode passar, parece-me que nos está dizendo vossa divina e humana
bondade, Senhor, que o fizéreis assim facilmente, e vos deixaríeis persuadir, e convencer destas nossas razões, senão
que está clamando por outra parte vossa divina justiça; e como sois igualmente justo e misericordioso, que não podeis
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deixar de castigar, sendo os pecados do Brasil tantos e tão grandes. Confesso, Deus meu, que assim é, e todos confessamos
que somos grandíssimos pecadores. Mas tão longe estou de me aquietar com esta resposta, que antes esses mesmos
pecados muitos e grandes são um novo e poderoso motivo dado por vós mesmo para mais convencer vossa bondade. [...]
Em castigar, venceis-nos a nós, que somos criaturas fracas; mas em perdoar, venceis-vos a vós mesmo, que sois todo
poderoso e infinito. Só esta vitória é digna de vós, porque só vossa misericórdia pode pelejar com armas iguais contra vossa
justiça; e sendo infinito o vencido, infinita fica a glória do vencedor. Perdoai, pois, benigníssimo Senhor, por esta grande
glória vossa: Propter magnam gloriam tuam: perdoai por esta glória imensa de vosso santíssimo nome: Propter nomen
tuum.

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. Interrompeumas 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!
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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