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APRESENTAÇÃO

Este livro introduz o leitor em formas de análise de uma das su-

báreas da linguística, a pragmática, que se define como estudo da 

linguagem em uso. Parte-se do princípio de que os falantes, quando 

inseridos em contextos de comunicação, selecionam e combinam uni-

dades de sua língua, tendo em vista as situações em que se encontram 

e os propósitos comunicativos das interações verbais. Desse modo, 

podemos também compreender a pragmática como um dos ramos 

da ciência da linguagem que coloca em permanente relação forma e 

função linguísticas, considerando, assim, língua como um complexo 

sistema, inserido em espaços sociais e históricos definidos, permeados 

por intenções dos falantes que interagem nos mais diversos âmbitos.

Desde os anos 1980, a pragmática vem ganhando relevo e im-

portância nos estudos linguísticos. Outrora considerada por muitos 

como “a lata de lixo” da linguística, passou a outro patamar quando 

as pesquisas sobre a linguagem começaram a considerar o contexto 

em que formas linguísticas são produzidas como objeto legítimo de 

pesquisa e tema do ensino universitário de graduação em letras, pe-

dagogia, comunicação, direito e áreas afins. Nesse processo, a prag-

mática também embasou muitas diretrizes de formação dos professo-

res de educação básica. Inserir as unidades da língua em situações 

concretas de uso passou a ser uma necessidade de todos os níveis 

educacionais, considerando a obtenção de resultados significativos 

no ensino de língua.

Procurando suprir uma lacuna, que ainda precisa ser preenchida 

de modo mais corrente, na publicação de material de introdução à 

pragmática, apresentamos um livro dividido em cinco capítulos, além 

de sua introdução e conclusão.



Na “Introdução”, retomamos tradicional tema da linguística, a 

definição de forma e função, e apresentamos o embate entre uma 

linguística da competência (representada, entre outras possibilidades, 

pela gramática gerativa) e uma linguística do desempenho (represen-

tada, também entre outras possibilidades, pela pragmática), com o 

objetivo de apresentar ao leitor o campo de uma linguística atenta ao 

uso da língua, em contextos determinados.

O capítulo 1 revê os elementos da comunicação e esclarece o fun-

cionamento do processo enunciativo e a formação de sentidos quando 

os usuários da linguagem inserem-se em tempos e espaços definidos. 

O capítulo 2 define pragmática, seus conceitos e seus temas, 

além de discutir sua relação com a semântica, área correlata. 

O capítulo 3 aborda um dos temas mais privilegiados pelos estu-

dos pragmáticos: a dêixis. São analisadas categorias linguísticas que 

apontam elementos característicos dos processos comunicativos.

O capítulo 4 trata dos atos de fala, e somos conduzidos para 

uma compreensão inicial da proposta teórica do filósofo inglês J. L. 

Austin. A linguagem é vista não apenas como instrumento que nos 

auxilia na construção de referências sobre o mundo, mas principal-

mente como ação.

O capítulo 5 aborda o princípio de cooperação de H. P. Grice. 

Nessa parte, vemos que os falantes, quando se comunicam, colocam 

em funcionamento atitudes colaborativas. As máximas e as implica-

turas conversacionais são apresentadas, evidenciando que a lingua-

gem é formada por sentidos implícitos e explícitos que constroem a 

dinâmica comunicativa.

Uma breve conclusão, escrita de modo inusitado para o que se es-

pera de um livro de linguística, traz dois poemas, um de Carlos Drum-

mond de Andrade, outro de João Cabral de Melo Neto, que oferecem 

em seus versos, de forma poética e elegante, preocupações com a 

linguagem e a construção dos sentidos. Linguística e poesia juntas, 

para que não se amplie mais a errônea visão dicotômica do que é 



próprio da língua e do que é próprio da literatura, uma vez que ambas 

são fenômenos da linguagem humana intrinsecamente relacionados.

Encerrando o livro, há ainda o glossário, com a definição dos 

termos e das expressões mais importantes da área, e a indicação de 

livros para leituras complementares de aprofundamento.

Escritos em linguagem acessível aos estudantes universitários de 

letras, pedagogia, comunicação, direito e áreas afins, os capítulos 

trazem conceitos teóricos fundamentais, acompanhados de exemplos 

e análises pragmáticas, tendo em vista oferecer ao leitor uma aborda-

gem abrangente dos princípios teórico-metodológicos do campo da 

linguística que coloca a língua e suas formas inseridas em espaços 

comunicativos de interação verbal.

Desejando uma boa leitura e um caminho instigante no conheci-

mento da pragmática, convido todos vocês para uma introdução ao 

estudo da linguagem em uso.

O autor

em agosto de 2012
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