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Na vida, o discurso verbal é claramente não autossuficiente.  Ele nasce de uma situação 

pragmática extraverbal e mantém a conexão mais próxima possível com esta situação.  Além disso, 

tal discurso é diretamente vinculado à vida em si e não pode ser divorciado dela sem perder sua 

significação.  

A espécie de caracterizações e avaliações de enunciados pragmáticos, concretos, que 

comumente fazemos são expressões tais como “isto é mentira”, “isto é verdade”, “isto é arriscado 

dizer”, “você não pode dizer isto”, etc.  

Todas essas avaliações e outras similares, qualquer que seja o critério que as rege (ético, 

cognitivo, político, ou outro) levam em consideração muito mais do que aquilo que está incluído 

dentro dos fatores estritamente verbais (linguísticos) do enunciado. Junta mente com os fatores 

verbais, elas também abrangem a situação extraverbal do enunciado.  Esses julgamentos e 

avaliações referem-se a um certo todo dentro do qual o discurso verbal envolve diretamente um 

evento na vida, e funde-se com este evento, formando uma unidade indissolúvel.  O discurso verbal 

em si, tomado isoladamente como um fenômeno puramente linguístico, não pode, naturalmente, 

ser verdadeiro ou falso, ousado ou tímido.  

Como o discurso verbal na vida se relaciona com a situação extraverbal que o engendra?  

Analisemos essa questão, usando para nosso propósito um exemplo intencionalmente simplificado.  

Duas pessoas estão sentadas numa sala.  Estão ambas em silêncio.  Então, uma delas diz 

“Bem.” A outra não responde. Para nós, de fora, esta “conversação” toda é completamente 

incompreensível.  Tomado isoladamente, o enunciado “Bem.” é vazio e ininteligível.  No entanto, 

este colóquio peculiar de duas pessoas, consistindo numa única palavra – ainda que, certamente, 

pronunciada com entoação expressiva – faz pleno sentido, é completo e pleno de significação.  

Para descobrir o sentido e o significado deste colóquio, devemos analisá-lo.  Mas o que é 

exatamente que vamos submeter à análise?  Por mais valor que se dê à parte puramente verbal do 

enunciado, por mais sutilmente que se definam os fatores fonéticos, morfológicos e semânticos da 

palavra bem, não se avançará um simples passo para o entendimento do sentido total do colóquio. 

Vamos supor que a entoação com a qual esta palavra foi pronunciada nos é conhecida: 

indignação e reprovação moderadas por um certo toque de humor.  Esta entoação de algum modo 

preenche o vazio semântico do advérbio bem, mas ainda não nos revela o significado do todo.  

O que é que nos falta então?  Falta-nos o “contexto extraverbal” que torna a palavra bem uma 

locução plena de significado para o ouvinte. Este contexto extraverbal do enunciado compreende 

três fatores: 1) o horizonte espacial comum dos interlocutores (a unidade do visível – neste caso, a 

sala, a janela, etc.), 2) o conhecimento e a compreensão comum da situação por parte dos 

interlocutores, e 3) sua avaliação comum dessa situação.   



No momento em que o colóquio acontecia, ambos os interlocutores olhavam para a janela e 

viam que começava a nevar; ambos sabiam que já era maio e que já era hora de chegar a primavera; 

finalmente, ambos estavam enjoados e cansados do prolongado inverno – ambos estavam 

esperando ansiosamente pela primavera e ambos estavam amargamente desapontados pela neve 

recente. É deste “conjuntamente visto” (flocos de neve do outro lado da janela), “conjuntamente 

sabido” (a época do ano – maio) e “unanimemente avaliado” (cansaço do inverno, desejo da 

primavera) – é disso tudo que o enunciado depende diretamente, tudo isto é captado na sua real, 

viva implicação – tudo isto lhe dá sustentação. E, no entanto, tudo isto permanece sem articulação 

ou especificação verbal.  Os flocos de neve permanecem do lado de fora da janela; a data, na folha 

do calendário; a avaliação, na psique do falante; e, não obstante, tudo isto está presumido na 

palavra bem.  

Agora que nós percebemos o presumido, isto é, agora que nós conhecemos o horizonte 

espacial e ideacional compartilhado pelos falantes, o sentido global do enunciado Bem é 

perfeitamente claro para nós e compreendemos igualmente sua entoação.  

Como se relaciona o horizonte extraverbal com o discurso verbal, como o dito se relaciona 

com o não-dito?  

Primeiro de tudo, é perfeitamente óbvio que, no caso dado, de maneira alguma o discurso 

reflete a situação extraverbal do modo como um espelho reflete um objeto.  Mais exatamente, o 

discurso aqui analisa a situação, produzindo uma conclusão avaliativa, por assim dizer. Muito mais 

frequentemente, enunciados concretos continuam e desenvolvem ativamente uma situação, 

esboçam um plano para uma ação futura e organizam esta ação. Mas para nós há um outro aspecto 

do enunciado concreto que é de especial importância: qualquer que seja a espécie, o enunciado 

concreto, sempre une os participantes da situação comum como coparticipantes que conhecem, 

entendem e avaliam a situação de maneira igual.  O enunciado, consequentemente, depende de 

seu complemento real, material, para um e o mesmo segmento da existência e dá a esta material 

expressão ideológica e posterior desenvolvimento ideológico comuns.  

Assim, a situação extraverbal está longe de ser meramente a causa externa de um enunciado 

– ela não age sobre o enunciado de fora, como se fosse uma força mecânica. Melhor dizendo, a 

situação se integra ao enunciado como uma parte constitutiva essencial da estrutura de sua 

significação. Consequentemente, um enunciado concreto como um todo significativo compreende 

duas partes: (l) a parte percebida ou realizada em palavras e (2) a parte presumida.  
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