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ABSTRACT : I approach some human activities as language-games which can be 
played by teachers and students at school. I suppose here language-games suitable for 
the student’s understanding I’m used to paly with, specifically, in Portuguese courses 
at UEM. 
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0. Introdução 
 
 Há uma multiplicidade enorme de jogos de linguagem na vida civil das 
pessoas, isto é, eles são tantos quantas forem as formas humanas de viver. Novos tipos 
aparecem, desaparecem e reaparecem o tempo todo. Wittgenstein (2001:224) observa 
que os jogos de linguagem (ou rituais) são carcterísticas bastante naturais do uso 
comum, o que os torna quase imperceptíveis à nossa consciência: 
 

 We remain unconscious of the prodigious diversity of all the every-day 
language-games because the clothing of our language makes everything alike.  
  Something new (spontaneous, ‘specific’) is always a language-game. 

  
 Um traço marcante da noção de jogos de linguagem, por exemplo, é o que ele 
entende por ação ou atitude humana. Neste caso, ação ou atitude humana quer dizer a 
disposição de espírito com que alguém faz algo em uma circunstância específica: e.g. a 
pessoa rezando; estudando; lendo; participando de uma aula; contando uma piada ou 
uma história; perguntando; cumprimentando; etc. Nas circunstâncias escolares, a 
performance e inovação dos jogos de linguagem depende muito de como a imaginação, 
a sensibilidade, o rigor lógico e a disposição de espírito dos participantes lidam com o 
que a experiência com as palavras lhes propõe.  
 
1. Rizoma de jogos  
 
 Consideremos, por exemplo, o fenômeno da ambigüidade da linguagem 
espelhando a ambigüidade da própria natureza humana. Uma das atividades ou 
experiências possíveis que estou apontando e propondo aqui como amostra de modus 
vivendi em sala de aula pode ser esta: 
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Conforme verificamos, a linguagem possibilita ao homem ilimitadas maneiras 
sociais de atuar com as palavras em diversas circunstâncias e com diversos 
propósitos de pensamento e ação (atitudes). Por exemplo: através da declaração 
de ordens, elogios, pedidos, conselhos, negativas, convites, promessas, 
preces, ambigüidades (intencionais ou acidentais), reprovações, proibições, 
perguntas, etc. Assim, considere a frase abaixo e responda o que se pede: 
Eduardo comprou a casa de Luís. 
1. Garantimos que esta frase, assim, exatamente como está escrita, enquadra-se 
em uma das maneiras sociais que apontamos acima (as que estão em itálico). 
Pergunta-se: que maneira social bastante sutil e comum de endereçar as palavras 
podemos descobrir na estrutura sintática desta frase? 
2. Conforme a maneira social descoberta, explicite adequadamente, nas linhas 
abaixo, apenas o padrão sintático desta frase através do sistema de 
parentetização rotulada. 
3. Invente uma circunstância específica e um propósito específico para os quais 
seja útil o emprego desta maneira social descoberta por você. 
4. Aprendendo a jogar com as palavras. Imagine que estamos jogando tênis e 
esta frase seja uma “ bola” que eu (o professor) esteja sacando em direção a 
vocês (alunos). O que eu estou sacando em direção a vocês são uma, duas ou 
mais “bolas”? 
5. Quais das questões acima dependem do conhecimento de uma competência 
pragmática e quais dependem de uma competência puramente lingüística? Que 
tipo de regra envolve uma competência e outra? 
 

 Neste tipo de atividade, os princípios que conduziram a observação para o 
fenômeno da ambigüidade de linguagem foram vários. Este, por exemplo:  
 

The fact that there are no universally accepted procedures for solving 
philosofical problems does not mean that anything goes, that you can say 
anything or that there are no standards. On the contrary, precisely the 
absence of such things as laboratory methods to fall back on forces the 
philosopher to even greater degrees of clarity, rigor, and precision. In 
philosophy, there is no substitute for a combination of original, imaginative 
sensibility, on the one hand, and sheer intelligent, logical rigor on the other. 
The rigor without sensibility is empty, the sensibility without rigor is a lot of 
hot air (Searle, 1999:159).       

 
 Considerando os aspectos imaginação, sensibilidade, disposição de espírito e 
rigor lógico, lembro-me dos exemplos explícitos de tipos de jogos de linguagem 
enumerados pelo próprio filósofo austríaco e, dessa lista, destaco os Guessing riddles-, 
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Making a joke; telling it-, Making up a story; and reading it- (op. cit., p. 23) nos quais 
a ambigüidade, entre outros humores, pode muito bem entrar como uma espécie de 
“ feitiço” em nosso entendimento. De fato, há certas piadas, ironias, insinuações, 
histórias (literárias ou não), poemas, enigmas, etc. que nos levam a equívocos porque 
não sentimos como funciona a ambigüidade que cada circunstância pressupõe: 203. 
Language is a labyrinth of paths. You approach from one side and know your way 
about; you approach the same place from another side and no longer know your way 
about (id. ibid., p. 82). Wittgenstein compara a noção grammatical illusions, por 
exemplo, com o aparecimento ou não de um sonho (meaning) na mente de um homem 
enquanto dorme: If I compare the coming of MEANING into one’s mind to a dream, 
then our talk is ordinarily dreamless. The ‘meaning-blind man’ would then be one who 
would always talk dreamlessly (apud.Heaton & Grooves, 1999:162) (maiúsculas do 
autor). Segundo ele, quando usamos normalmente a linguagem, sempre haverá ao 
menos um pouco deste homem “dreamless”, atuando em cada um de nós. 
 Em outra região da linguagem, encontramos aqueles jogos, por exemplo, que 
implicam movimentos corporais, atos fala e, às vezes, manipulação de objetos (telefones 
celulares, bips, copos, relógios, etc.) indissociados uns dos outros, tais como os 
performativos comportamentais descritos por Austin (1975:78-82). 
 Consideremo-los, particularmente, no mundo da circunstância social escolar 
institucionalizada. Quando um participante (o professor) adentra uma sala de aula cujos 
alunos o aguardam, este movimento corporal de adentrar a sala, normalmente, solicita 
um “ Boa-noite” proferido pelo primeiro. Neste caso particular, a regra constitutiva 
básica, da expectativa social, pode ser esperar por uma resposta com outro “ Boa-noite” 
proferido pelos alunos, mesmo que, lá no fundo, a disposição de espírito dos 
participantes não deseje externar um ao outro o que verdadeiramente sentem. Nesta 
particular circunstância, há uma expectativa social que obedece a uma regra estabelecida 
pelo costume, há um acordo tácito, um contrato social entre os participantes. 
Wittgenstein se refere a esta ação entendida como um todo, a este rápido relance de vida 
humana como sendo um language-game, ou seja, 7. [...] I shall also call the whole, 
consisting of language and actions into which it is woven, the language-game.;19. 
And to imagine a language means to imagine a form of life.(op.cit., p. 5/8)  
 Há formas de viver que funcionam desta maneira, isto é, adotam esta regra 
constitutiva, há outras que não. Aquelas que funcionam assim, quando as chamadas 
“ meaning-blind persons” violam a regra, criam problemas entre os participantes, ou 
seja, quebram as expectativas sociais culturalmente estabelecidadas, geram equívocos, 
mal ou subentendidos, daí surgem conflitos e imagens sociais distorcidas e o ato poderá 
não dar certo. No Japão, por exemplo, torna-se necessário, além de dizer algo, o 
participante deve também inclinar o tronco do corpo para frente em sinal de deferência e 
respeito ao outro. 
 Relacionado a estes jogos de linguagem, também em situação especificamente 
escolar, imaginamos esta outra atividade. Observe-se como as questões 1., 2., 3, 4 e 7 
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abaixo são aparentadas com as regras constitutivas da ambigüidade e dos perfomativos 
comportamentais a que acabamos de nos referir: 
 

Considere que as palavras abaixo atualizam uma forma de viver real e 
excepcional através do poema de Mário Quintana: 
Do tempo 
Nunca se deve consultar o relógio [ou perguntar: “- Que horas são?”] perto 
de um defunto. É uma falta de tato, meu caro senhor... uma crueldade... uma 
imperdoável indelicadeza...  
(In: QUINTANA, Mário. Apontamentos de história sobrenatural poesias. São 
Paulo:Editora Globo, Círculo do Livro,1976, p. 247) 
T endo tal circunstância em conta, agora, responda: 
1. Por que é uma falta de tato, uma crueldade, uma imperdoável indelicadeza 
perguntar “- Que horas são?” ou consultar o relógio perto de um defunto? 
Argumente e comprove sua resposta. 
2. Ainda considerando a lógica da circunstância apontada pelo poema acima, se 
o defunto fosse um ser animado, o que ele responderia e como ele reagiria ao 
ouvir uma pergunta como essa? Argumente e comprove sua resposta. 
3. O sujeito pragmático Mário Quintana (ou o “eu lírico”), através poema 
acima,  realiza um ato de fala (ou, escrita) com um endereço humano e uma 
maneira social bastante precisos. Além de Mário Quintana caracterizar este ato 
de fala (ou, escrita) como poema, ele endereça as palavras de uma maneira 
social ainda mais específica. Caracterize-a e comprove-a. 
4. Conforme o que já estudamos, as respostas às questões 01, 02 e 03 
respectivamente estão diretamente subordinadas à compreensão específica de 
qual componente da língua portuguesa? Tais respostas às questões 01, 02 e 03 
também estão diretamente subordinadas à compreensão específica de quais 
elementos fundamentais deste mesmo componente da língua? Retire-os do 
poema, explicite-os e explique-os concretamente nas linhas abaixo. 
5. Descreva cada uma das orações abaixo através do sistema que estudamos de 
parentetização rotulada. Explicite o padrão sintático de cada uma delas na linha 
que as segue.  
a) João consultou o relógio. _______________________________________ 
b) O relógio é delicado. __________________________________________ 
c) Paulo perguntou as horas. ______________________________________ 
d) Fernando morreu. ____________________________________________ 
6. Produza para cada padrão sintático explicitado na questão 05, uma outra 
oração criada a partir de sua própria imaginação pessoal. Para isso, tenha 
por base o padrão sintático correspondende de cada oração da questão 05, 
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respectivamente. Escreva cada nova oração nas linhas abaixo, mantendo 
exatamente a mesma ordem adotada na questão 05:  
7. Dadas as preocupações específicas de análise nas questões 01, 02, 03 e 04 
e nas questões 05 e 06, a qual grupo delas seria mais adequado aplicar a noção 
de oração [clause] ou competência lingüística e a qual grupo delas seria mais 
adequado aplicar a noção de frase [utterance] ou competência pragmática? Por 
quê? Argumente e justifique sua resposta. 

 
 Nas questões em pauta acima, substitua-se “ relógio” por “ telefone celular 
sendo atendido durante uma aula” - ou uma ambigüidade não apreendida 
adequadamente, ou o cumprimento de um “ Boa-noite” ignorado por qualquer um dos 
participantes -, “ defunto” sendo trocado por “ professor” e veremos o modo como as 
ações sociais humanas, neste aspecto, estão entrelaçadas por aquela regra constitutiva 
que indissocia “ defunto” com “não-tempo” e o gesto infrator do participante que 
consulta o relógio [ou pergunta: “- Que horas são?”] perto do defunto, ou seja, 
movimento corporal, ato de fala e manipluação de objetos tecidos (interwoven) em uma 
ação única. Destacar a função destes jogos de linguagem assim entrelaçados significa 
justamente iluminar certas formas de viver muito comuns pelas quais passamos de 
corpo e alma, por inteiro, mas que, não raro, ignoramos. O propósito seria, então, pôr à 
vista uma ordem às similaridades e distinções que nos estão à frente; uma ordem que 
não percebemos tão facilmente quando em meio ao costumeiro uso da linguagem:  
   

132. We want to stablish an order in our knowledge of the use of language: 
an order with a particular end in view; one out of many possible orders; not 
the order. To this end we shall constantly be giving prominence to 
distinctions which our ordinary forms of language easily make us overlook.... 
The confusions which occupy us arise when language is like an engine idling, 
not when it is doing work. (Id. ibid, p.51)  

 
 Quando não notamos as similaridades e distinções por elas passarem pelos 
participantes normalmente como evidências imponderáveis, nosso entendimento se 
rende cativo daquilo que chamamos acima de “ ilusões gramaticais”. A ação única à 
qual estou me referindo é o significado do que a atitude humana frente ao outro quer 
dizer. Este ato de significado expressa apenas um filamento de realidade humana 
pulsando em um emaranhado rizoma de similaridades e dissimilaridades que agregam e 
desagregam, aproximam e distanciam os jogos de linguagem. Eles, ao satisfazerem ou 
não as necessidades, compromissos e visões de mundo geralmente muito diferentes 
entre si, acabam convivendo menos em harmonia que em conflito [friction and air-
resistence], daí: 
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130. Our clear and simple language-games are not preparatory studies for a 
future regularization of language - as it were first approximations, ignoring 
friction and air-resistance. The language-games are rather set up as objects of 
comparison which are meant to throw light on the facts of our language by 
way not only of similarities, but also of dissimilarities. (Id.,ibid.,50-1)  

 
 Isto também quer dizer que, se não soubermos, de alguma forma, compartilhar 
o entendimento da forma de vida de nosso interlocutor, também não saberemos que 
atitude tomar frente a ele; os atos dele não nos farão sentido; reagiremos através de 
equívocos, mesmo que o participante se expresse adequadamente em nossa língua. 
Podemos ser tão transparentes um ao outro quanto completos enigmas, ainda que 
vivendo sob um mesmo teto, falando uma mesma língua. Para argumentar sobre isto, 
Wittgenstein imagina o homem comum na seguinte situação: 
 

We also say of some people that they are transparent to us. It is, however, 
important as regards this observation that one human being can be a 
complete enigma. We learn this when we come into a strange country with 
entirely strange traditions; and, what is more, even given a mastery of the 
country’s language. We do not understand the people. (And not because of 
knowing what they are saying to themselves.) We cannot find our feet with 
them. (Id.ibid., p. 223) 

 
 O que equivaleria dizer: ainda que ouvíssemos um leão proferir a expressão “  - 
Oi, pessoal! ” adequadamente em nossa língua, mesmo assim não o entenderíamos e o 
sentiriamos como um “estrangeiro”  porque seria necessário conhecer também o modo 
como os leões vivem e o modo como eles falam no interior deste modo como vivem. 
Mas caso isto acontecesse em um desenho animado, tal entendimento problemático 
desapareceria. Assim, um dos aspectos deste método pode ser inventar novos usos das 
palavras, às vezes, usos absurdos mesmo, mas cujo ato desloque as palavras das formas 
de linguagem em que elas habitualmente vivem cativas. É a estratégia, por exemplo, 
que adotamos aqui ao mostrar como as conseqüências do ato de alguém consultar o 
relógio perto de um defunto, no poema Tempo, de Mário Quintana, ilumina, neste caso, 
algumas similaridades e dissimilaridades relativas ao uso costumeiro da linguagem, 
quando o cruzamos com o ato extremamente comum de um cumprimento proferido em 
sala de aula.  
 Estas são algumas experiências de entendimento com as palavras e atitudes que 
estou tentando com os estudantes nos cursos de Língua Portuguesa. Procuro destacar 
alguns rápidos relances dessa vida escolar, algumas circunstâncias muito cotidianas e, 
ao mesmo tempo, muito insólitas, como estas que vivenciamos quer em uma sala de 
aula, quer  perto de um defunto.  
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RESUMO: Abordo algumas atividades humanas enquanto jogos de linguagem que 
podem ser desempenhados por professores e estudantes na escola. Suponho aqui jogos 
de linguagem adequados ao entendimento de estudantes com os quais estou habituado 
atuar, especificamente, nos cursos de Língua Portuguesa, graduação em Letras, UEM. 
 
PALAVRAS-CHAVE: jogos de linguagem; ilusões gramaticais; formas de vida. 
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