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RESUMO 

 

 

A Pragmática está voltada ao estudo do contexto enunciativo. Isso significa que a comunicação 

não se estabelece somente pela transmissão de um código linguístico, mas pela interação entre 

os interlocutores. O presente trabalho tem por objetivo principal analisar a violação das 

máximas de Grice, a partir dos enunciados disponíveis em placas públicas. Como objetivos 

específicos: identificar os tipos de máximas violadas nas placas de anúncios e avisos, comparar 

a frequência das violações e relatar os efeitos de sentido proporcionados por essas quebras. Para 

tal, faz uso dos pressupostos de Grice (1975, 1982), que trata da teoria das implicaturas, 

princípio cooperativo e máximas postuladas por ele, Austin (1990) e Searle (1969, 1975) com 

a teoria dos atos de fala, os conceitos de Bakhtin (2003) e Marcuschi (2005, 2008) no que se 

refere aos gêneros discursivos/textuais e suportes, na visão de Escandell Vidal (1993, 2004) e 

Conde (2001), acerca dos conceitos pragmáticos. O corpus de análise é composto por 24 fotos 

de placas públicas com os gêneros textuais (anúncio e aviso) presentes na obra O Brasil das 

placas: viagem por um país ao pé da letra, de Camargo (2007), com a finalidade de 

analisar/descrever as máximas de quantidade, qualidade, modo e relação supostamente violadas 

nesses gêneros. Do ponto de vista metodológico, esta pesquisa enquadra-se como descritiva, de 

natureza quali-quantitativa. Observa-se que na maioria dos enunciados analisados, o objeto em 

questão é associado a ideias que se distanciam de seu conceito funcional, mas que, no contexto 

enunciativo, condizem e interagem. Enfim, os sentidos não são enrijecidos, e sim o oposto, são 

maleáveis e concebidos mediante o contexto de enunciação.  

 

Palavras-chave: Pragmática. Contexto. Máximas. Gêneros Textuais. Placas Públicas.  

 

  



 
 

RESUMEN 

 

 

La Pragmática se centra en el estudio del contexto enunciativo. Esto significa que la 

comunicación no se estabelece sólo por la transmisión de un código linguístico, sino a través 

de la interacición entre los interlocutores. El presente trabajo tiene por objetivo principal 

analizar la violación de las máximas de Grice, a partir de los enunciados disponibles en placas 

públicas.  Como objetivos específicos: identificar los tipos de máximas violadas en las placas 

de anúncios y avisos, comparar la frecuencia de las violaçiones y relatar los efectos del 

significado proporcionado por estas rupturas. Para ello, hace uso de los presupuestos de Grice 

(1975, 1982) que trata de la teoría de las implicaturas, principio cooperativo y máximas 

postuladas por él, Austin (1990) y Searle (1969, 1975) con la teoría de los actos del habla, los 

conceptos de Bakhtin (2003) y Marcuschi (2005, 2008) con respecto a los géneros 

discursivo/textuales y soportes, en la visión de Escandell Vidal (1993, 2004) y Conde (2001) 

sobre los conceptos pragmáticos. El corpus de análisis se compone de 24 fotos de placas 

públicas con los géneros textuales (anuncio y aviso) presentes en la obra “El Brasil de las placas: 

viaje por un país al pie de la letra” de Camargo (2007), con el fin de analizar/ describir las 

máximas de cantidad, calidad, modo y relación supuestamente violadas en estos géneros. Desde 

el punto de vista metodológico, esta investigación se encuadra como descriptiva, de naturaleza 

cualitativa y cuantitativa. Se observa que, en la mayoría de los enunciados analizados, el objeto 

en cuestión está asociado a ideas que se alejan de su concepto funcional, pero que, en el contexto 

enunciativo, coinciden e interactúan. En fin, los sentidos no son rígidos, sino todo lo contrario, 

son maleables y concebidos a través del contexto de la enunciación. 

 

Palabras-clave: Pragmática. Contexto. Máximas. Géneros Textuales. Placas Públicas. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O nível de interesse dos estudiosos pelo campo da Pragmática tem crescido 

significativamente. Sua expansão deve-se aos enfoques esclarecedores em diversas áreas como 

a ordem de palavras, a estrutura informativa, os marcadores discursivos e a referência temporal, 

em especial, devido à necessidade de mostrar que a comunicação se estabelece por meio da 

interação entre os interlocutores que fazem uso de um código linguístico. 

Este trabalho constitui-se com base na essencialidade do uso de elementos pragmáticos 

para a construção de sentido do enunciado e na relação entre os participantes da comunicação 

e seu contexto. Diante da relevância dessa temática surgiu uma necessidade de se aprofundar 

na teoria que rege o Princípio Cooperativo da comunicação de Grice (1975). Tal princípio 

aponta para um conjunto de normas comunicativas que devem ser percorridas pelos 

interlocutores, com a finalidade de manter a comunicação clara e efetiva, para isto, indica quatro 

categorias de análise, chamadas de máximas.  

Depois de muitas leituras acerca desse tema e observação de trabalhos realizados no 

âmbito acadêmico, veio a inquietação de observar: quais os sentidos produzidos ao violar uma 

ou mais máximas nas placas públicas analisadas?  

O suporte textual em questão nesta pesquisa é nomeado como “placa públicas” e tem o 

propósito de veicular conteúdos com diferenciadas proposições. Perante esses e os outros 

aspectos a serem abordados, torna-se de extrema importância a análise de um suporte que apoia 

gêneros textuais tão presentes no cotidiano das pessoas, capazes de instruir e informar acerca 

de muitas temáticas.  

Salienta-se que os textos presentes nas placas públicas analisadas são bastante 

persuasivos, de tal forma que produzem enunciados altamente comunicativos. São textos 

cooperativos, pois têm como propósito provocar no leitor algum tipo de ação, ou seja, por meio 

dos diversos comportamentos humanos (divulgam/vendem) produtos e serviços, 

(previne/orientam) sobre normas e proibições, entre outros. 

Concernente à análise desta pesquisa destaca-se o interesse maior pelas informações 

implícitas dos enunciados (os aspectos pragmáticos da língua), tomando por base referenciais 

teóricos plausíveis e procedimentos metodológicos apropriados para dar conta do objeto.  

O objetivo principal da pesquisa é analisar a violação das máximas de Grice, a partir 

dos enunciados disponíveis em placas públicas. E os objetivos específicos: identificar os tipos 
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de máximas violadas nas placas com anúncios de comércio e avisos, comparar a frequência das 

violações e descrever os efeitos de sentido proporcionados por tais quebras. 

Vale frisar que esta pesquisa não tem como propósito realizar correções gramaticais dos 

enunciados disponíveis nas placas, e sim, identificar a violação das máximas Griceanas através do 

contexto enunciativo de tais placas. Atentos para a ideia de que a Pragmática não delimita-se apenas ao 

Princípio Cooperativo proposto por Grice. Mas, que a partir da teoria criada por esse autor, é possível 

outros desdobramentos e ampliação dos estudos pragmáticos da língua.  

O trabalho fundamenta-se no olhar de Bakhtin (2003) e Marcuschi (2005, 2008) no que 

se refere aos conceitos sobre Gêneros do Discurso/Textuais e Suportes, na visão de Escandell 

Vidal (1993, 2004) e Conde (2001) acerca dos Conceitos Pragmáticos. Perpassando por Austin 

(1990) e Searle (1969) com a Teoria dos Atos da Fala, sobretudo, nas concepções de Grice 

(1975, 1982) que trata da Teoria das Implicaturas, Princípio Cooperativo e as Máximas 

postuladas por ele. Pesquisas que abordam especificamente com a linguagem presente nas 

placas fazem parte do suporte teórico deste estudo, em especial, Vale (1999).  

O corpus em análise se constitui de 24 fotos de placas públicas presentes na obra de 

Camargo (2007), O Brasil das Placas: viagem por um país ao pé da letra que reúnem imagens 

coletadas em diferentes regiões do Brasil. Diante de vários métodos de análise, opta-se neste 

estudo pela “Análise de Conteúdo” proposta por Bardin (2011), especialmente, por sua 

maleabilidade quanto a possíveis mudanças no processo de pesquisa. 

Além deste capítulo introdutório, esta dissertação é composta por mais quatro capítulos. 

O primeiro capítulo de referencial teórico retrata o cenário histórico-teórico da Pragmática, 

considerando a virada pragmática de Wittgenstein (XX). No que concerne ao estudo da 

Pragmática e à sua posição dentro do quadro das teorias da significação em linguagem natural, 

tomam-se as ideias de Grice, aparecendo também contribuições de outros autores. Já o segundo 

capítulo da teoria, expõe sobre os gêneros, tipos e suportes textuais na visão de Bakhtin (2003) 

e Marchuschi (2005, 2008), com ênfase nos gêneros (anúncios e avisos) e o suporte (placa 

públicas) prioridade desta pesquisa.  

Posteriormente, apresenta-se a metodologia tratada nesta investigação e os passos 

percorridos em todo processo do estudo, bem como, a análise do corpus e, consequentemente, 

a apresentação dos resultados. A análise dos dados estão em volta da observação da quebra das 

máximas sob a ótica da Pragmática, focada em uma perspectiva mais funcional e social do uso 

da língua, por meio de anúncios e avisos disponíveis em placas públicas. Por fim, são 

apresentadas as considerações finais, as quais estão pautadas nos resultados obtidos ao longo 

do estudo. 
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É notória a relevância deste trabalho para compreensão dos processos referentes à 

linguagem e suas manifestações, como também da consciência a nível pragmático entre 

escritor/leitor, das escolhas racionais e, por outras vezes, nem tanto racionais que se faz para 

alcançar a funcionalidade comunicativa através de seus enunciados. Com isso, pode-se dizer 

que esta pesquisa contribui com os profissionais interessados na área do estudo da linguagem e 

seu contexto e com a sociedade que desenvolve investigações nesse âmbito. 
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2 FUNDAMENTOS HISTÓRICO-TEÓRICOS DA PRAGMÁTICA 

 

 

A autora Motta-Roth (2008) reitera a respeito da ordem teórico-metodológica para o 

estudo da língua apontada por Bakhtin. Tal ordem começa pela identificação do contexto social 

(formas e dos tipos de interação verbal em conexão com as condições concretas em que se 

realiza), perpassando pelos gêneros (identificação das distintas enunciações, dos atos de fala 

isolados ou dos gêneros discursivos em ligação estreita com a interação de que fazem parte) até 

alcançar as formas gramaticais (análise da língua na sua interpretação linguística habitual). 

De acordo com Barbosa (2013), a partir do século XX, após a publicação do Curso de 

Linguística Geral de Saussure, é possível afirmar que os estudos linguísticos se distribuem em 

dois segmentos: o formalista, que tem a concepção da língua enquanto sistema, estrutura e 

independente das intenções de uso, e o funcionalista, cujo enfoque se dá numa perspectiva da 

língua em contexto, do qual a Pragmática faz parte. 

Levinson (1989) procura conformar os conceitos de semântica e pragmática. Nesse caso, 

salienta que a semântica está para o estudo do significado, assim como a pragmática está para 

o uso da linguagem pelos seus interlocutores. Segundo ele, esses campos se complementam, 

isto é, não excluem um ao outro. 

Se observado pela visão do dicionário de Filosofia, a Pragmática “[...] compreende o 

conjunto de investigações que têm por objeto a relação dos signos com os intérpretes, ou seja, 

a situação em que o signo é usado [...]”. (ABRAGNANO, 2007, p. 783). Daí a importância de 

levar em conta os interlocutores e o contexto comunicativo dos enunciados. 

Costa (2008) informa que a Pragmática surge da Filosofia da Linguagem e seu 

estabelecimento emergente advém de uma crise da filosofia no final do século XIX, conduzindo 

as diversas correntes de pensamento a realizarem uma retomada radical sobre a questão dos 

estudos linguísticos.  

Para Costa (2008), Wittgenstein é um exemplo de filósofo que rompe com algumas de 

suas próprias concepções acerca da linguagem. E a partir dessa evolução de pensamento do 

filósofo, surgem abordagens essencialmente pragmáticas, como a Teoria dos Atos da Fala de 

Searle (1969) na tradição de Austin (1990), Grice (1975) e entre as mais recentes Levinson 

(1989). 

Como bem destaca Cavassane (2010), os estudos outrora realizados por filósofos acerca 

das questões pragmáticas foram primordiais para instigar pesquisas no ramo da linguística, 
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sendo Wittgenstein um dos pensadores mais importantes do século XX. Tal filósofo veio a 

romper com a concepção tradicional da língua, e seu pensamento divide-se em duas fases:  

A primeira fase - exposta na obra “Tratado Lógico-Filosófico” (1987), vinculada ao 

movimento analítico da filosofia. Nesse Tratado, os estudos filosóficos ficam reduzidos a uma 

mera atividade de análise lógica, direcionada ao esclarecimento do pensamento e da linguagem.  

A segunda fase - compreende as “Investigações filosóficas” (1999) e está relacionada 

com a filosofia da linguagem ordinária e caracterizada pela ruptura em seu pensamento, por 

volta de 1919-1926. Após Wittgenstein perceber que sua teoria anterior parecia excessivamente 

formal e arbitrária, distante da linguagem ordinária (cotidiana), passou a abordar uma 

concepção mais pragmática da linguagem que é o foco desta pesquisa. 

É nessa segunda fase da obra que Wittgenstein traz a noção de compreensão da 

linguagem: 

 

Entender uma linguagem, segundo Wittgenstein nas Investigações filosóficas, 
significa imergir em uma cultura. Somente de dentro dela, e fazendo parte de seu 

universo é que emergem determinados significados. [...] a linguagem é uma 

atividade humana, ou seja, ao falarmos estamos agindo. (SOARES, 2008, p. 212). 

 

Referente ao pragmatismo linguístico, Cavassane (2010) considera relevante atentar 

para as concepções do “segundo” Wittgenstein, que mudou sua forma de ver o mundo e 

retomou às reflexões filosóficas com uma nova visão, inclusive, discordando de muitos 

pontos que ele próprio defendera anteriormente. Fato justificável, haja vista que a língua está 

sempre se modificando ao longo do tempo e do espaço e, com isso, torna-se necessário que 

os estudiosos estejam refletindo e até mesmo transformando seus pensamentos. 

Ainda de acordo com Cavassane (2010), a partir dessa percepção, Wittgenstein 

renuncia o tratamento sistemático da linguagem e passa a observar as diferentes funções que 

ela pode desempenhar. Para o autor, passou a ser mais importante descobrir como funcionava 

o que rotulou de “jogos da linguagem”, ao invés de se preocupar em averiguar as propriedades 

intrínsecas das proposições. Afinal, esse “jogo” é um sistema comunicação formado por 

signos, regras, usuários e o contexto dos acontecimentos (situações, ações) ao derredor, ou 

seja, composto pela dimensão sintática e pragmática da linguagem. 

Como diz Escandell Vidal (1993, p.7), “[…] a pragmática toma a linguagem à medida 

que se manifesta, isto é, imersa em uma situação comunicativa concreta”1. Desta forma, pode 

se verificar que a comunicação não é somente a transmitir uma informação, mas realizar algo. 

                                                             
1 Adaptação e Tradução nossa. 
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É justamente a pragmática a responsável por estudar o significado das palavras, considerando 

o contexto comunicativo da enunciação. 

Marcuschi (2008) levanta um ponto pertinente à questão dos estudos pragmáticos, 

afirmando que esses “tentam esclarecer como dá essa produção de sentidos relacionados aos 

usos efetivos: o sentido se torna algo situado, negociado, produzido, fruto de efeitos 

enunciativos e não algo prévio, imanente e apenas identificável como um conteúdo” (p. 37). 

Escandell Vidal (2004), em seu texto “Aportaciones de la Pragmática” cita os fatores 

pragmáticos elementos e relações como decisivos no uso em que se faz da língua2.  

 

 Elementos 

 

1. Emissor - aquele que produz uma expressão linguística em um dado momento, 

seja oralmente ou por escrito. 

2. Destinatário - a quem se dirige o emissor.  

3. Situação - tudo aquilo que, físico ou culturalmente, rodeia o enunciado. 

4. Enunciado - é a expressão linguística que produz o emissor e funciona como a 

unidade mínima de comunicação. 

 

 Relações 

 

1. Intenção - propósito ou meta que o emissor pretende alcançar através de seu 

enunciado (o reconhecimento da intenção do emissor é imprescindível para que 

não ocorra má compreensão). 

2. Distância social - relação entre os interlocutores (varia de acordo com as 

funções, a idade e o grau de conhecimento prévio). 

 

Seguindo a linha de pensamento acima, Antunes (2009) fala da importância de 

considerar a inter-relação que há entre a dimensão linguística do texto (enunciado) e a 

participação cooperativa dos interlocutores (enunciador e destinatário), além da predisposição 

dos interlocutores em cooperarem na produção/interpretação dos sentidos e intenções 

pretendidas em cada situação. Para a autora, 

 

Compor um texto é, na verdade, promover uma inter-ação, ao mesmo tempo, 

linguística e social. Inclui a intromissão de um sujeito, com propósitos prévios e 

                                                             
2 Adaptação e Tradução nossa. 
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empenhos sucessivos, para que se crie e se mantenha o caráter funcional da produção 

linguística. [...] o ouvinte ou o leitor - também se dispõem a procurar sentido para o 

que é dito. Agem assim, exatamente porque pressupõem que a intenção dos 

interlocutores foi a de ser cooperativo e, portanto, interpretável (ANTUNES, 2009, p. 

81). 

 

Os argumentos trazidos pela autora dá ênfase à ideia de que o ouvinte ou leitor ao 

mostrar interesse em interpretar um texto, lançam toda uma expectativa que aquilo que é dito 

dispõe de algum sentido.  

 

2.1 Teoria dos Atos de Fala 

 

Conforme Oliveira (1996a), Austin relata que as contribuições da segunda fase da 

filosofia de Wittgenstein foi essencial para a superação da semântica tradicional e abertura de 

uma nova perspectiva de trabalho. A partir dos estudos deixados pelo filósofo, tornou-se 

possível centrar na nova imagem de linguagem que tem como ponto principal o uso das 

palavras.  

Para dar continuidade a esses trabalhos com foco no esclarecimento do fenômeno 

linguístico, utilizaram-se de pesquisas deixadas por Austin, que, posteriormente, foram 

sistematizadas por Searle. 

Austin (1990) propõe a Teoria dos Atos de Fala I baseada em uma análise conceitual, 

com destaque para a linguagem performativa. Depois, Searle (1969) desenvolve a Teoria dos 

Atos de Fala II como complemento a algumas lacunas deixadas pela teoria de Austin, 

delimitando o campo de trabalho e criando o método, princípios para dar conta das ações 

praticadas através do enunciado. Como bem aponta Oliveira (1996b, p. 171), “[...] a teoria dos 

atos de fala só pode ser levada a sério se também for capaz de estabelecer com suficiente 

clareza, ou ‘status teórico’ próprio”. 

Por um lado, os atos indiretos se fazem constantemente presentes na comunicação, 

especialmente em ambientes mais formais, onde a intenção do interlocutor não se encontra 

explícita. A exemplo, se o interlocutor está em um restaurante e diz ao garçom “a batata está 

insossa!’’, não o diz para que ele responda “realmente está insossa!’’, e sim, com o objetivo de 

que lhe disponibilize o sal. Por outro lado, os atos diretos são apresentados com mais frequência 

em ambientes familiares, quando alguém diz “Abra a porta!”3, é um tipo de transmissão direta.  

                                                             
3 Os exemplos sobre os atos diretos e indiretos são de autoria própria. 
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Enquanto Austin enfatiza os enunciados perfomativos, Searle concentra nos atos 

locucionários, ilocucionários e perlocucionários. Conforme Barbosa (2013, p. 52), “[…] os atos 

de fala vão além das análises semânticas (sentido descontextualizado das palavras) e sintáticas 

(estrutura/ sentido das frases). Os atos de fala enfatizam o que é possível fazer através das 

palavras, isto é, por meio da língua.  

Nesse sentido, Austin (1990) acrescenta que através da língua, é possível realizar 

diferentes tarefas como: prometer, ordenar, saudar, sugerir, explicar, aconselhar, agradecer, 

pedir, afirmar, felicitar, julgar etc. 

Esses atos de fala são analisados em níveis distintos: (a) locucionário: diz respeito ao 

próprio enunciado (forma), (b) Ilocucionário: o significado pretendido enquanto ação verbal 

socialmente válida (intenção) e (c) perlocucionário: está relacionado à possibilidade de fazer 

com que o outro realize algo (efeito). 

Abaixo encontram-se alguns exemplos da função exercida por cada ato nos enunciados:4 

 

Enunciado 1  

 

Poderia fazer menos barulho? 

 

(a) LOCUCIONÁRIO = forma = pergunta 

(b) Iocucionário = intenção = ordenar 

(c) Perlocucionário = efeito = sentir-se atacado e fazer mais barulho ou fazer silêncio. 

 

Enunciado 2  

 

– Amanhã começo o serviço em sua casa. 

 

(a) Locucionário = forma = expressão 

(b) Ilocucionário = intenção = prometer 

(c) Perlocucionário = efeito = acreditar que vai fazer o serviço ou não. 

 

No que se refere aos atos ilocucionários, Searle (1976) propõe a seguinte classificação:5 

 

1. Assertivos: o emissor pretende refletir o estado de coisas do mundo (afirmar, 

explicar, sugerir). 

                                                             
4 Os exemplos do enunciado 1 e 2 são de autoria própria. 
5 Os exemplos concernentes aos atos ilocucionários são de autoria própria. 
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a) Reconheço que me equivoquei. 

b) O tempo hoje está nublado. 

 

2. Diretivos: o emissor pretende que o destinatário realize uma determinada ação 

(pedidos, ordens, conselhos). 

 

a) Aconselho que Paulo procure um nutricionista. 

b) Seria melhor Joana fazer os exames.  

 

3. Compromissivos: o emissor manifesta seu compromisso de realizar uma 

determinada ação (prometer, assegurar, garantir). 

 

a) Amanhã te devolvo o carro. 

b) Estarei na palestra do Colégio Educandário. 

 

4. Expressivos: o emissor expressa seu estado de ânimo com relação a algo 

(felicitações, desculpas, agradecimentos). 

 

a) Obrigado pela mensagem! 

b) Desculpas pelo atraso na chegada! 

 

5. Declarativos: o emissor produz mudanças no mundo, em virtude da autoridade que 

lhe foi dada (batizar, casar, julgar). 

 

a) Batizo este menino com o nome de Samuel. 

b) Eu vos declaro inocente desse crime. 

 

Conforme Searle (1969), os atos de fala indiretos podem ser usados para rejeitar 

propostas ou fazer pedidos. Observe a seguinte situação:6  

Um locutor emite “Estou com fome”, por exemplo, pode estar fazendo mais do que 

apenas constatar que não comeu.  

 

a) Pedindo que seu interlocutor lhe ofereça algo para comer,  

b) Informando que já pode se servir a comida. 

c) Convidando a alguém para se dirigirem a um restaurante  

                                                             
6 A situação que retrata acerca do ato de falar indireto é de autoria própria.  
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d) Justificando sua falta de ânimo para realizar alguma tarefa. 

 

Segundo as considerações de Searle (1969), o interlocutor que deseja realizar um ato de 

fala não literal (implícito ou indireto) tem como propósito fazer com que o ouvinte compreenda 

a mensagem utilizando:  

 

a)  A habilidade de quem o escuta para entender as ‘condições de sucesso e 

satisfação’ do ato de fala literal; 

b) Conhecimento mútuo de certos fatos do cenário e de contextos da conversação 

para onde quer dirigir a atenção de quem o escuta;  

c) A capacidade de quem o escuta em fazer inferências baseadas na hipótese de 

que o interlocutor está atendo-se a certas máximas de conversação no contexto 

de declaração. A estratégia de inferência consiste em, primeiramente, 

estabelecer que o objetivo ilógico diverge do objetivo literal e, em segundo 

lugar, descobrir qual é o objetivo ilógico. 

 

Sintetizando, a comunicação não é composta apenas de palavras e estruturas 

gramaticais, mas também de ações, isto é, dizer é agir.  

 

2.2 Implicaturas  

 

Seguindo o modelo inferencial de Grice (1975), o comunicador precisa transmitir a 

mensagem de modo que o receptor reconheça o seu objetivo. Em geral, as intenções não são 

decodificadas, e sim, inferidas. Essa comunicação inferencial é produtiva quando o 

comunicador fornece alguma evidência a respeito de um determinado pensamento e o receptor 

infere essa intenção a partir da evidência fornecida. Faz-se necessário esclarecer que, em 

algumas situações, o locutor pode não cumprir alguma máxima propositalmente, pois, 

pressupõe que o interlocutor seja capaz de compreender o enunciado fazendo uso de 

implicaturas (conversacionais).  

Em referência às implicaturas, Grice as diferenciam em dois tipos: (a) convencionais 

(fomentada por uma expressão linguística e não de fatores contextuais) e (b) 

conversacionais/não convencionais (desencadeadas por princípios ligados à comunicação e 

dependentes do contexto). Daí a importância de se fazer a distinção entre o que se diz e o que 

se comunica. Isto é, de se recorrer ao contexto comunicativo. 
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Sobre esses dois tipos de implicaturas, Grice (1982, p. 92) argumenta que “A presença 

de uma implicatura conversacional deve poder ser deduzida, elaborada; pois, ainda que possa 

ser intuitivamente compreendida, se a intuição não for substituída por um argumento, a 

implicatura (se presente) [...] será uma implicatura CONVENCIONAL”. 

Vale destacar que esta pesquisa tem mais interesse em tratar das implicaturas 

conversacionais, tomando-se como foco principal de estudo a análise do contexto das 

inferências aplicadas. Por esse motivo, far-se-á uma explanação mais detalhada acerca desse 

tipo de implicatura. 

Concernente à implicatura conversacional, Levinson (1989, p. 89) faz duas observações: 

 

[...] Primeiro, a implicatura é um exemplo paradigmático da natureza e força das 

explicações pragmáticas dos fenômenos linguísticos. Pode-se demonstrar que as 

fontes desse tipo de inferência pragmática encontram-se fora da organização da 

linguagem, em certos princípios gerais de interação cooperativa, e que esses 
princípios, por outro lado, tem um efeito generalizado na estrutura da língua. Uma 

segunda contribuição importante da noção de implicatura é que ela fornece uma 

explicação explícita de como é possível significar (em um sentido geral), mais do que 

realmente é “dito” (ou seja, mais do que é literalmente expresso pelo significado 

convencional das expressões linguísticas enunciadas)7. 

 

Se, no transcorrer de uma enunciação, algo é expressado de forma implícita, existe a 

possibilidade do interlocutor usar informações contextuais para interpretar a mensagem. Dessa 

forma, espera-se do receptor a reconstrução do que foi dito e atribuição de um significado 

específico ao contexto. 

Seguindo essa linha de raciocínio, Grice acrescenta que o ouvinte deverá operar com 

alguns dados, para deduzir que uma determinada implicatura conversacional se faz presente. 

 

(1) o significado convencional das palavras usadas, juntamente com a identidade de 

quaisquer referentes pertinentes;  

(2) o Princípio de Cooperação e suas máximas;  

(3) o contexto, linguístico ou extralinguístico, da enunciação;  

(4) outros itens de seu conhecimento anterior (background);  

(5) o fato (ou fato suposto) de que todos os itens relevantes cobertos por (1) - (4) são 
acessíveis a ambos os participantes, e ambos sabem ou supõem que isto ocorra  

(GRICE, 1982, p. 93). 

 

                                                             
7 No original: [...] Primero, la implicatura constituye un ejemplo paradigmático de la naturaleza y fuerza de las 

explicaciones pragmáticas de fenómenos linguísticos. Puede demostrarse que las fuentes de esta clase de inferencia 

pragmática se encuentran fuera de la organización del lenguaje, en ciertos princípios generales de la interación 

cooperativa, y que estos princípios, en cambio, tienen un efecto ampliamente extendido en la estructura de la 

lengua. Una segunda contribución importante de la noción de implicatura es que proporciona una explicación 

explícita de cómo es posible significar (en un sentido general), más de lo que efectivamente 'se dice' (es decir, más 

de lo que es literalmente expresado por el sentido convencional de las expresiones linguísticas enunciadas). 
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De acordo com Grice (1975), as implicaturas conversacionais dividem-se em dois 

tipos8:  

Implicaturas Conversacionais Generalizadas: não dependem de especificações de um 

contexto particular. 

 

A) – Paula presenteou a um menino nessa manhã. 

 

É visível o fato do enunciado (A) implicar que menino não é filho de Paula. A propósito, 

se outra pessoa adicionasse que o menino em evidência era filho de Paula, a frase (A) causaria 

surpresa por aparentar uma quebra do princípio da cooperação.  

Implicaturas Conversacionais Particularizadas: requerem informações de um contexto 

específico, para que consigam ser calculadas. 

 

A) – Ana está dormindo melhor agora.  

 

Nessa frase, poderia implicar que “Ana estava se recuperando”, desde que o contexto 

particular fosse este: • Ana não estava dormindo bem. • Ana estava enferma.  

Portanto, somente é possível entender os enunciados quando são descritos e analisados 

em um determinado ambiente social. A Pragmática tem uma intrínseca ligação com o papel do 

usuário e a situação social em que está imerso (quem usa, para quem, em que situação e com 

que propósito comunicativo), haja vista que, para compreender as implicaturas, faz-se 

necessário observar a linguagem utilizada, os significados socioculturais dos enunciados, o 

contexto e a finalidade comunicativa compartilhada pelos interlocutores. 

 

2.3 Princípio Cooperativo e Máximas Conversacionais 

 

Fundamentado na Pragmática, Grice verifica que, na interação linguística, os 

interlocutores necessitam realizar esforços cooperativos para construir e interpretar os 

enunciados de forma eficaz. Assim, desenvolve o Princípio de Cooperação: “Faça sua 

contribuição conversacional tal como é requerida, no momento em que ocorre, pelo propósito 

ou direção do intercâmbio conversacional em que você está engajado” (GRICE, 1982, p. 86).  

O autor frisa que os participantes da comunicação, frequentemente, observam esses 

princípios devido à possibilidade de implicaturas, isto é, que os significados implicitamente 

transmitidos possam ser inferidos. 

                                                             
8 Os exemplos referentes às implicaturas conversacionais generalizadas e particularizadas são de autoria própria, 

baseados na Teoria de Grice (1975). 
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Com base na aceitação desse princípio e no aprimoramento do mesmo, a respeito do 

processo de interpretação dos enunciados, são abordadas quatro categorias (quantidade, 

qualidade, relação e modo), das quais sucederão determinadas máximas e supermáximas, que 

renderão, geralmente, frutos em consonância com o Princípio de Cooperação.  

A seguir, apresentar-se-ão essas quatros categorias baseadas em Grice (1982, p. 86-88), 

bem como, exemplos em que ocorre a violação de uma máxima para obter implicatura 

conversacional9.  

 

2.3.1 Categoria de Quantidade 

 

Tem relação com a quantidade de informação a ser disponibilizada, compondo-se por 

duas máximas: 

 

 Máxima 1 - Faça com que sua contribuição seja tão informativa quanto 

requerido. 

 Máxima 2 - Não faça contribuição mais informativa do que o necessário. 

 

Nessa submáxima é possível afirmar que o excesso de informação não é uma quebra do 

Princípio Cooperativo, mas um tempo perdido. Contudo, pode-se contestar que tal exagero de 

informatividade seja capaz de gerar confusão aos envolvidos na comunicação.   

 

2.3.1.1 Violação da máxima de quantidade (falta de informação) 

 

A) – O que você acha da cultura brasileira?  

B) – A cultura brasileira é a cultura brasileira.  

 

A repetição, nessa lógica, significa uma quebra espontânea da máxima da quantidade, 

ao passo que (B) contesta a pergunta com uma resposta redundante para inferir que a cultura 

brasileira tem atributos especiais.  

 

 

                                                             
9 Os exemplos presentes nas subseções do tópico Princípio Cooperativo e Máximas Conversacionais são de autoria 

própria, contudo, fundamentados em Grice (1975) e Costa (2009). 
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2.3.1.2 Violação da máxima de quantidade (excesso de informação)  

 

A) – Qual foi o placar da partida anterior? 

B) – O Flamengo no início estava perdendo de dois a um, mas faltando cinco minutos 

para encerrar a partida empatou o placar e, nesse momento, encontra-se à frente do 

Vasco no placar de classificação. 

 

A resposta dada por (B) é permeada por informações além do requerido pelo emissor 

(A). Tudo isso para implicar que o Flamengo, além de ter ganho a partida, está em situação 

melhor que o Vasco quanto à classificação. Esse excesso de informação, provavelmente, é 

algo realizado de forma intencional, com a finalidade de enaltecer um time e diminuir o outro.  

 

2.3.2 Categoria de Qualidade 

 

Nessa categoria encontra-se uma supermáxima e duas máximas mais específicas: 

 

 Supermáxima: “Trate de fazer uma contribuição que seja verdadeira”. 

 Máxima 1 – Não diga o que você acredita ser falso. 

 Máxima 2 – Não diga senão aquilo para o que você possa fornecer evidência 

adequada. 

 

2.3.2.1 Violação da primeira máxima de qualidade 

 

A) – O que pensas dos políticos brasileiros. 

B) – Honestos até demais. 

 

Nesse caso, tanto (A) como (B) tem conhecimento das acusações direcionadas aos 

governos brasileiros, a maioria delas, por não serem honestos. Assim sendo, a resposta de (B) 

é totalmente irônica, pois ele afirma algo em que não acredita, com o intuito de implicar que, 

contrariamente do que se diz, refere aos políticos como corruptos. 

 

2.3.2.2 Violação da segunda máxima de qualidade  

 

A) – Onde está João? 
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B) – Deve estar comendo por aí.  

 

Nesse exemplo, (A) sabe que (B) não teria como provar o que disse, contudo, 

compreende que ele (B) deseja implicar o fato de João fazer isso constantemente, ou seja, comer 

demasiado. 

 

2.3.3 Categoria da Relação 

 

Abordar um assunto, sem fugir da temática ou aprofundá-la demasiado. Essa categoria 

está baseada em somente uma máxima: 

 

 Máxima – Seja relevante. 

 

2.3.3.1 Violação da máxima da relação 

 

A) – Vamos viajar no final de semana? 

B) – Ufa! Como está frio, essa manhã.  

A) – Perguntei se vamos viajar no final de semana? 

B) – Mas, penso que a tarde fará sol.  

 

Nesse contexto, supõe-se que (A) e (B) dialogam, e que (B) está quebrando a máxima 

de relevância para implicar que não quer contestar a pergunta de (A) objetivamente.  

 

2.3.4 Categoria de Modo 

 

Seja claro, sem equívocos, sintético e ordenado nos enunciados. Nessa categoria está 

inclusa uma supermáxima e quatro máximas:  

 

 Supermáxima - seja claro. 

 Máxima 1 – Evite obscuridade de expressão. 

 Máxima 2 – Evite ambiguidade 

 Máxima 3 – Seja breve (evite prolixidade desnecessária). 

 Máxima 4 – Seja ordenado. 
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2.3.4.1 Violação da máxima de modo (uso de obscuridade)  

 

A) – Maria, o que você estava querendo me falar desde ontem? 

B) – (Diante da amiga e de uma visita). É sobre aquele assunto, mas depois falo, 

compreendes, não?  

 

Nessa situação, (B) está sendo intencionalmente obscuro para não falar de algo que não 

quer que a visita tome conhecimento. 

 

2.3.4.2 Violação da máxima de modo (uso de ambiguidade)  

 

A) – Quero me consultar.  

B) – Sou nova aqui... é a sua primeira vez?  

 

A resposta de (B) utiliza de forma voluntaria a ambiguidade da expressão “primeira vez” 

em português, a partir do instante que é enunciado em um consultório de ginecologia. Existe 

uma dúvida se (B) está perguntando acerca da primeira consulta ali ou referindo-se à atividade 

sexual.  

 

2.3.4.3 Violação da máxima de modo (falta de concisão) 

 

A) – Em qual das obras de Levinson se encontra a definição de implicaturas 

conversacionais?  

B) – Na obra Pragmática, de 1989, da Editora Teide, no primeiro parágrafo da página 

89.  

 

Nesse exemplo existe um excesso de informação na resposta do questionamento. 

Consequentemente, (A) pode entender que a resposta de (B) quer implicar o seu nível de 

conhecimento a respeito da obra. 

 

2.3.4.4 Violação da máxima de modo (falta de ordem) 

 

A) – Você conhece a sorveteria doce gelado? 

B) – Sorveteria doce gelado gosto eu.  
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A resposta de B rompe, propositalmente, a ordem para implicar a aceitação do convite. 

 

Quanto à observação de transgressão das máximas, Grice (1982, p. 88) reconhece: 

 

É óbvio que a observância de algumas destas máximas é menos imperativa do que a 

observância de outras; uma pessoa que se expressou com prolixidade indevida estaria, 

em geral, sujeita a comentários mais brandos do que aquela que tivesse dito alguma 

coisa que acredita ser falsa.  

 

Isso mostra que a quebra da máxima de qualidade provocaria mais impacto que a 

violação da máxima de modo, pois, as outras máximas (quantidade, relação, modo) operam 

supondo que essa máxima (qualidade) esteja sendo cumprida. 

Em relação ao tratamento das máximas, Conde (2001, p. 17-18) aborda em seu texto 

“Introdução a Pragmática”10, os seguintes casos propostos por Grice:11 

 

1. Obediência às máximas: entende-se que há uma total colaboração por parte do ouvinte 

diante de uma implicatura que faz ao falante. 

 

[Dois alunos estão em sala aguardando o início da avaliação. (A) percebe que sua 

caneta está sem tinta] 

(A) – Veja, minha caneta está sem tinta. 

(B) – Eu tenho outra aqui na minha bolsa. 

 

2. Violação aparente de uma máxima: às vezes parece que o falante salta alguma das máximas. 

A implicatura parece pular a máxima de fornecer o máximo de informação possível, mas, o que 

está sendo feito é atender ao máximo de colaboração. Neste caso, supõe-se que a máxima 

preservada seja mais relevante que a abandonada.  

 

[Em um seminário sobre empreendedorismo, o aluno deve simular a venda de um 

produto a um cliente, porém, não tem certeza da qualidade do produto].  

(A) – Esse novo celular é barato e tem funções muito atrativas... 

[No entanto, não diz que o celular é bom ou não]. 

                                                             
10 No original: Introducción a la pragmática.  
11 Adaptação e Tradução nossa. 

Os exemplos presentes nos casos seguintes são de autoria própria, firmados na perspectiva de Grice (1975) e Conde 

(2001).  
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O exemplo demonstra a explicação do aluno quebrar a máxima da quantidade por não 

ser tão informativa quanto o requerido. Como ele, não teria condições de oferecer uma resposta 

mais precisa e, por respeitar a supermáxima da qualidade e acreditar que ela seja mais relevante 

no contexto que a da quantidade, prefere ser menos informativo a mentir. 

 

3. Choque entre máximas: é a situação em que por não saber uma informação requerida, o 

emissor dá uma informação aproximada, violando a máxima de quantidade para não violar a de 

qualidade que o pede que seja cooperativo. 

 

[(A) pergunta a (B) por um endereço. (B) não sabe]. 

(A) – Sabe como chego a Universidade Y? 

(B) – Vá por ali.  

 

4. Violação de uma máxima de forma ostensiva: é a típica reação de alguém que quer mostrar 

sua raiva. 

 

[Em uma loja de eletrônica, o cliente (A) não para de perguntar ao eletrônico (B) 

quando ficará pronto o conserto do celular. O eletrônico cansado de ouvir a mesma 

pergunta por várias vezes, responde-o]. 

(A) – Bom, vai demorar muito esse serviço? 

(B) – [irônico] Tranquilo, só o tempo de consertar o aparelho de João, Maria, José, 

Paulo, Ana e Roberto. 

 

Vale salientar que as máximas conversacionais podem ser respeitadas ou não. Contudo, 

a violação de alguma das máximas não necessariamente é uma falha no Princípio de 

Cooperação. Muitas das vezes, é preciso violar algumas máximas conversacionais para se 

produzir determinado efeito de sentido no interlocutor. Em outras situações, seu não 

cumprimento pode indicar transgressão de menor e/ou maior gravidade (dependendo do tipo de 

máxima violada), ou até mesmo, falta de cooperação (quando há uma isenção visível de todas 

as máximas). 

Em síntese, a teoria de Grice permite que se desenvolva um método de análise que 

reconstrói os elementos implícitos na realização dos atos de fala, sobretudo dos atos indiretos. 

Esse mecanismo se dá por meio das implicaturas conversacionais (que disponibiliza elementos 

sobre como analisar os pressupostos compartilhados por falante e ouvinte) e das máximas 
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conversacionais (que concede uma análise das expectativas do falante e do ouvinte em sua 

interação). 

No próximo capítulo serão elencadas considerações pertinentes sobre os gêneros 

textuais anúncios e avisos, estes que podem ser disponibilizados em diversos suportes de texto, 

no caso desta pesquisa, optou-se pelo suporte textual “placas públicas”. Essas placas suportam 

gêneros que fazem parte do cotidiano dos indivíduos e são, portanto, um bom exemplo para 

mostrar que os elementos pragmáticos já circulam entre esses gêneros.  
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3 GÊNEROS DISCURSIVOS E GÊNEROS TEXTUAIS 

 

 

Devido ao seu caráter multidisciplinar, os gêneros tornaram-se foco de interesse por 

parte de estudiosos de diversas áreas. De um lado, Marcuschi denomina-os de gêneros textuais, 

de outro, Bakhtin identifica-os de gêneros discursivos. Diante dessas diferentes terminologias, 

nesta dissertação adota-se a nomenclatura, gêneros textuais, abordada por Marcuschi (2008). 

Esse posicionamento deu-se pelo fato do autor tratar os gêneros de forma dinâmica e minuciosa, 

especialmente, como os gêneros se constituem e circulam socialmente, os tipos e suportes 

textuais.  

 

3.1 Considerações acerca dos Gêneros  

 

De acordo com Marcuschi (2008), o estudo dos gêneros, no Ocidente, tem pelo menos 

vinte e cinco séculos. Por isso, não se pode dizer que ele é novo, mas que hoje se tem um novo 

olhar acerca do assunto. Na tradição ocidental, eles estavam relacionados aos gêneros literários, 

sua observação começou com Platão e se concretizou com Aristóteles. Atualmente, se vincula 

a uma categoria distintiva do discurso oral ou escrito, com pretensões literárias ou não.  

Bakhtin (2003) é pioneiro no uso do termo “gênero” em sentido mais amplo e na 

expansão de abordagens referente ao assunto. Para o autor, os gêneros podem ser identificados 

a partir de três aspectos básicos: o conteúdo, a estrutura e o estilo.  

 

A utilização da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) [...]. O 
enunciado reflete as condições específicas e as finalidades de cada uma dessas esferas 

[esferas da atividade humana], não só por seu conteúdo (temático) e por seu estilo 

verbal, ou seja, pela seleção operada nos recursos da língua – recursos lexicais, 

fraseológicos e gramaticais –, mas também, e, sobretudo, por sua construção 

composicional. Estes três elementos (conteúdo temático, estilo e construção 

composicional) fundem-se indissoluvelmente no todo do enunciado, e todos eles são 

marcados pela especificidade de uma esfera de comunicação. Qualquer enunciado 

considerado isoladamente é, claro, individual, mas cada esfera de utilização da língua 

elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, sendo isso que denominamos 

gêneros do discurso. (BAKHTIN, 2003, p. 279). 

 

Em síntese, o conteúdo temático (é o assunto, a mensagem transmitida), a construção 

composicional (a estrutura formal dos textos pertencentes ao gênero) e o estilo (as questões 

individuais de seleção e opção: vocabulário, estruturas frasais, preferências gramaticais).  

Seguindo esse pensamento, Marcuschi (2008) mostra que cada gênero textual tem um 

formato e uma função, um estilo e um conteúdo, bem como um propósito bastante claro que o 
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determina e lhe dá uma esfera de circulação. Tais gêneros “[...] apresentam padrões 

sociocomunicativos característicos definidos por composições funcionais, objetivos 

enunciativos e estilos concretamente realizados na integração de forças históricas, sociais, 

institucionais e técnicas” (p. 155). 

O autor ainda acrescenta que nessa esfera de circulação existem gêneros textuais de 

maior prestígio social. No entanto, não se pode subestimar o valor e a funcionalidade dos 

gêneros que circulam em ambientes sociais menos formais e, por fatores ideológicos e 

econômicos, também menos prestigiado. Essa é uma das razões deste trabalho, se propor a 

analisar gêneros textuais presentes em placas públicas (zonas rurais e urbanas), com pouca ou 

nenhuma influência das normas linguísticas valorizadas socialmente. 

Na visão de Antunes (2009), embora exista uma padronização da ação da escrita dos 

gêneros, eles apresentam estruturas flexíveis, oportunas para seleção e criação de outros. Em 

virtude dessa maleabilidade, encontram-se em constante estado de mudança, uma vez que 

surgem e depois desaparecem da esfera de circulação, dando lugar a novos gêneros. Para a 

autora, essa transição acontece a fim de atender às necessidades socioculturais e às inovações 

tecnológicas.  

Um exemplo disso é o fato de que antes as mensagens eram encaminhadas por carta, 

posteriormente surgiu o correio eletrônico e atualmente as pessoas se comunicam por outras 

mídias digitais como Facebook, Instagram e WhatsApp12. Contudo, a flexibilidade apresentada 

por esses gêneros não exclui a alta capacidade organizadora das formas composicionais 

presentes neles. 

Meurer & Motta-Roth (2002) trazem contribuições relevantes ao enfatizarem que a 

linguagem deve ser manifesta, levando em consideração três aspectos básicos: o que, com quem 

e como se fala. A consciência desses três elementos são essenciais para alcançar determinados 

objetivos e expandir o conhecimento de gêneros textuais disponíveis na sociedade. 

Posteriormente, Antunes (2009) surge para reafirmar a ideia de pensadores, os quais 

defendem que os gêneros de texto abarca outros elementos além do linguístico, pois abrange 

normas e convenções que são determinadas pelas práticas sociais que regem a troca efetivada 

pela linguagem.  

Marcuschi (2005), por sua vez, mostra a importância em observar tanto a produção 

adequada do gênero, como a sua aplicação. Segundo o autor, essa é uma questão de adequação 

                                                             
12 Exemplificação de autoria própria, construída a partir das leituras de Marcuschi (2008) e Antunes (2009) sobre 

os gêneros textuais. 
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tipológica, ou melhor, diz respeito à relação que deveria existir, na construção dos gêneros 

textuais, entre os seguintes aspectos: 

 

 natureza da informação ou do conteúdo veiculado; 

 nível de linguagem (formal, informal, dialetal, culta, etc.); 

 tipo de situação em que o gênero se situa (pública, privada, corriqueira, solene, etc.); 

 relação entre os participantes (conhecidos, desconhecidos, nível social, formação, 

etc.); 

 natureza dos objetivos das atividades desenvolvidas. (MARCUSCHI, 2005, p. 34). 

 

Com base nas informações relatadas a priori, é perceptível como os gêneros textuais 

percorre toda a sociedade contemporânea, sendo necessário cada vez mais se apropriar deles 

para construção de uma comunidade consciente. São diversos os exemplos práticos disso: o 

anúncio de um serviço ou produto em uma placa pública pode ser usado como instrumento para 

negociação. 

Enfim, as atividades discursivas ocorrem em algum gênero, daí não poder negar a sua 

imensa pluralidade. Essas atividades têm caráter sócio histórico, uma vez que não surge de 

mecanismos autônomos da língua, mas da junção dos conhecimentos linguísticos construídos 

socialmente em contextos específicos, sendo indispensáveis à comunicação humana. 

Vale também ressaltar que o produtor desses gêneros cria o texto com o propósito de 

que o interlocutor contribua na sua construção de sentido, contudo, essa participação efetiva 

somente se realiza quando o interlocutor conhece o valor pragmático do signo em questão e 

convive com o mesmo. 

 

3.2 Tipos textuais 

 

Essa seção apresenta os conceitos de tipos textuais e sua distinção com os gêneros de 

texto. Marcuschi (2008, p. 160) afirma que “todos os textos realizam um gênero e todos os 

gêneros realizam sequências tipológicas diversificada. Por isso mesmo, os gêneros são, em 

geral, tipologicamente heterogêneos”. O autor cita como exemplo o gênero telefonema, que do 

ponto de vista textual, pode envolver argumentações, narrativas e descrições.  

Com a finalidade de aclarar alguns questionamentos acerca das diferentes definições 

que são atribuídas aos gêneros e tipos textuais, sequencialmente, apresenta-se um quadro 

sinóptico para maior visibilidade e compreensão do assunto na concepção de Marcuschi. 
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Quadro 1 - Tipos e Gêneros Textuais 

TIPOS TEXTUAIS GÊNEROS TEXTUAIS 

1. constructos teóricos definidos por 

propriedades linguísticas intrínsecas; 

1. realizações linguísticas concretas definidas por 

propriedades sócio comunicativas; 

2. constituem sequências linguísticas ou 

sequências de enunciados no interior dos 

gêneros e não são textos empíricos; 

2. constituem textos empiricamente realizados cumprindo 

funções em situações comunicativas; 

3. sua nomeação abrange um conjunto limitado 

de categorias teóricas determinadas por 

aspectos lexicais, sintáticos, relações lógicas, 

tempo verbal; 

3. sua nomeação abrange um conjunto aberto e praticamente 

ilimitado de designações concretas determinadas pelo canal, 

estilo, conteúdo, composição e função; 

4. designações teóricas dos tipos: narração, 

argumentação, descrição, injunção e 

exposição. 

4. exemplos de gêneros: telefonema, sermão, carta comercial, 

carta pessoal, romance, bilhete, aula expositiva, reunião de 

condomínio, horóscopo, receita culinária, bula de remédio, 

lista de compras, cardápio, instruções de uso, outdoor, 
inquérito policial, resenha, edital de concurso, piada, 

conversação espontânea, conferência, carta eletrônica, bate-

papo virtual, aulas virtuais etc. 

Fonte: Marcuschi (2005, p. 23). 

 

Enquanto o gênero privilegia a natureza funcional e interativa da língua, o tipo textual 

se preocupa com o aspecto formal e estrutural. Marcuschi (2008, p. 154) traz um conceito 

interessante acerca do tipo textual: 

 

Designa uma espécie de construção teórica [...] definida pela natureza linguística de 

sua composição {aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações lógicas, 

estilo}. O tipo caracteriza-se muito mais como sequências linguísticas (sequências 

retóricas) do que como textos materializados; a rigor, são modos textuais […] que 

abrangem cerca de meia dúzia de categorias conhecidas como: narração, 

argumentação, exposição, descrição, injunção.  

 

Em conformidade com Oliveira (2010) e Koch (2009), Marcuschi (2008) salienta que 

existem cinco tipos textuais, que são sequências linguísticas encontradas nos textos: descritivo, 

narrativo, expositivo, argumentativo e instrutivo (injuntivo). 

 

1. Tipo descritivo: a descrição presente no texto é o que permite ao leitor reconstruir uma 

imagem daquilo que está sendo descrito. Anúncios, receitas, contos são exemplos de 

gêneros textuais que incluem sequências linguísticas desse tipo. 

 

2. Tipo narrativo: usam-se os elementos linguísticos narrativos para mostrar eventos 

organizados temporalmente, como se pode verificar nos romances, notícias jornalísticas 

e fábula. 
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3. Tipo instrutivo: as sequências linguísticas presentes conseguem transformar o 

comportamento do leitor e instigá-lo a executar uma ação, geralmente, faz uso de verbos 

no imperativo. Os manuais e receitas gastronômicas são guiados pela instrução.  

 

4. Tipo expositivo: contêm qualidades, entre as quais a clareza, a ordem e a objetividade 

são fundamentais. Os artigos científicos, as orelhas dos livros e os verbetes de 

enciclopédias apresentam sequências expositivas.  

5. Tipo argumentativo: apresentam-se provas, argumentos e toma-se posições. A nota 

crítica de leitura e o debate público estão permeados de argumentos, com o intuito de 

convencer leitor/ouvinte sobre um determinado assunto.  

 

3.3 Suportes de texto 

 

Nesta pesquisa, optou-se por considerar a placa como suporte, detendo-se mais a 

concepção de Marcuschi (2008) para o tratamento desse tópico. Contudo, são abordadas as 

concepções de outros autores como Bonini (2005) e Távora (2008) acerca dos suportes de texto. 

A questão do suporte de gêneros textuais ainda está em andamento e muitos livros 

didáticos falam em portadores de gêneros. Marcuschi (2008, p. 174-175) define suporte como 

“um lócus físico ou virtual com formato específico que serve de base, ou ambiente de fixação 

do gênero materializado como texto”. Essa ideia engloba três visões acerca do suporte (é um 

lugar físico ou virtual; tem formato específico e serve para fixar e mostrar um texto). Isto é, o 

suporte firma ou apresenta o texto tornando-o sociável de certa forma. 

O autor ainda expõe outros pensamentos acerca de suporte, como os apresentados 

adiante: 

a)  Não é neutro e o gênero não fica indiferente a ele; 

b)  É essencial para que tais gêneros circulem nas esferas sociais; 

c) Tem poder na natureza do elemento suportado.  

 

Todavia, não significa que o suporte determine o gênero, mas que o gênero necessite de 

um suporte especial, pois, existem situações complexas citadas pelo autor, em que a estrutura 

estabelece a distinção que o gênero recebe. Como no exemplo a seguir: 

 

“Paulo, te amo, me ligue o mais rápido que puder. 

Te espero no fone 55 44 33 22. Verônica”. 
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Para o autor, dependendo do suporte onde esse texto esteja fixado, pode adquirir 

diferentes sentidos. Isso mostra a possibilidade de uma mesma materialidade textual surgir em 

suportes distintos e por isso ser identificada  

Se isto estiver escrito num papel colocado sobre a mesa da pessoa indicada (Paulo), 

pode ser um bilhete; se for passado pela secretária eletrônica é um recado; remetido 

pelos correios num formulário próprio, pode ser um telegrama; exposto num outdoor 

pode ser uma declaração de amor. O certo é que o conteúdo não muda, mas o gênero 

é sempre identificado na relação com o suporte. (MARCUSCHI, 2008, p. 174). 

 

Nessa lógica, “a interação possibilitada por um tipo de suporte pode ser diferenciada da 

interação possibilitada por outro tipo de suporte, o mesmo se pode dizer da interação face a face 

quando oposta à interação mediada por qualquer tipo de suporte” (TÁVORA, 2008, p. 51). Isso 

significa que o suporte possibilita a materialização do discurso em texto.  

Marcuschi (2008) afirma que os suportes podem ser identificados em duas categorias: 

(a) suportes convencionais, típicos ou característicos, produzidos para essa finalidade (livro, 

jornal, revista, rádio, televisão, telefone, quadro de avisos, outdoor, encarte, folder, luminosos, 

faixas, placas) e (b) suportes incidentais, que podem trazer textos, porém, não são destinados a 

esse fim (embalagem, para-choques e para-lamas de caminhão, roupas, corpo humano, paredes, 

muros, paradas de ônibus, estações de metrô, calçadas, fachadas).  

Bonini (2005), fundamentado nas considerações de Marcuschi (2008), instituiu outros 

dois tipos de suporte: os suportes físicos (outdoor, álbum de fotografias), e os suportes 

convencionados, (jornais e revistas).  

 

Penso que existem o suporte físico e o suporte convencionado [...] sendo que, no 
primeiro caso, a distinção é nítida, mas, no segundo, há sobreposição entre gênero e 

suporte. Ou seja, um gênero pode ser convencionado como suporte de outro gênero 

(ou de outros). O jornal, nesse sentido, é um típico exemplar de suporte 

convencionado que eu tenho denominado de hiper-gênero, uma vez que é um gênero 

constituído por vários outros. (BONINI, 2005, p. 65). 

 

O referido autor considera que mesmo Marcuschi estabelecendo uma ligação entre os 

gêneros e suportes, tende a olhar esses elementos de modo independente, acrescentando que 

sua caraterização de “incindentalidade” e “convencionalidade” não é feita de forma 

aprofundada.  

Com base no argumento de que os gêneros textuais necessitam do apoio de suportes 

para circularem socialmente, é importante especificar que o tipo de suporte analisado nesta 

pesquisa nomeia-se como “placa pública” e tem o propósito de veicular diversos tipos textuais 
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(propaganda, anúncio, aviso, solicitação, entre outros) com diferenciadas proposições (divulgar 

produtos, preços e serviços, instruir sobre localização, preservação, prevenção etc.).  

Por possuir conteúdo informativo, o suporte em questão aponta o caráter utilitário das 

mensagens que são proferidas, por vezes, com o efeito moralizador, de conscientização ou até 

mesmo de caráter jocoso. 

 

3.4 Reflexões sobre Anúncios e Avisos 

 

Como mencionado nas seções anteriores, compreende-se por gêneros textuais os textos 

presentes no cotidiano e que cumprem propósitos comunicativos entre os integrantes da 

comunidade discursiva em que se realizam. Conforme Antunes (2009, p. 54-55), 

 

As pessoas cumprem determinadas atuações sociais por meios verbais, e tais atuações 

[...] são tipificadas, estabilizadas; por outras palavras, são sujeitas a modelos em que 

a recorrência de certos elementos lhes dá exatamente esse caráter de estabelecido, de 

típico, de regular. É esse caráter de ‘regular’ que faz com que o próprio conteúdo de 

um gênero possa ser previsto. Daí também a possibilidade de se prever os modos de 

desenvolver um determinado gênero ou de se prever protótipos textuais, com 

regularidades de estrutura, de conteúdos, com regularidades lexicais e gramaticais[...]. 

Mesmo intuitivamente, sabemos que existe uma espécie de modelo para cada gênero 

de texto.  

 

No quadro abaixo são apresentadas algumas características dos gêneros textuais que 

fazem parte do corpus desta pesquisa, o que vem a comprovar acerca dos argumentos expostos 

anteriormente que os gêneros prever o uso de determinadas estruturas e conteúdos, dentre essas, 

as lexicais e gramaticais.  

 

Quadro 2 - Características de Anúncios e Avisos 

ANÚNCIOS AVISOS 

1. Caráter comercial e informativo 1. Caráter informativo 

2. Finalidade - vender, promover, divulgar 2. Finalidade - proibir, advertir, recomendar 

3. Uso do imperativo - compre, ganhe. 3. Uso de interjeição - atenção, cuidado. 

4. Linguagem atrativa e persuasiva 4. Linguagem mais direta  

5. Ajuda o consumidor tomar uma ação  5. Requer uma ação imediata  

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

De acordo com as características apresentadas no quadro acima, é possível afirmar que 

esses gêneros se diferenciam principalmente pelo fato do anúncio está mais ligado à persuasão 

(convencimento), enquanto os avisos tem maior relação com cumprimento de normas (ordem).  
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3.4.1 Gênero anúncio  

 

Com base em leituras feitas ao longo desta pesquisa, percebe-se que os anúncios 

podem ser empregados para divulgar desde eventos de gastronomia, esportivo e saúde, até 

promoções e produtos ofertados por estabelecimentos.  

Faz-se necessário esclarecer que apesar de ser bastante frequente o uso de anúncios 

classificados (disponíveis em jornais), este estudo centraliza-se nos anúncios de comércio 

(presentes em placas públicas). Considera-se, aqui, como anúncio de comércio (os que estão 

relacionados a atividades comerciais), sejam esses expostos por uma linguagem direta 

(vende-se, ganhe, compre) ou de forma indireta (termos mais sutis).  

Perante ao propósito discursivo desse gênero textual, a linguagem necessita ser clara, 

objetiva e bastante atrativa. Além do uso da linguagem não-verbal, os anúncios apresentam 

recursos estilísticos que exploram a conotação, ou seja, são suscetíveis de várias 

interpretações.  

De acordo com Oliveira Júnior (2010, p. 484), 

 

[...] anúncios do comércio popular também são gêneros de divulgação de produtos, 

serviços, estabelecimentos comerciais etc.; mas, devido à esfera de circulação e ao 

campo de atividade humana em que inserem, eles possuem características bastante 

distintas das formas discursivas do âmbito da publicidade. Enquanto nestas a 

formulação dos enunciados é determinada por uma complexa estrutura funcional, que 

atribui aos textos caráter profissional, estilo sofisticado e conteúdo formulado a partir 

de pesquisas de opinião pública; nos anúncios e letreiros, a informalidade e o caráter 

popular da atividade desenvolvida são determinantes na construção de textos simples, 

objetivos e materializados segundo as condições de letramento social do falante.  

 

Nessas condições, discorrer acerca do estilo e a composição dos anúncios em questão, 

compreende, inclusive, examinar as características da linguagem nas quais esses textos se 

concretizam, haja vista, o uso da informalidade na comunicação, reforçar a ideia que os textos 

assumem, as formas condicionadas pela esfera discursiva em que circulam. 

Concernente à funcionalidade e ao conteúdo temático, os anúncios de comércio têm a 

intenção de informar o possível cliente ou leitor sobre as especificidades do negócio (produtos 

e serviços). Sendo assim, considera-se que a criação desse gênero é definida por um anseio 

pragmático, daí a construção de textos breves e focados na informação de conteúdos referentes 

à atividade comercial executada.  

A partir das características mencionadas aqui acerca desse gênero, espera-se encontrar 

nas placas públicas analisadas neste estudo: anúncios claros, objetivos e atrativos.  
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3.4.2 Gênero aviso 

 

Conforme Cerqueira et al (2010), o aviso é um gênero de texto bastante usado pelas 

comunidades discursivas com a finalidade de fornecer informações com eficiência, clareza e 

brevidade. É considerado como um tipo de texto expositivo/ informativo que busca alertar, 

advertir e informar sobre algo.  

Diferentemente do gênero bilhete (de cunho mais pessoal, normalmente, destinado a 

comunicação entre duas pessoas) exposto em ambientes mais particulares, o aviso (tem caráter 

mais geral e impessoal) fixado em local de maior circulação de pessoas.  

Referente à sua estrutura, o aviso apresenta-se tanto de modo mais ou menos formal; a 

seguir, encontra-se a organização geral de alguns avisos, abordados por Cerqueira et al. (2010): 

 

 Modelo estrutural do aviso com maior formalidade 

 

Quadro 3 - Modelo estrutural do aviso 1 

T
E

X
T

O
 G

L
O

B
A

L
 

 

 

Elementos 

paratextuais 

pré-textuais 

 

Elemento  

Identificador 

Aviso n° 45/SCT-PR 

Local e data Brasília, 27 de Fevereiro de 1991. 

Endereçamento A Sua Excelência o Senhor 

[Nome e cargo] 

Epígrafe Assunto: Seminário sobre uso de energia 

no setor público. 

Vocativo Senhor Ministro 

 

 

 

 

Elementos 

Textuais 

 

 

 

 

Texto 

    Convido Vossa Excelência a participar 

da sessão de abertura do Primeiro 

Seminário Regional sobre o Uso Eficiente 

de Energia no Setor Público, a ser 

realizado em 5 de março próximo, às 9 

horas, no auditório da Escola Nacional de 

Administração Pública – ENAP, localizada 
no Setor de Áreas Isoladas Sul, nesta 

capital. 

    O Seminário mencionado inclui-se nas 

atividades do Programa Nacional das 

Comissões Internas de Conservação de 

Energia em Órgãos Públicos, instituído 

pelo Decreto n° 99.656, de 26 de outubro 

de 1990. 

Elementos 

paratextuais 

pós-textuais 

 

Fórmula de 

respeito 

Atenciosamente. 

Assinatura [nome do signatário] 

[cargo do signatário] 

Fonte: Cerqueira et al. (2010). 

 

Nesse primeiro aviso, é possível identificar uma organização mais formal, com vários 

elementos pré-textuais (precedem a mensagem), textuais (conteúdo do texto) e pós-textuais 
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(complementam e finalizam o texto), constando informações como: nome e cargo do 

destinatário, número do aviso, setor emitente, uso de vocativo, conteúdo, local e a data, todos 

seguindo um padrão de alinhamento, considerado como o ideal para construção desse gênero. 

 

 Modelo estrutural do aviso com média formalidade 

 

Quadro 4 - Modelo estrutural do aviso 2 

T
E

X
T

O
 G

L
O

B
A

L
 

 

Elementos 

paratextuais 

pré-textuais 

 

Elemento  

Identificador 

AVISO 

 

Endereçamento 

     AOS MEMBROS DO CENTRO  

ACADÊMICO DOS ETUDANTES DE     

CIÊNCIAS CONTÁBEIS (CAECIC) 

 

 

 

Elementos 
Textuais 

 

 

 

Texto 

 

No dia 25 de fevereiro de 2010 haverá uma 

reunião na sede do CAECIC às 17h 30 min 

para tratar dos seguintes assuntos: 
     1. Horário do curso de Ciências  

         Contábeis 2010.1 

      2. O que ocorrer. 

 

Elementos 

paratextuais 

pós-textuais 

 

Fórmula de 

respeito 

Atenciosamente. 

 

Assinatura 

Rafael Rocha de Siqueira – 

Coordenação Administrativa 

(CAECIC) 

Local e data  Camaçari, 22 de Fevereiro de 2010. 

Fonte: Cerqueira et al. (2010). 

 

Nesse segundo exemplo, verifica-se uma certa formalidade, contudo, menor que no 

aviso anterior. O enunciado é marcado pela falta da numeração do aviso e sigla do órgão 

emissor, e algumas diferenças de posicionamento dos componentes pré-textuais, textuais e pós-

textuais, se assemelhado com o primeiro aviso, apontado como um tipo de referência. 

 

 Modelo estrutural do aviso mais informal 

 

Quadro 5 - Modelo estrutural do aviso 3 

 

AVISO 

      A professora Lívia Modesto da disciplina Administração 

Financeira e Orçamento Empresarial dará aula neste sábado 

(27/02/2010). 

Fonte: Cerqueira et al. (2010). 
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No terceiro modelo, observa-se uma informalidade na apresentação do aviso (não 

existem elementos pré-textuais e pós-textuais), somente a identificação do gênero e o 

enunciado, sem mencionar o destinatário. 

Apesar das diferenças de características apresentadas em respectivos avisos e da 

ausência de alguns elementos pré e pós-textual, eles transmitem a informação com êxito.  

Concernente aos avisos presentes nas placas públicas desta pesquisa, há uma tendência 

maior para a ocorrência de “avisos” mais informais, levando em consideração os ambientes 

(contextos de uso) em que as placas estão localizadas e os interlocutores.  

Todavia, não se pode esquecer de que os participantes da comunicação (emissor e leitor) 

precisam cooperar (fazer uso das categorias, que prezam pela qualidade, quantidade, relevância 

e modo) para que as mensagens disponíveis nas placas sejam efetiva. 
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4 ASPECTOS METODOLÓGICOS E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Neste capítulo, apresenta-se a metodologia e a análise dos dados, onde se especifica 

todo aparato utilizado para sustentar as etapas do estudo, assim como o tratamento do corpus 

selecionado com foco em sua análise e descrição. Para tanto, respalda-se no referencial teórico 

abordado nos capítulos anteriores para atender os objetivos desta pesquisa.  

 

4.1 Abordagem e procedimentos metodológicos da pesquisa 

 

Esta pesquisa tem como foco principal analisar a violação das máximas griceanas, a 

partir dos enunciados disponíveis em placas públicas. 

Por considerar de extrema importância o estudo da linguagem em uso, se escolheu a 

Pragmática para dar conta da questão de pesquisa: quais os sentidos produzidos ao violar uma 

ou mais máximas nas placas analisadas. Com isso, dedica-se a buscar fontes de informações 

verídicas e dados que tragam respaldo ao questionamento e finalidade desta investigação. 

 

4.1.1 Classificação da pesquisa 

 

Quanto aos objetivos esta pesquisa classifica-se como descritiva, já que a sua finalidade 

é descrever através dos dados adquiridos na análise do corpus, os efeitos de sentido 

proporcionados pela ruptura das máximas de Grice nas placas averiguadas.  

Nesse tipo de pesquisa, busca-se descrever, classificar, analisar e interpretar 

acontecimentos sem interferência do pesquisador, ou melhor, descobrir a frequência com que 

um fato ocorre, sua natureza, suas características, ligações com outros fenômenos e 

peculiaridades. 

Referente à forma de abordagem do problema, considera-se como quanti-qualitativa, 

em razão dos dados serem descritos tanto por meio de percentagens, quanto pela interpretação 

analítica dos fatos. De acordo com Bardin (2011, p. 144,145), “a abordagem quantitativa funda-

se na frequência de aparição de determinados elementos da mensagem [...] obtendo dados 

descritivos por meio de um método estatístico”. Acerca da análise qualitativa, Godoy (1995, p. 

23) salienta que “o pesquisador busca compreender as características, estruturas e/ ou modelos 

que estão por trás dos fragmentos de mensagens tomados em consideração”, sendo a 
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interpretação dos fenômenos e atribuição de significados essenciais no processo desse tipo de 

estudo. 

 

4.1.2 Delimitação do corpus 

 

De início pretendia-se constituir o corpus da pesquisa com fotografias de placas da 

cidade de Mossoró. Entretanto, por questões de isolamento acarretado pela pandemia nacional 

do Covid 19, definiu-se pela formação de um corpus documental, opção mais viável, diante da 

situação atual do Brasil. Em um trabalho futuro pretende-se realizar esses registros e criar outro 

material de análise.  

Em vista disso, o documento de análise da presente investigação é composto por 

fotografias de placas contidas na obra O Brasil das placas: viagem por um país ao pé da letra, 

de Camargo (2007). A escolha por esse exemplar decorreu da riqueza que essa obra apresenta 

em relação aos gêneros textuais e às diferentes regiões brasileiras nela representadas. A 

realidade investigada nesse estudo é relativa a fotografias realizadas em um raio de 200 

quilômetros por diferentes cidades do Brasil, durante sete anos (2000 a 2007).  

Em relação aos critérios de seleção das imagens, levaram-se em conta os gêneros 

textuais mais recorrentes, que nesse caso, foram os anúncios de comércio e avisos. Diante disso, 

a análise ocorreu através de um comparativo, a respeito da violação das máximas nas placas 

que apresentavam os gêneros textuais anúncios e avisos. Dentre as 89 fotografias presentes na 

obra, selecionaram-se 12 placas de cada gênero para compor o corpus da pesquisa. 

Após a seleção das imagens, efetuaram-se a codificação, classificação, categorização e, 

por fim, a análise dos dados. Esse processo transcorreu entre o primeiro semestre e o segundo 

semestre de 2020, podendo ser acompanhado na próxima seção deste capítulo.  

 

4.1.3 Métodos e Técnicas de análise 

 

O período de análise dos documentos e de outros dados qualitativos e quantitativos da 

pesquisa requer sistematização e coerência do método escolhido, o que assegura um estudo com 

rigor e critério. Entre os métodos de investigação, optou-se pela “Análise de Conteúdo” 

proposto por Bardin (2011), por considerá-lo apropriado e maleável quanto a possíveis 

mudanças no processo da pesquisa. A autora define análise de conteúdo como: 
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Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens 

[...] tem por finalidade efetuar deduções lógicas e justificadas, referentes à origem das 

mensagens tomadas em consideração (o emissor e o seu contexto, ou, eventualmente, 

os efeitos dessas mensagens). O analista possui a sua disposição (ou cria) todo um 

jogo de operações analíticas, mais ou menos adaptadas à natureza do material e à 

questão que procura resolver (BARDIN, 2011, p. 48). 

 

Nesse método, os fatos são deduzidos logicamente com base em certos índices 

selecionados e fornecidos pela etapa descritiva da análise, pressupondo que, por trás do discurso 

aparente, esconde-se um sentido que convém desvendar. 

Segundo Godoy (1995), a análise de conteúdo é feita através de um instrumental 

metodológico que se pode aplicar a diferentes discursos e a todas as formas de comunicação 

(oral, escrita, e outros meios), seja qual for o seu suporte. Assim sendo, toda comunicação que 

transmita um conjunto de significados de um emissor para um receptor é capaz, em princípio, 

ser decifrada pelas técnicas de análise de conteúdo. 

Bardin (2011) divide o método de análise de conteúdo em três fases: pré-análise, 

exploração do material e tratamentos dos resultados. Salienta-se que tais etapas norteiam a 

análise desta pesquisa e podem ser observadas no quadro seguinte. 

 

Quadro 6 - Etapas básicas da análise de conteúdo 

Pré-análise - Organização do material: escolha dos documentos 

(corpus de análise), a formulação de hipóteses e/ou 

objetivos e elaboração dos indicadores que 
fundamentem a interpretação final.  

Exploração do material - Estudo aprofundado orientado pelas hipóteses e 

referenciais teóricos.  
 

- Elaboração de indicadores que orientarão a 

interpretação dos resultados: codificação, 

classificação e categorização das informações 

contidas nos documentos.  

Tratamento dos resultados - Interpretação - a partir dos resultados significativos, 

propõe inferências e adianta interpretações (com base 

nos objetivos previstos, ou descobertas inesperadas). 

 

- Desvendar o conteúdo latente que os documentos 

possuem. 

Fonte: Adaptado de Bardin (2011). 

 

Primeiro, realizou-se a fase da pré-análise, na qual foram escolhidas as placas que 

compõem o corpus da pesquisa. Nessa etapa, fez-se uma leitura mais superficial chamada por 

Bardin (2011) de “leitura flutuante”, que proporcionou o contato inicial com os documentos e 
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permitiu inteirar-se da sua estrutura e extrair as primeiras opiniões referente à mensagem dos 

anúncios e avisos presentes nas placas. 

Quanto à formulação de hipóteses e/ou objetivos, optou-se por seguir as orientações de 

da autora Bardin (2011) sobre a possibilidade do uso de hipóteses implícitas, que podem surgir 

com algumas questões norteadoras ao longo da pesquisa. Essa tomada de decisão deu-se por 

acreditar que para esta pesquisa, a escolha desses direcionamentos funcione melhor durante o 

processo investigativo. 

Após a leitura inicial, designaram-se os elementos que melhor explicitam o conteúdo 

dos documentos e podem vir a cumprir os objetivos desta investigação. Tais elementos foram 

organizados sistematicamente com indicadores qualitativos (tipos de categorias e máximas 

violadas) e quantitativos (frequência de violação das categorias e máximas).  

Nessa primeira fase, também foi possível identificar os gêneros textuais mais 

recorrentes nas placas (anúncio e aviso), os quais passou pelo processo de recorte, de modo a 

posteriormente, ser realizada uma análise comparativa.  

Em seguida, executou-se a exploração do material com o propósito de codificar, 

classificar e categorizar as informações contidas nos gêneros textuais em questão, destacando 

que essa é a etapa de materialização das escolhas feitas na pré-análise através de um longo 

percurso. 

Durante o processo de codificação, os dados brutos foram sistematicamente 

transformados e agrupados em unidades, ou melhor, recortados (seleção das placas), com o 

objetivo de utilizar somente as que permitiria uma descrição plausível acerca das características 

relevantes do conteúdo. Vale dizer que esta pesquisa faz uso do método dedutivo de 

codificação, embasado nos argumentos pragmáticos, defendido por Grice (1975, 1982) 

À medida que se realizou leituras e releituras dos dados já organizados, procurando por 

aspectos recorrentes nas placas, efetuou-se a classificação em partes maiores, as chamadas 

categorias (quantidade, qualidade, relevância e modo) proposta por Grice, as quais fazem parte 

do Princípio de Cooperação, apontado como essencial ao processo de interpretação dos 

enunciados. 

Na etapa de categorização transformaram-se as informações brutas em dados 

organizados por tabelas. É importante mencionar que tais categorias foram definidas 

previamente (antes da análise), considerando os objetivos da pesquisa, buscando respondê-los. 

Por último, fez-se o tratamento dos resultados, em que se buscou, através de 

interpretações inferenciais dos enunciados disponíveis nas placas, tornar os dados mais 

significativos. Para isso, utilizaram-se técnicas com viés qualitativo (descrevendo os sentidos 
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proporcionados pela quebra das máximas) e quantitativo (comparando a frequência das 

violações das máximas), por operações numéricas (porcentagens). 

Nessa fase final, destacaram-se informações disponibilizadas pela análise: o conteúdo 

manifesto nos documentos (explícito) e os significados (implícito) nas mensagens.  

Os resultados da pesquisa encontram-se no último capítulo, no qual é feita a exposição 

das máximas violadas. Os dados são apresentados em quadros, compostos por enunciados, 

cidades/estados, categorias e máximas violadas, e em seguida, tratados analiticamente. 

 

4.2 Constituição e análise do corpus 

 

Essa seção voltar-se-á para a análise de placas compostas por anúncios e avisos no 

intuito de descrever os sentidos gerados mediante a violação das Máximas de Grice (1975, 

1982). Embora a análise esteja centrada na linguagem verbal (escrita), por vezes, far-se-á 

necessário observar os elementos não-verbais (imagens) disponíveis nas placas para melhor 

compreensão dos enunciados.  

É importar salientar que esta análise não tem o intuito de fazer qualquer correção 

gramatical dos enunciados presentes nas placas. Mas, identificar possíveis violações das 

máximas Griceanas, a partir do contexto enunciativo das mensagens. 

O corpus da pesquisa compõe-se de 24 placas (12 de anúncios de comércio e 12 de 

avisos), delimitado após diversas seleções, segundo critérios de escolha informados na 

metodologia. A análise baseia-se no Princípio Cooperativo de Grice (1975, 1982), que engloba 

quatro Categorias (Quantidade, Qualidade, Relação, Modo) e as Supermáximas e Máximas.  

O quadro, a seguir, trata-se de uma síntese desse princípio e serve de apoio para 

compreensão de seus preceitos.  

 

Quadro 7 - Princípio Cooperativo de Grice - Categorias, Supermáximas e Máximas 

Quantidade Máxima 1. Faça com que sua contribuição 

seja tão informativa quanto 

requerido. 

Máxima 2. Não faça contribuição mais 

informativa do que o necessário. 

Qualidade Supermáxima Trate de fazer uma contribuição 

que seja verdadeira 

Máxima 1. Não diga o que você acredita ser 

falso 

Máxima 2. Não diga senão aquilo para o que 

você possa fornecer evidência 

adequada. 

Relação Máxima Seja relevante 

Modo Supermáxima Seja claro 
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Máxima 1. Evite obscuridade de expressão 

Máxima 2. Evite ambiguidade 

Máxima 3. Seja breve (evite prolixidade 

desnecessária) 

Máxima 4. Seja ordenado 

Fonte: Autoria própria, pautando-se em Grice (1982, p. 86 -88).  

 

O ponto principal para a escolha deste corpus (placas com anúncios e avisos) partiu da 

verificação se o referido material permitiria responder ao questionamento desta investigação, 

pois, dependendo do contexto enunciativo e do tipo de violação ocorrida, as mensagens podem 

transmitir significados diferentes, mas o que se considera, aqui, é o cumprimento do Princípio 

Cooperativo.  

Vale frisar que esta análise busca valorizar o contexto enunciativo dos gêneros textuais 

observados. Sendo assim, o ambiente de veiculação tanto dos anúncios como dos avisos terá 

relação direta com o seu receptor.  

Por fim, porém, não menos importante, Figueiredo (2005, p. 103) salienta que os 

produtores de mensagens transmitidas em suportes como placas, “precisam ter em mente que a 

síntese é o princípio principal para o sucesso da veiculação nesse meio, já que ele deve ser lido, 

decodificado e compreendido pelo consumidor em uma só batida d’olhos”. Daí a valorização 

por mensagens breves, claras e que atenda tanto aos propósitos do produtor, quanto às 

necessidades do leitor. 

O que vem a seguir envolve o estudo do corpus baseado nas categorias de análises 

mencionadas acima, no quadro 2, as quais servem de base para atender aos objetivos da 

pesquisa. 

 

 Análise do anúncio 1 

A placa de anúncio abaixo tem como propósito fazer a divulgação da venda de objetos 

(provavelmente de uso domiciliar) de uma determinada família. 

 
Figura 1 - Família muda 

 

Fonte: Camargo (2007, p. 14). 
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Quadro 8 - Resumo das informações identificadas no anúncio 1 

Enunciado Cidade/ Estado Categoria Supermáxima Máxima 

“FAMÍLIA 

MUDA VENDE 

TUDO” 

São Paulo/ SP Modo Seja claro Evite 

ambiguidade 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

No anúncio acima, constata-se a violação da categoria de modo e da máxima “Evite 

ambuiguidade”. O produtor do enunciado, ao utilizar a palavra “muda”, involuntariamente 

atribui ambiguidade à mensagem, uma vez que não se sabe ao certo se a expressão trata de uma 

mudança de lugar (localidade) ou se a família não fala. 

Nessa perspectiva, é possível afirmar que a partir da violação da categoria de modo, 

acarreta em um ato de linguagem indireto, ao qual depende da inferência do(s) receptor(es) para 

definir o sentido da mensagem. Como essa mensagem abre espaço a uma dupla interpretação, 

para a pessoa que vive próximo e/ou conhece a família relatada no anúncio, tem maior 

possibilidade de compreender o significado do termo “muda”. Em contrapartida, existem 

grandes chances de o leitor que não conhecer e/ou nem faz parte do contexto enunciativo, inferir 

um significado diferente do requerido pelo emissor.  

Vale destacar que mesmo ocorrendo a violação da categoria de modo, o objetivo 

principal do anúncio, comunicar acerca da venda de objetos, pode ser perfeitamente 

identificado pelo leitor.  

 

 Análise do anúncio 2 

O enunciado abaixo faz parte de um anúncio de distribuidora de gás. Referente à 

definição de butano (C4H10), pode-se dizer que é um gás incolor, inodoro e altamente 

inflamável, obtido mediante ao aquecimento lento do petróleo. Isto é algo perigoso para vida 

humana e que requer bastante cuidado ao se ter contato13. 

 
Figura 2 - Butano 

 
Fonte: Camargo (2007, p. 64). 

                                                             
13 Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Butano. Acesso em: 04 jul. 2020 
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Quadro 9 - Resumo das informações identificadas no anúncio 2 

Enunciado Cidade/ Estado Categoria Supermáxima Máxima 

“BUTANO 

CALOR 

HUMANO EM 
TUDO QUE 

FAZ” 

Corrente/ PI Qualidade Trate de fazer uma 

contribuição que seja 

verdadeira 

Não diga o que 

você acredita ser 

falso. 
 

 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

O emissor ao enunciar “Butano calor humano em tudo que faz” utiliza de uma metáfora, 

comparando o calor humano ao calor gerado pelo gás. Essa é uma estratégia bastante utilizada 

em anúncios, trabalhar a função conativa da linguagem, de modo a convencer o leitor a comprar 

a ideia de que realmente aquele produto ou serviço atenderá suas necessidades, gerando uma 

aproximação do que é ofertado ao cliente.  

O que se percebe no enunciado acima é que para alcançar o seu propósito de promover 

a marca, o emissor acaba violando a categoria de qualidade e a supermáxima “Trate de fazer 

uma contribuição que seja verdadeira”. 

Essa ideia que o produtor quer repassar na mensagem de que o calor do butano traz 

aconchego, segurança e bem-estar, ao compará-lo com o calor humano, quebra com a Máxima 

“Não diga o que você acredita ser falso”, já que, é possível comprovar que esse calor gerado 

pelo gás queima, fere e até mesmo pode matar caso não manuseie de forma adequada, seguindo 

todas as precauções.  

Enfim, os enunciados que anteriormente sustentavam somente a qualificação realista, 

carregam também uma realidade imaginária, que promete atender os desejos do consumidor. 

 

 Análise do anúncio 3 

É interessante que expressão “ponto” usada no início do anúncio, gramaticalmente, 

possui diferentes significados. Nesse enunciado, a palavra tem função de um lugar determinado 

(local, comércio).  

A mensagem abaixo tem como objetivo a venda de produtos. Ao comunicar “Ponto 

entra aqui e compre alguma coisa”, subtende-se que naquele local trabalha com diversos tipos 

de produtos e que o cliente vai encontrar algo que precisa. Contudo, o(s) leitor(es) não sabe(m), 

ao certo, o que vende naquele estabelecimento. 
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Figura 3 - Ponto Amarildo 

 
Fonte: Camargo (2007, p. 75). 

 

Quadro 10 - Resumo das informações identificadas no anúncio 3 

Enunciado Cidade/ Estado Categoria Supermáxima Máxima 

“PONTO ENTRA 

AQUI E COMPRE 

ALGUMA COISA 

AMARILDO” 

Iguatu/ BA Modo Seja claro Evite obscuridade de 

expressão 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

Quando o emissor diz “compre alguma coisa”, viola a categoria de modo e a 

supermáxima “seja claro”, gerando obscuridade de expressão. Em outras palavras, o que é 

emitido não fica claro. De acordo com Grice (1982), muitas vezes, o emissor é intencionalmente 

obscuro, ou seja, usa dessas estratégias para aguçar a curiosidade do leitor que é instigado a 

fazer suas inferências para entender a mensagem. Entretanto, não se pode descartar a 

possibilidade dessa violação ter sido realizada de forma involuntária.  

O que se pode afirmar é que o “Amarildo” tem conhecimento dos produtos vendidos ali, 

mas ao usar o termo “alguma coisa”, ele desperta o desejo do leitor de entrar no 

estabelecimento, conhecer os produtos e comprar nem que seja apenas um produto. Apesar de 

a mensagem ser obscura, tem um forte poder de persuasão, o que pode chamar a atenção dos 

consumidores, instigá-los a conhecer e comprar no local.  

 

 Análise do anúncio 4 

A fotografia da placa a seguir foi registrada em Poconé, um município do Mato Grosso 

do Sul. Sua população consta com pouco mais de 30 000 habitantes e os principais meios de 

comunicação da cidade são a internet, a televisão e a telefonia14. 

 

 

                                                             
14 Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Pocon%C3%A9. Acesso em: 06 de ago. 2020 
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Figura 4 - Lanchonete 2 irmãos 

 
Fonte: Camargo (2007, p. 82). 

 

Quadro 11 - Resumo das informações identificadas no anúncio 4 

Enunciado Cidade/ Estado Categoria Supermáxima Máxima 

“LANCHONETE 

2 IRMÕES 

TEMOS 
CERVEJA 

FRANGO PEIXE 

FON- ” 

Poconé/ MT Quantidade - Faça com que sua 

contribuição seja 

tão informativa 
quanto o requerido. 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

Um fato que pode chamar a atenção do leitor nessa placa, além do equívoco na escrita 

da palavra “irmãos”, é a abreviação do termo telefone “FON”, sem o número telefônico. A 

partir dessa lacuna, constata-se a violação da categoria de quantidade por falta de informação.  

Possíveis questionamentos gerados pela ausência do número para contato, 

principalmente, para os que não moram na localidade.  

 

A)  O emissor esqueceu de adicionar o número de telefone. 

B)  Na lanchonete não existe telefone para contato e o emissor não tinha conhecimento 

desse fato. 

 

Para os que moram próximo a essa lanchonete, talvez essa questão da ausência do 

contato não tenha tanta importância. Essa resposta somente os indivíduos inseridos no contexto 

poderia dar, se isso faz falta ou não aos clientes e/, ou pessoas interessadas nos produtos 

vendidos no estabelecimento.  
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 Análise do anúncio 5 

A placa está localizada na região Norte do Brasil, especificamente, no estado de 

Roraima/RR, logo depois da fronteira com a Venezuela. Nessa perspectiva, é totalmente 

justificável sua escrita em língua estrangeira, haja vista ser um estado que mantém contato e 

recebe pessoas de países, cujo espanhol é o idioma oficial.   

Ressalta-se que é importante situar o leitor quanto ao contexto e aspectos sociais do 

anúncio em relação ao enunciado a que ele se refere. Sem essa contextualização, a compreensão 

pode ser prejudicada. 

 

Figura 5 - Churrascaria Canaima 

 
Fonte: Camargo (2007, p. 94) 

 

Quadro 12 - Resumo das informações identificadas no anúncio 5 

Enunciado Cidade/ Estado Categoria Supermáxima Máxima 

“CHURRASCARIA 

CANAIMA 

COME-TE UN 

TORO Y PAGUE 
UN BISTEK” 

Pacaraima/ RR Qualidade Trate de fazer uma 

contribuição que seja 

verdadeira 

Não diga o que você 

acredita ser falso 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

O produtor do enunciado ao declarar “Come-te un toro y pague un bistek”15, explora o 

sentido conotativo da linguagem, aumentando a expressividade do texto, por meio da hipérbole 

(exagero). Tudo isso tem o intuito de promover a churrascaria e chamar a atenção dos possíveis 

clientes.  

O emissor, ao afirmar que naquela churrascaria o cliente “paga por um bife, mas come 

um boi”, viola a categoria de qualidade e a supermáxima: “Trate de fazer uma contribuição que 

seja verdadeira”, em que uma das formas de se alcançar é respeitando a máxima “Não diga o 

que você acredita ser falso”.  

                                                             
15 Tradução própria: “Coma um boi e pague um bife”. 
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Ainda assim, pode-se dizer que nesse enunciado, a intenção do produtor não é a de 

enganar alguém. Contudo, viola a máxima, voluntariamente, com o objetivo de o(s) leitor(es) 

inferirem que naquela churrascaria se come à vontade e pagando pouco. 

 

 Análise do anúncio 6 

Antes de tratar acerca da violação de categoria identificada na placa, faz-se necessário 

explicar acerca de seu contexto. O anúncio encontra-se localizado no município da Barra de 

Santo Antônio em Alagoas, especificamente, na Ilha da Croa16. Localização tranquila, típica de 

uma vila de pescadores. 

Geralmente, os moradores dessa região são pessoas que começam a trabalhar com a 

pesca desde cedo para o sustento de suas famílias e os estudos ficam em segundo plano, 

aumentando o índice de pessoas com baixo nível de escolaridade, presentes nestes locais. 

 

Figura 6 - Filé de siri 

 
Fonte: Camargo (2007, p. 106). 

 

Quadro 13 - Resumo das informações identificadas no anúncio 6 

Enunciado Cidade/ Estado Categoria Supermáxima Máxima 

“SI VENDE FILE 

DE CIRI” 

Ilha da Croa/ AL Modo Seja claro Seja ordenado 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

Concernente ao anúncio, “si vende file de ciri”, identifica-se a violação da categoria de 

modo e da máxima “seja ordenado” ao utilizar a partícula “si” antes do verbo (vender) e um 

equívoco na escrita da palavra “ciri” ao invés de “siri”. Avaliando o contexto enunciativo da 

mensagem, verifica-se que a ruptura dessa categoria acontece de forma involuntária, ou seja, 

                                                             
16 De acordo com a Wikipédia, na realidade, não se trata bem uma ilha, mas uma península, haja vista, não ser 

totalmente rodeada por água, possuindo uma estreita faixa de terra que a liga ao município. 

Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ilha_da_Croa. Acesso em: 04 jul. 2020. 
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sem intenção. Contudo, essa ocorrência é totalmente justificável quando avaliado o contexto e 

o emissor do enunciado.  

Apesar da deficiência de escrita e da ordem do enunciado, é possível compreender o que 

o emissor deseja comunicar. Em outras palavras, que ali “Vende-se filé de siri”. Isso mostra 

que existem violações de menor e maior gravidade. 

 

 Análise do anúncio 7 

O anúncio a seguir tem como objetivo principal divulgar e vender alimentos. 

Figura 7 – Temos P.P.C 

 
Fonte: Camargo (2007, p. 115). 

 

Quadro 14 - Resumo das informações identificadas no anúncio 7 
Enunciado Cidade/ Estado Categoria Supermáxima Máxima 

“Temos P.P.C, 

moela, figagado, 

miúdo e frango 

congelado e 

galeto” 

Paço do Lumiar/MA - - - 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

Apesar de ser identificado alguns equívocos referente à escrita da palavra “fígado”, 

substituída no enunciado por “figagado” e a repetição sem necessidade da conjunção aditiva 

“e”, o mais pertinente para essa análise é atentar ao valor de outros elementos constitutivos da 

mensagem e que pode vir a interferir na sua compreensão.  

Em relação às palavras “frango” e “galeto” apesar de se tratar de uma mesmo tipo de 

ave, o galeto possui tamanho e peso menor, diferente do frango que é abatido com mais dias de 

vida e maior peso. Isso interfere na escolha do cliente, por isso, considera-se importante 

especificar no anúncio que o local vende os dois tipos, dessa forma, não pode ser entendido 

como uma repetição.  
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O emissor, ao utilizar a abreviação “P.P.C”, abre um leque de possibilidades de 

inferências por parte do leitor, podendo ocasionar curiosidade, questionamentos e/ou dúvidas 

quanto ao seu significado.  

Contudo, não se pode afirmar a ocorrência da violação da categoria de modo e a da 

máxima “evite obscuridade de expressão”. Provavelmente, as pessoas que conhece o contexto 

de uso da abreviação, são capazes de inferirem o mesmo sentido que o requerido pelo emissor. 

 

 Análise do anúncio 8 

A mensagem disponível na placa tem como contexto enunciativo a Zona Central de São 

Paulo/ SP, cidade essa reconhecida como a capital da cultura, pelos seus vastos acervos que são 

difundidos em várias galerias de arte e museus. 

 

Figura 8 - Curso de violão 

 
Fonte: Camargo (2007, p. 119). 

 

Quadro 15 - Resumo das informações identificadas no anúncio 8 

Enunciado Cidade/ Estado Categoria Supermáxima Máxima 

“CURSO DE 

VIOLÃO 3 

MESES SEM 

SAIR DE CASA” 

São Paulo/ SP Quantidade - Faça com que 

sua contribuição 

seja tão 

informativa 

quanto 

requerido. 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

No enunciado “Curso de violão 3 meses sem sair de casa”, a expressão “sem sair de 

casa” apesar de requerer por parte do (s) leitor(es) sua contribuição, permite a ele inferir que: 
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O curso ocorrerá na residência do inscrito. 

Nesse caso, não se pode considerar que ocorreu a violação da categoria da modo e da 

máxima de ambiguidade. Já que, através do enunciado é possível identificar as intenções do 

emissor e realizar inferências para captar o sentido da mensagem.  

Todavia, o produtor acaba violando com a categoria de quantidade por falta de 

informação. Quando o emissor expressa “ligue” e não adiciona o número para contato, torna-

se quase que impossível a comunicação entre aluno e prestador(a) de serviço, e 

consequentemente, a contratação (inscrição no curso). 

 

 Análise do anúncio 9 

A placa abaixo contém um anúncio da marca “Gelo gelado”, cujo propósito é divulgar 

e vender o seu produto.  

 
Figura 9 - Gelo gelado 

 
Fonte: Camargo (2007, p. 127). 

 

Quadro 16 - Resumo das informações identificadas no anúncio 9 

Enunciado Cidade/ Estado Categoria Supermáxima Máxima 

“GELO GELADO 

24H” 

Itaguai/ RJ Quantidade 

 

 

 

 

 

Modo 

- 

 

 

 

 

 

Seja claro 

Não faça 

contribuição 

mais informativa 

do que o 

necessário 

 

Evite 

ambiguidade 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

Em relação ao anúncio “Gelo gelado”, é visível que o emissor torna a mensagem 

redundante ao adicionar a palavra “gelado” para qualificar o “gelo”. Nesse caso, o emissor ao 

ser repetitivo, viola, espontaneamente, a categoria de quantidade e a máxima “Não faça 

contribuição mais informativa do que o necessário”. 
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Essa repetição é usada pelo emissor com o intuito de chamar a atenção do leitor para a 

qualidade do produto (gelo), que em alguns locais são vendidos em estado de descongelamento, 

assim como, destacar que o gelo vendido ali tem algo de especial pela qualidade e história que 

a marca carrega.   

Outro aspecto importante no enunciado, trata-se da identificação da ruptura da categoria 

de modo e da supermáxima “Seja claro”, ao utilizar o termo “24h”. Nesse contexto, diversos 

sentidos podem ser atribuídos, como nos exemplos abaixo: 

 

A) O estoque de gelo está sempre abastecido.  

B) A qualidade do gelo é mantida em todo tempo. 

C) A venda do produto é feita 24h por dia. 

 

Em síntese, mesmo sendo redundante, o anúncio permite cumprir seu propósito de 

promover a marca, chamar atenção do(s) leitor(es) para compra e consumo do produto, 

salientando que, o uso de pleonasmo17 em anúncios e propagandas é algo bem recorrente, já 

que o produtor usa intencionalmente desta ferramenta para enfatizar os atributos do produto. 

 

 Análise do anúncio 10 

Como não se sabe muitas informações sobre o contexto enunciativo da placa, a análise 

do enunciado se dará pela interpretação dos elementos disponíveis na mensagem e pelo 

propósito aparente desse anúncio (a venda de um terreno). 

 

Figura 10 - Área 600m2 

  

Fonte: Camargo (2007, p. 129). 

 

 

                                                             
17 Para o Dicionário Online de Português, ocorre pleonasmo quando há “repetição de uma palavra ou conceito para 

expressar um ponto de vista”. Disponível em: https://www.dicio.com.br/pleonasmo/. Acesso em: 27 jul. 2020. 
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Quadro 17 - Resumo das informações identificadas no anúncio 10 

Enunciado Cidade/ Estado Categoria Supermáxima Máxima 

“VENDE-SE ÁREA 

600M2 SERVE 

P/BANCO OU 

TEMPLO” 

Recife/ PE Quantidade 

 

 

 

 

Modo 

- 

 

 

 

 

Seja claro 

Não faça 

contribuição mais 

informativa do 

que o necessário” 

 

Evite 

ambiguidade 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

É visível que, ao argumentar “serve p/ banco ou templo”, o produtor viola duas 

categorias. A primeira delas, a categoria de quantidade e a máxima “Não faça contribuição mais 

informativa do que o necessário”. Observa-se que essas informações complementares ou “a 

mais”, traz dúvidas (confusão) para o anúncio, exigindo por parte dos leitores uma apropriação 

da intencionalidade do emissor.  

Para Figueiredo (2005, p. 51), “quanto mais elementos se colocam em um anúncio, mais 

ele perde impacto; dessa forma, a regra é: só coloque elementos extras se estes acrescentarem 

algo ao processo de comunicação”. Como bem frisa o autor, geralmente, os consumidores não 

demandam tempo para leitura de anúncios, daí a importância de manter aquilo que é 

estritamente necessário. 

Em seguida, o emissor rompe com a categoria de modo e a máxima “Evite 

ambiguidade”, gerando um ato de linguagem indireto. Nesse anúncio, o leitor poderia inferir 

diferentes sentidos a essa mensagem como: 

A) O terreno está situado em uma localização que favorece a abertura de uma agência 

bancária ou uma igreja. 

B) O tamanho da área contempla a construção de uma agência bancária ou uma igreja. 

C) Naquela cidade, comumente, se constroem agências bancárias e templos. 

D) Naquela cidade os responsáveis pelas igrejas e agências bancárias são os que possuem 

poder aquisitivo para comprar o terreno.  

 

Como o conhecimento que se tem sobre o contexto da mensagem é restrito, não se sabe, 

ao certo, se o emissor delimita a venda para essas duas finalidades (templo ou banco), ou se as 

palavras foram acrescidas com o intuito de reforçar a amplitude do terreno. Em caso do 

propósito enunciativo, se referir a opção “relatar o tamanho da área”, seria suficiente e claro 

dizer, “Vende-se área de 600m2”.  
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 Análise do anúncio 11 

Antes de tecer argumentos sobre uma possível quebra de categorias no enunciado, é 

fundamental dizer que o anúncio foi identificado na região de Brumado no interior da 

Bahia/BA.  

O Nordeste, assim como as outras regiões brasileiras, utilizam palavras e/ou expressões 

bastantes peculiares à localidade. Isso mostra que uma mesma palavra pode apresentar 

significados diferentes, dependendo do contexto comunicativo (situação/ região). É o caso da 

palavra “resenha” usada no enunciado abaixo.  

 
Figura 11 – Bar da Resenha 

 
Fonte: Camargo (2007, p. 134). 

 

Quadro 18 - Resumo das informações identificadas no anúncio 11 

Enunciado Cidade/ Estado Categoria Supermáxima Máxima 

“SEJA BEM VINDOS 

AO BAR DA 

REZENHA SE VOCÊ 

TENHA UMA FOFOCA 

PARA SAI NA 

CIDADE PROCURA 

OPEDÃO E O DECÃO. 

VENDE-SE OU TROCA 

ESTE BAR” 

Brumado/ BA Quantidade 

 

 

 

 

Relação 

- 

 

 

 

 

- 

Não faça 

contribuição mais 

informativa do que 

o necessário 

 

Seja relevante 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

Partindo para observação dessa placa, verifica-se alguns equívocos de concordância de 

termos como (seja, tenha, sai), e na escrita da palavra “resenha”, substituída no enunciado por 

“rezenha”. O mais relevante aqui é atentar ao valor da expressão “resenha” para a construção 

do sentido da mensagem. Comumente, tal palavra é utilizada para se referir à atividade de 

descrever acerca de um tema (livro, filme) entre outros. Entretanto, nesse anúncio, a expressão 

está relacionada à “conversa” ou “fofoca”. 
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Para as pessoas inseridas no contexto enunciativo do anúncio, a palavra “resenha”, 

provavelmente, representa o mesmo sentido que o requerido pelo emissor. Todavia, para 

indivíduos de outras regiões, a palavra “resenha” poderia ocasionar curiosidade, 

questionamentos e/ou dúvidas quanto ao seu significado.  

Levando em conta as informações obtidas referente ao contexto enunciativo, as pessoas 

que visitam a região são, na maioria, de cidades vizinhas. Não se pode afirmar que o emissor 

violou a categoria de modo, já que, para o público alvo, a mensagem possui o mesmo sentido 

proposto pelo enunciador. Porém, existe grande possibilidade de que uma pessoa de outra 

região viole a categoria de modo ao inferir sentidos diferente do requerido pelo emissor. 

O anúncio encontra-se permeado de informações, ao tempo que o emissor deseja as 

boas-vindas ao estabelecimento, ele nomeia o bar como da “resenha”, apresenta e divulga “o 

Pedão e o Decão” e, posteriormente, anuncia a venda do próprio local. Com isso, pode-se 

verificar que o emissor viola algumas categorias; a primeira elencada, aqui, é a que tem como 

máxima “não faça contribuição mais informativa do que o necessário”.  

O emissor continua rompendo essas categorias, quando infringe a máxima “seja 

relevante” que preconiza “abordar um assunto, sem fugir da temática ou aprofundá-la 

demasiado. Compreende que, ao emissor inserir “Se você tenha uma fofoca para sai na cidade 

procura o Pedão e o Decão” ao enunciado, foge da temática inicial do anúncio que é 

apresentar/divulgar o estabelecimento. Dá a impressão de que os elementos constitutivos do 

texto não estão interligados. 

Vale destacar que mesmo ocorrendo a violação dessas categorias, o objetivo principal 

do anúncio, divulgar o estabelecimento e comunicar acerca de sua venda, pode ser identificado 

pelo leitor.  

 

 Análise do Anúncio 12 

O anúncio acima tem como foco a divulgação da imobiliária e a venda de imóveis. É 

notável como o produtor faz uso de elementos persuasivos para atrair a atenção dos possíveis 

clientes, aguçando o lado emocional, ao abordar temas como “mulher” e “felicidade”. Outro 

ponto que chama bastante atenção, trata-se do discurso machista implementado ao enunciado, 

quando infere que só quem pode comprar o imóvel é um homem.   
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Figura 12 - Imobiliária Antonio Batista 

 

Fonte: Camargo (2007, p. 136) 

 

Quadro 19 - Resumo das informações identificadas no anúncio 12 

Enunciado Cidade/ Estado Categoria Supermáxima Máxima 

“COMPRE UM IMÓVEL E 

GANHE UMA MULHER 

FELIZ ANTONIO 

BATISTA A DECISÃO 

INTELIGENTE EM 

IMÓVEIS” 

Ilha de Itamaracá/ 

PE 

Modo 

 

Qualidade 

Seja claro 

 

Trate de fazer 

uma 

contribuição 

que seja 

verdadeira 

Evite ambiguidade 

 

Não diga o que você 

acredita ser falso. 

 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

Quando o emissor expõe a palavra “feliz” em letras bem menores, das demais presentes, 

abre caminho para uma dupla interpretação. Em consequência disso, viola-se a categoria de 

modo e a máxima “Evite ambiguidade”, gerando um ato de linguagem indireto, que demanda 

contribuição do(s) leitor(es) para compreender a mensagem. Segue abaixo, exemplos de 

significados inferidos, a partir do enunciado dessa placa. 

 

A) “Compre um imóvel e ganhe uma mulher feliz” 

O homem já tem uma mulher como companheira e fechando um negócio nessa 

imobiliária, além da aquisição do bem material, ganhará uma mulher feliz. 

B) “Compre um imóvel e ganhe uma mulher”. 

O homem está solteiro e ao comprar um imóvel, conquista uma mulher feliz para se 

relacionar. 

 

Aparentemente, o emissor desse anúncio pretende alcançar tanto as pessoas 

comprometidas, como as que estão solteiras e ir em busca de conquistar alguém. 

Essa idealização que o produtor quer transmitir na mensagem trazendo a conquista da 

“mulher” ou “mulher feliz”, como consequência da compra de um imóvel, quebra com a 
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categoria de qualidade e a supermáxima: “Trate de fazer uma contribuição que seja verdadeira”, 

visto que não tem garantia do que está prometendo no enunciado.  

Vale frisar que, corriqueiramente, os consumidores procuram adquirir produto e/ou 

serviço não apenas pelo seu valor funcional, mas também, pelos atributos emocionais que ele 

pode proporcionar. Por isso, os emissores, ao invés de enfatizar o produto, destaca a experiência 

que se pode ter, muitas vezes, através dele. Tal prática pode ser identificada no anúncio da 

referida imobiliária, onde se emprega um discurso mítico, por meio da promessa de uma mulher 

feliz, com o intuito de envolver o leitor e levá-lo ao ato da compra. 

 

 Análise do aviso 1 

O aviso presente na placa revela que trata de um enunciado amplo. A questão é se todas 

essas informações são realmente necessárias e não compromete o propósito comunicativo da 

mensagem.  

 
Figura 13 - Beto Carrero 

 
Fonte: Camargo (2007, p. 13). 

 

Quadro 20 - Resumo das informações identificadas no aviso 1 

Enunciado Cidade/ estado Categoria Supermáxima Máxima 

“ATENÇÃO, OS PALHAÇOS 

QUE ESTÃO DO LADO DE 

FORA DO CIRCO, NÃO 

FAZEM PARTE DO MUNDO 

MÁGICO DE BETO 

CARRERO, POR TANTO 

NÃO NOS 
RESPONSABILIZAMOS 

COM O COMPORTAMENTO 

OU ATOS DOS MESMOS. Á 

EMPRESA” 

Poços de Caldas/ 

MG 

Quantidade 

 

 

 

 

 

 
Modo 

- 

 

 

 

 

 

 
Seja claro 

Não faça 

contribuição 

mais 

informativa do 

que o 

necessário 

 
2. Evite 

ambiguidade 

3. Evite 

prolixidade 

desnecessária 

Fonte: Autoria própria (2020). 
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No contexto enunciativo da referida placa, percebe-se a violação da categoria de 

quantidade, por excesso de informação. Ao emissor utilizar palavras e/ou expressões repetitivas 

como “do lado de fora”, “comportamentos”, “atos”, “circo”, “mundo mágico”, “Beto Carrero”, 

“dos mesmos”, quebra a máxima que diz “Não faça contribuição mais informativa do que o 

necessário”. Em consequência disso, viola-se a categoria de modo e a máxima “seja breve: evite 

prolixidade desnecessária”.  

Compreende-se que o exagero ou até mesmo a repetição de palavras contidas nessa 

mensagem, a (torna) prolixa18. A prolixidade é característica de quem se expressa usando mais 

palavras do que o necessário. Opõem-se, portanto, à orientação da máxima de modo para que 

seja breve e claro.  

O enunciador continua violando a categoria de modo. Dessa vez, por uso de 

ambiguidade ao mencionar a palavra “Palhaços”, destacando que, diante de uma mensagem 

confusa, o(s) leitores(es) pode(m) atribuir diferentes significados ao enunciado. A continuação, 

encontram-se algumas possibilidades de inferências ao termo “Palhaços”: 

 

A) Relativo a personagens cômico que provocam o riso. 

“Não se responsabilizam por atitudes de profissionais do humor que atuam fora Beto 

Carrero”. 

B) Referente às pessoas que somente dizem tolices ou tem comportamentos ridículos. 

“Não se responsabilizam por atitudes de pessoas externas ao circo”. 

 

Caso o leitor não consiga captar a intenção do produtor, pode-se afirmar que o propósito 

da mensagem não foi cumprido, ou seja, rompeu-se com o Princípio Cooperativo. 

 

 Análise do aviso 2 

Nesse caso, repara-se a presença de dois enunciados em um mesmo contexto. As 

mensagens têm como propósito advertir sobre um potencial de perigo, e isso fica evidente 

quando usa a palavra “Atenção”. 

 

 

 

 

                                                             
18 Disponível em: https://www.dicio.com.br/prolixa/. Acesso em: 20 jul. 2020. 
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Figura 14 - Animais soltos 

  
Fonte: Camargo (2007, p. 25). 

 

Quadro 21 - Resumo das informações identificadas no aviso 2 

Enunciado Cidade/ Estado Categoria Supermáxima Máxima 

“ATENÇÃO NÃO NOS 

RESPONSABILIZAMOS 
PELOS VEÍCULOS AQUI 

ESTACIONADOS POR 

PERDAS E DANOS” 

“ATENÇÃO NAS TRILHAS 

ANIMAIS SOLTOS” 

Canela/ RS Modo 

 
 

Seja claro 

 
 

 

2. Evite 

ambiguidade 
4. Seja 

ordenado 

 

 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

No que concerne ao campo pragmático da linguagem, verifica-se, nos enunciados, a 

violação da categoria de modo e da surpermáxima “Seja claro”. Quando o emissor diz: “Não 

nos responsabilizamos pelos veículos aqui estacionados por perdas e danos” e “Nas trilhas 

animais soltos”, vê-se uma inversão de palavras, ou seja, uma mudança dos termos na frase. 

Isso leva a quebra da máxima “Seja ordenado”, comprometendo a interpretação textual. 

Nessa perspectiva, se os enunciados cumprissem a máxima de ordem, contribuiria para 

clareza e objetividade da mensagem. Confira abaixo, exemplos destes com reformulação dos 

argumentos.  

 

Não nos responsabilizamos pelas perdas e danos dos veículos aqui estacionados. 

Animais soltos nas trilhas. 

 

Nota-se que o emissor continua rompendo com as categorias do Princípio Cooperativo, 

quando viola a categoria de modo. Dessa vez, destacando a máxima: “Evite ambiguidade”. 

Devido às placas estarem bem próximas, o(s) leitores(es) pode(m) interpretá-las tanto 

conjuntamente, como de forma individualizada, como nos exemplos a seguir: 

 

Se os enunciados forem interpretados conjuntamente: 
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A) Deve-se tomar cuidado com os animais, pois, eles poderiam danificar ou até mesmo 

levar objetos. 

 

Se os enunciados forem interpretados de forma individual: 

A) Possibilidade de surgir pessoas sem confiança/estranhas e roubar e/ ou causar danos.  

B) Grande probabilidade de encontrar animais soltos na trilha.  

 

Enfim, não tem como ter certeza se as “perdas e danos” mencionados na placa fazem 

referência ao veículo e/ou objetos perdidos, ou danificados no local, bem como, se tais animais 

oferecerem perigo às pessoas que passam por ali ou os responsáveis pela localidade têm medo 

dos danos que os visitantes podem causar aos animais. 

 

 Análise do aviso 3 

O aviso abaixo foi registrado no município Teresina de Goiás, localizado na região 

Nordeste do Brasil. Essa cidade, apesar ser destaque pelos seus atrativos naturais, não possui 

uma grande estrutura voltada para o turismo19.  

 
Figura 15 - Algo semelhante 

 
Fonte: Camargo (2007, p. 26). 

 

Quadro 22 - Resumo das informações identificadas no aviso 3 

Enunciado Cidade/ Estado Categoria Supermáxima Máxima 

“NÃO USE SABÃO 

BRONZEADOR E 
ALGO SEMELHANTE 

NESTE LOCAL” 

Teresina de Goiás/ 

GO 

Modo Seja claro Evite obscuridade 

de expressão 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

Nesse aviso, o produtor deseja expor sobre as normas e proibições do local. Todavia, a 

presença da expressão “algo semelhante” traz confusão e incerteza à mensagem. Isso evidencia 

a ruptura da categoria de modo, que diz respeito a ser claro, breve e ordenado, evitar 

                                                             
19 Informações embasadas na Enciclopédia Livre. Disponível em:  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Teresina_de_Goi%C3%A1s Acesso em: 10 jul. 2020. 
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obscuridade e ambiguidade. Nessa situação, o termo acima acaba sendo obscuro, deixando 

dúvidas sobre as reais intenções do produtor e contrariando a máxima “evite obscuridade de 

expressão”.  

Tal obscuridade instiga o leitor a fazer um questionamento: o que seria esse “algo 

semelhante” que não se pode usar? Provavelmente, cada visitante implicaria um significado 

diferente, com base nos seus hábitos e costumes: uns poderiam associar a protetor solar, 

shampoo, condicionador, outros, à maquiagem, desodorante e perfume.  

Diante dessa subjetividade, torna-se visível que o aviso não está claro. Motivo esse 

suficiente para gerar confusão/dúvidas aos visitantes do estabelecimento, quanto o 

cumprimento das normas do local.  

 

 Análise do aviso 4 

Sobre o contexto enunciativo da mensagem abaixo, Camargo (2007) informa que a placa 

encontrava-se na entrada de um convento em Itanhaém/SP.20 

 
Figura 16 - Short reduzido 

 
Fonte: Camargo (2007, p. 28). 

 

Quadro 23 - Resumo das informações identificadas no aviso 4 
Enunciado Cidade/ Estado Categoria Supermáxima Máxima 

“PEDIMOS P/ NÃO 

ENTRAR SEM 

CAMISA, TRAJE 

DE BANHO E 

SHORT 
REDUZDO” 

Itanhaém/ SP - 

 

- 

 

- 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

No que se refere ao aviso, “Pedimos p/ não entrar sem camisa, traje de banho e short 

reduzido”, tem como objetivo alertar o(s) leitor(es) acerca das normas e proibições de um 

convento.  

                                                             
20 CAMARGO, J. E.R; FONTENELLE, A. L. O Brasil das placas. São Paulo: Panda Books, 2007. p. 28. 
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Nesse enunciado, o contexto enunciativo (convento) leva o leitor a implicar que “é 

proibido a entrada no local sem camisa, em trajes de banho e/ou short reduzido”. Pouco 

provável seria o(es) receptor(es) inferir(em) que “é permitido entrar usando traje de banho e/ou 

short reduzido” naquele ambiente.  

Uma parte bem chamativa no enunciado trata-se da expressão “short reduzido”,21 que 

apesar de ser redundante, do ponto de vista gramatical, comumente, é utilizada para referir-se 

ao comprimento da vestimenta. Baseado nesse contexto, a inclusão da palavra “reduzido” não 

é tido como algo negativo, haja vista servir para esclarecer e/ou completar argumentos do texto. 

Provavelmente, a ausência do vocábulo daria espaço para transtornos concernentes às normas 

do convento. 

 

 Análise do aviso 5 

A placa pode ser avistada em Tapiraí no estado de São Paulo. A principal característica 

desse município é sua enorme área de Mata Atlântica, possuindo cerca de 80% do território 

tombado como área de proteção ambiental.22 

 

Figura 17 - Mata Atlântica 

 
Fonte: Camargo (2007, p. 37). 

 

 

 

 

                                                             
 
21 Relativo a palavra “short”, o Dicionário Online de Português salienta que, tem origem inglesa e significa “curta 

ou curto”. Na Língua Portuguesa é utilizada para nomear, espécie de calça mais curta ou de tamanho inferior às 

bermudas, geralmente de uso informal ou esportivo. Disponível em: https://www.dicio.com.br/short/. Acesso em: 

17 jul. 2020. 
22 Considerações baseadas na Enciclopédia Livre. Disponível em:  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tapira%C3%AD_(S%C3%A3o_Paulo). Acesso em: 04 ago. 2020 
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Quadro 24 - Resumo das informações identificadas no aviso 5 

Enunciado Cidade/ Estado Categoria Supermáxima Máxima 

“CUIDADO VOCÊ 

PODE ESTAR 

PISANDO NA CURA 

DO CÂNCER.” 

Tapiraí/ SP Qualidade 

 

Trate de fazer 

uma contribuição 

que seja 

verdadeira 

Não diga senão 

aquilo para o que 

você possa 

fornecer evidência 

adequada 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

O aviso tem o intuito de fazer o leitor refletir acerca da preservação e dos benefícios que 

Mata Atlântica pode trazer para as pessoas, inferindo que até a solução para o câncer é possível 

encontrar nessa floresta. Diante desse contexto, o produtor explora o sentido não literal 

(conotativo) da linguagem ao emitir “pisando na cura do câncer”, compreende-se que não é 

possível comprovar teoricamente, muito menos, cientificamente essa afirmação.  

Para chamar a atenção do(s) leitor(es) sobre a proteção da Mata Atlântica, o emissor 

rompe com os preceitos postulados pela categoria de qualidade que, sobretudo, requisita: “trate 

de fazer uma contribuição que seja verdadeira”, ao afirmar algo que não pode fornecer 

evidência adequada.  

Mesmo violando a categoria de qualidade, pode-se inferir que a intenção do emissor não 

é a de enganar o leitor. Todavia, quebra a máxima com a intenção de que o(s) leitor(es) atentem 

à importância da Mata Atlântica para a vida humana, especialmente, a questões medicinais.  

 

 Análise do aviso 6 

A placa com o aviso 6 aparece posicionada em um calçadão de uma praia de 

Canavieira/BA e tem a função de alertar as pessoas que passam por ali sobre as normas e 

proibições na área de banhista. 

 

Figura 18 - Área de banhistas 

 
Fonte: Camargo (2007, p. 48). 
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Quadro 25 - Resumo das informações identificadas no aviso 6 

Enunciado Cidade/ Estado Categoria Supermáxima Máxima 

“PROIBIDO NA 

ÁREA DE 

BANHISTA 

CACHORRO, 

CAVALO, 

BICICLETA, 

CARRO, BOLA E 

SURFISTA SEM 

ESTREPE” 

Canavieira/BA - - 

 

 

 

 

- 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

Nesse enunciado, constata-se que, apesar de a mensagem conter uma lista de proibições: 

“cachorro, cavalo, bicicleta, carro, bola e surfista sem estrepe”, não se pode afirmar que o 

emissor violou a categoria da quantidade e máxima “não faça contribuição mais informativa do 

que o necessário”. Isso porque, as palavras presentes possuem significados diferentes se 

comparadas umas às outras, o que justifica o uso delas. 

Entretanto, o fato de a placa está situada em um local usado para passagens rápidas, em 

um contexto enunciativo de descontração (praia), torna-se menos provável que as pessoas se 

atentem à leitura de mensagens extensas.  

Por serem muitas as restrições presentes no enunciado podem gerar confusão e uma 

resposta negativa ao cumprimento dessas regras. Assim, quanto mais objetividade houver, 

maior probabilidade de alcançar o propósito comunicativo da mensagem. 

 

 Análise do aviso 7 

A placa é composta pelo gênero textual aviso e trata de advertir sobre algumas normas 

de circulação de animais, nas ruas de Bom Jesus de Pirapora/ SP. Essa cidade é bastante 

conhecida pelas romarias que recebe, onde ciclistas, pedestres, cavaleiros e veículos 

motorizados chegam para reverenciar a imagem de Bom Jesus, cerca de 600 000 pessoas vão 

anualmente à Pirapora.23 

 

 

 

 

 

 

                                                             
23 Consoante informações fornecidas pela Enciclopédia Livre. Disponível em:  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pirapora_do_Bom_Jesus. Acesso em: 04 ago. 2020. 
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Figura 19 - Transporte e permanência de animais 

 
Fonte: Camargo (2007, p. 49). 

 

Quadro 26 - Resumo das informações identificadas no aviso 7 

Enunciado Cidade/ Estado Categoria Supermáxima Máxima 

“PROIBIDO O 

TRANSITO E A 

PERMANENCIA DE 

ANIMAIS (CAVALOS, 
BOIS E SIMILARES) 

AOS SÁBADOS, 

DOMINGOS 

FERIADOS E 

VÉSPERA DE 

FERIADOS, NAS 

RUAS DA CIDADE” 

Bom Jesus de 

Pirapora/ SP 

Modo Seja claro Evite 

obscuridade de 

expressão 

 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

No enunciado acima, o emissor comunica sobre as normas de permanência e circulação 

de alguns tipos de animais no centro da cidade. Contudo, a presença da expressão “similares” 

pode proporcionar incertezas quanto à interpretação da mensagem. Sendo assim, verifica-se a 

quebra, sem intenção, da categoria de modo, que orienta a respeito do uso de clareza, ordem e 

brevidade, evitando a obscuridade e ambiguidade nas mensagens. 

Essa obscuridade conduz o leitor a questionar: quais seriam esses “similares” que não 

pode transitar ou permanecer nas ruas daquela cidade? A subjetividade da palavra abre caminho 

para o leitor atribuir diferentes significados, com base em seus conhecimentos e suas vivências.  

Tendo em vista a falta de clareza, o aviso pode proporcionar confusão/dúvidas quanto 

ao cumprimento das normas do local.  

 

 Análise do aviso 8 

A placa com o aviso 8 pode ser avistada no município de Tremembé, estado de São 

Paulo. A cidade foi batizada com esse nome por causa da quantidade de água e cursos dela em 
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sua geografia. O município por muito tempo sofreu com enchentes, causada principalmente 

pelo transbordamento dos rios, por esse motivo, o escoamento dessas águas foi modificado na 

década de 70 pelo governo.24 

 
Figura 20 - Pessoas estranhas 

 
Fonte: Camargo (2007, p. 51). 

 

Quadro 27 - Resumo das informações identificadas no aviso 8 
Enunciado Cidade/ Estado Categoria Supermáxima Máxima 

“É PROIBIDO PESSOAS 

ESTRANHAS NADAR 

NA REPRESA” 

Tremembé/ SP Modo Seja claro Evite 

ambiguidade 

 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

Concernente ao enunciado, “É proibido pessoas estranhas nadar na represa”, identifica-

se que o emissor viola, involuntariamente, a categoria de modo e a supermáxima “seja claro”. 

Ao fazer uso da palavra “estranhas” para adjetivar as “pessoas”, o emissor abre caminho para 

inferência de diferentes significados ao termo.  

Essa ambiguidade pode gerar confusão ao leitor, que possivelmente faria os seguintes 

questionamentos. 

 

1. Quem seriam essas pessoas. 

2. Quem estaria ali para qualificar uma pessoa como estranha ou não. 

3. Estranha para quem.  

 

E baseados nessas indagações, inferirem que: 

 

A) Somente é permitido nadar quem trabalha no local.  

B) Só pode nadar na represa se é conhecido de alguém que trabalha ali. 

C) Apenas é permitido nadar quem mora próximo da represa. 

                                                             
24 De acordo com explicações retiradas da Wikipédia. Disponível em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Trememb%C3%A9. Acesso em: 04 ago. 2020. 
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D) Para os moradores da região é permitido nadar na represa. 

 

Salienta-se que, perante a um texto ambíguo e/ou obscuro, sempre existirá a 

possibilidade das contribuições realizadas pelo leitor, divergir do objetivo ao qual o enunciado 

foi criado. 

 

 Análise do aviso 9 

Nesse aviso, o emissor busca alertar sobre a proibição do fluxo de determinadas pessoas 

no local, as quais são nomeadas de “farofeiros”. Considerando que a praia de Riacho atrai 

turistas europeus e de várias partes do Brasil, o termo “farofeiros” pode expressar sentidos 

diferentes dos requeridos pelo emissor ou até falta de compreensão dependendo do leitor. 

 
Figura 21 - Farofeiros 

 
Fonte: Camargo (2007, p. 54). 

 

Quadro 28 - Resumo das informações identificadas no aviso 9 

Enunciado Cidade/ Estado Categoria Supermáxima Máxima 

“PROIBIDO 

FAROFEIROS” 

Itaúnas/ ES Modo Seja claro Evite ambiguidade 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

Os argumentos mencionados anteriormente evidenciam a ruptura da categoria de modo 

e da máxima “Evite ambiguidade”, gerando um ato de linguagem indireto. Quando isso 

acontece, o leitor necessita realizar suas inferências e captar a intenção do emissor.  

Logo abaixo, tem-se a oportunidade de conferir algumas possibilidades de sentidos para 

esse enunciado:  
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A) Pessoas que desce para praia em grandes grupos para ficar um dia só e leva tudo que 

é necessário como comidas; 

B) Pessoas conversadoras e que pregam mentiras, aqueles em que não dá para acreditar; 

C) Pessoas que gostam de comer farofa. 

 

Para o leitor que conhece o contexto enunciativo (frequenta e/ou vive) na região, as 

chances são maiores de compreender a intenção do emissor. Já as pessoas de outras regiões 

brasileiras e/ ou estrangeiros podem fazer inferências bem distantes do objetivo da mensagem. 

Outras, simplesmente, nem associam tal palavra a uma característica atribuída a determinados 

tipos de pessoas. 

 

 Análise do aviso 10 

O aviso “Atenção, proibido tráfego de bugre” serve para alertar o leitor sobre uma 

proibição específica da via. Por se tratar de uma placa formal (localizada em via pública), a 

forma equivocada quanto a acentuação da palavra “tráfego” chama atenção, alterando assim, 

sua pronúncia.  

 

Figura 22 - Tráfego de bugre 

 
Fonte: Camargo (2007, p. 55). 

 

Quadro 29 - Resumo das informações identificadas no aviso 10 

Enunciado Cidade/ Estado Categoria Supermáxima Máxima 

“PROIBIDO 

TRAFÉGO DE 

BUGRE” 

Cabo do Santo 

Agostinho/ PE 

- - - 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

Apesar da palavra “bugre” remeter-se a dois significados distintos:  
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A) Para as pessoas que tem conhecimento ou fazem uso do termo “bugre” como 

transporte, inferiria que naquela via é proibido o trânsito de veículo desse tipo.   

B)  Para as pessoas que somente conhecem e/ou utilizam o termo “bugre” de acordo com 

a gramática, implicaria que é proibido o “trânsito de índios por ali”.   

 

Baseado no contexto comunicativo desse enunciado, onde a palavra “bugre” é 

popularmente empregada para referir a um meio de transporte bastante usado em áreas 

litorâneas das cidades, pode-se dizer que o propósito do emissor se enquadra na implicatura 

(A), mencionada anteriormente.  

Sendo assim, não pode-se considerar que ocorreu a ruptura da máxima “evite 

ambiguidade”. Já que, o contexto de uso indica uma única interpretação (inferência) da parte 

do leitor. 

 

 Análise do aviso 11 

A placa com o aviso abaixo aparece fixada no município de Araraquara, interior do 

estado de São Paulo. A cidade é uma das mais industrializadas do estado, contando com 

empresas de vários segmentos. Além da grande quantidade de lojas varejistas no centro, os 

bairros desenvolvem corredores produtivos e comerciais em importantes ruas locais, que muitas 

vezes suprem as necessidades da população, evitando seu deslocamento até a região central.25 

 

Figura 23 - Município sem alvará 

 
Fonte: Camargo (2007, p. 57). 

 

 

 

 

                                                             
25 Conforme informações vinculada a enciclopédia livre. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Araraquara. 

Acesso em: 04 ago. 2020. 
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Quadro 30 - Resumo das informações identificadas no aviso 11 

Enunciado Cidade/ Estado Categoria Supermáxima Máxima 

“É EXPRESSAMENTE 

PROIBIDO O COMÉRCIO 

AMBULANTE NESTE 

MUNICÍPIO SEM ALVARÁ” 

Araraquara/ SP 

 

Modo Seja claro  Evite ambiguidade 

 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

O emissor viola a categoria de modo. Dessa vez, o produtor deixa aflorar um discurso 

com duplo sentido, rompendo com a máxima “Evite ambuiguidade”. O uso da expressão “sem 

alvará” permite que o leitor infira duas interpretações distintas para esse enunciado:  

 

A) É proibida a entrada de camelô sem documento no município. 

B) O próprio município não tem alvará. 

 

É bem provável que os leitores com conhecimento sobre a finalidade de um alvará 

(documento governamental que autoriza empresas ou pessoas exercerem suas atividades 

comerciais) façam uso do significado da inferência (A). Todavia, não se pode descartar a 

eventualidade do receptor, que não tem clareza das informações, atribuir o significado da 

implicatura (B). 

Para evitar a violação da categoria de modo (evite ambiguidade) ocorrida nesse aviso, o 

mesmo poderia ser reformulado do seguinte modo:  

 

É proibido, neste município, o comércio ambulante sem alvará.  

 

Com a reformulação do enunciado, presencia-se uma mensagem clara, evitando 

confusões/dúvidas para os leitores, quanto ao cumprimento das normas do município.  

 

 Análise do Aviso 12 

A placa está situada na Ilha do Cardoso no extremo sul do litoral de São Paulo, próximo 

à fronteira com o estado do Paraná. Pertencente ao Parque Estadual da Ilha de Cardoso, essa 

ilha ainda é pouco explorada por causa do seu difícil acesso, conhecida por ser uma área 

extremamente protegida e bem preservada26 

 

                                                             
26 Segundo informações elencadas na enciclopédia livre. Disponível em:  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_Estadual_da_Ilha_do_Cardoso. Acesso em: 04 ago. 2020. 
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Figura 24 - Pegadas 

 
Fonte: Camargo (2007, p. 109). 

 
Quadro 31 - Resumo das informações identificadas no aviso 12 

Enunciado Cidade/ Estado Categoria Supermáxima Máxima 

“PROCURA-SE O 

ANIMAL QUE DEIXOU 

ESSAS PEGADAS” 

Ilha do Cardoso/ 

SP 

Modo Seja claro Evite ambiguidade 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

Considerando o contexto enunciativo do aviso acima, é inaceitável nesse local, tão 

preservado, o descarte de lixos nas áreas comuns da Ilha. O emissor do enunciado, para atingir 

seu objetivo de chamar a atenção do leitor acerca de temas como conscientização e preservação, 

acaba rompendo, voluntariamente, com a máxima “Evite ambiguidade”.  

No instante em que o emissor diz “Procura-se o animal que deixou essas pegadas”, 

instrui o leitor a observar as pegadas e, posteriormente, identificar o animal retratado no 

enunciado. Por isso, a importância de analisar os elementos não-verbais disponíveis nessa placa.  

Caso o leitor optasse por interpretar esse enunciado, considerando somente o que está 

escrito, provavelmente, associaria o animal e suas pegadas a um “ser irracional”. Contudo, ao 

analisar o seu conjunto (verbal e não-verbal), pode atribuir um novo significado às palavras e 

perceber que as pegadas, não se refere a patas de animais irracionais, mas, vestígios de lixos 

deixados por um animal racional (ser humano) de comportamento tolo. 
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4.3 Comparação dos resultados obtidos nos avisos e anúncios 

 

As informações presentes aqui são expostas através de dados comparativos, tratando-as 

de forma quali-quantitativa. Tudo isso para cumprir os objetivos da pesquisa, no tocante à 

frequência de violação das categorias e máximas constatadas ao longo da análise.  

A seguir, aparecem duas tabelas com números e proporções de rupturas das categorias 

do Princípio Cooperativo de Grice (1975), identificadas nos gêneros anúncios e avisos, os quais 

fazem parte do corpus deste estudo, bem como, o aclaramento desses dados através de uma 

interpretação plausível. 

 

Tabela 1 – Número e proporções de violação das categorias nos anúncios 

Categoria Frequência (número de 

violações) 

Percentagem (em relação ao 

número total de avisos) 

Qualidade                                                  3  20% 

Quantidade                                                5  33,3% 

Relação                                                      1  6,7% 

Modo                                                         6  40% 

Totais                                                        15      100% 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

Em relação à categoria de quantidade que possui duas máximas, prevaleceu a ruptura 

da máxima por excesso de informação, sendo violada (3 vezes) e a por falta de informação (2 

vezes). 

Quanto à categoria de modo e as suas quatro máximas, verifica-se uma maior violação 

na máxima “evite ambiguidade” que ocorre (4 vezes), seguido das máximas que preconizam 

“evite obscuridade de expressão” (1 vez), “seja ordenado” (1 vez) e “seja breve” (nenhuma 

vez).  

 

Tabela 2 – Número e proporções de violação das Categorias nos avisos  

Categoria Frequência (número de 

violações) 

Percentagem (em relação ao 

número total de avisos) 

Qualidade                                                  1  10% 

Quantidade                                                1  10% 

Relação                                                      0   0 
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Modo                                                         8  80% 

Totais                                                        10  100% 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

Concernente à categoria de quantidade e suas duas máximas que orientam “faça com 

que sua contribuição seja tão informativa quanto requerido” e “não faça contribuição mais 

informativa do que o necessário”. A máxima por excesso de informação foi violada (1 vez) e a 

por falta de informação (nenhuma vez). 

Já na categoria de modo com suas quatro máximas, a violação das máximas que 

orientam “evite ambiguidade” acontece (6 vezes), “evite obscuridade de expressão” (2 vezes), 

“seja ordenado” (1 vez) e “seja breve” (1 vez).  

Firmado nas informações mostradas anteriormente, verifica-se que em ambos os 

gêneros observados, nesta análise, há uma maior violação da categoria de modo, com ênfase na 

máxima “evite ambiguidade”. É interessante que os enunciados com violações nessas 

categorias são os que mais geram confusões, pois, permitem inferir diferentes significados a 

um único enunciado e, em consequência, necessita de mais engajamento do leitor para captar 

as intenções do emissor e realizar inferências que permitam alcançar o propósito comunicativo.  

Em seguida, constata-se a categoria de quantidade como a segunda mais violada gênero 

anúncio, com destaque para a máxima “Não faça contribuição mais informativa do que o 

necessário”. Nesses enunciados em que se observam o excesso de informação, é bastante 

recorrente o uso de pleonasmo (com redundância e/ ou repetição de palavras/ expressões), 

resultando muitas vezes em mensagens prolixas.  

Posteriormente, revela-se a categoria de qualidade como a terceira mais transgredida, 

nos gêneros anúncio. Geralmente, os produtores que rompem com as máximas dessa categoria 

exploram os valores implícitos dos enunciados, por meio do uso da conotação (figuras de 

linguagem como a metáfora e hipérbole são bem recorrentes), tudo isso, de modo a elevar os 

produtos e/ou serviços ofertados e chamar a atenção do leitor para a mensagem.  

Referente aos avisos, após mostrar uma maior violação na categoria de modo. O gênero 

em questão, apresenta o mesmo número de violação nas categorias de qualidade e quantidade, 

ambas com apenas uma ocorrência cada.  

Por último, a categoria menos violada, tanto nos anúncios como nos avisos, trata-se da 

relação que tem uma única máxima “Seja relevante”. Os enunciados com ruptura dessa 

categoria apresentam-se com desvio de temática e informações desnecessárias.  
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Em síntese, as categorias de modo e relação possuem violações semelhantes nos 

anúncios e avisos analisados. Já, a frequência de violações das categorias de qualidade e 

quantidade são maiores nos anúncios do que nos avisos.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Esta pesquisa se ateve em identificar e comparar a violação das máximas a partir de 

enunciados disponíveis em placas públicas de anúncios e avisos, assim como, descrever os 

sentidos gerados ao violar uma ou mais dessas categorias. Baseado na ideia de que, através do 

contexto enunciativo e das inferências realizadas pelo(s) leitor(es), é possível transmitir 

diferentes dizeres com uma mesma palavra (elemento). 

Ao decorrer de todo processo deste trabalho procurou deixar claro que, em momento 

algum, houve a intenção de impor normas ou fazer correções gramaticais dos enunciados 

analisados.  E sim, mostrar como é vista a violação das máximas de Grice nas placas analisadas.  

Para cumprir os propósitos mencionados anteriormente, fez-se um estudo detalhado 

sobre a abordagem Pragmática com o Princípio Cooperativo de Grice (1975) e os Gêneros 

Textuais (anúncios de comércio e avisos), em que se estabelece a relação entre estes.  

Tais gêneros advêm das mais variadas intenções (informar, persuadir, vender, divulgar, 

instruir, orientar entre outros). Isso mostra que, para compreendê-los, os sujeitos precisam estar 

imersos no contexto de enunciação ou pelo menos terem uma percepção da ideia de que permeia 

o enunciado e ativarem seus conhecimentos prévios. 

É justamente pela necessidade de ativar esses conhecimentos que se põe em prática os 

elementos pragmáticos da linguagem, os quais têm a função de orientar o(s) leitor(es) acerca 

da compreensão que se deve ou pode atribuir à mensagem. Dessa forma, vê-se que a linguagem 

não se resume apenas a uma combinação de signos e significantes, mas envolve a interação do 

sujeito e sociedade. 

Em geral, os anúncios e avisos observados apresentam composições curtas (poucos 

enunciados) e predominância de sequências tipológicas (expositiva e descritiva), com função 

informativa. Além disso, verifica-se o uso da informalidade, apoiada na variante linguística que 

a comunidade de falantes domina e determinada pela natureza do conteúdo veiculado e pelas 

formações sociais dos interlocutores. 

Na maioria dos enunciados analisados, o objeto em questão é associado a ideias que se 

distanciam de seu conceito funcional, mas que no contexto enunciativo, condizem e interagem. 

Percebe-se, então, que os sentidos não são enrijecidos, e sim o oposto, são maleáveis e 

concebidos mediante o contexto de enunciação.  

Frequentemente, anúncios e avisos conseguem expressar mais de um sentido, de acordo 

com a situação e a intenção do emissor. Todavia, o produtor deve-se tomar cuidado para não 
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tornar as mensagens complexas demais, ao ponto de comprometer a clareza e objetividade, 

fundamentais na construção desses gêneros.  

Mesmo quando violadas as máximas, os enunciados fazem sentido aos que estão 

enquadrados. Ainda assim, não se pode desconsiderar que muitas das placas estão localizadas 

em ambientes públicos, cenário que envolve pessoas de diversas regiões, com culturas e 

realidades diferentes. Para esses leitores, as mensagens podem não fazer sentido ou divergirem 

do propósito do emissor.  

O questionamento que se faz é: em meio a uma língua tão diversificada, como unificá-

la, de modo que todos a compreendam? Vendo nessa ótica, pode-se dizer que não existe uma 

fórmula correta e que o contexto, na maioria das vezes, é quem define o que e como comunicar. 

Por isso, não se pode taxar como certo ou errado, usar uma expressão e não outra, essa e não 

aquela palavra ou frase. O que não diz nada para mim ou você, pode falar muito para o outro.  

Enfim, almeja-se que os escritores e leitores percebam como a Pragmática surge como 

uma perspectiva de desconstruir aqueles pensamentos que aportam as teorias clássicas como 

verdade cabal e mostrar que a linguagem também precisa ser valorizada em seu uso real.  
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