
A PONTUAO
UMA QUESTO DE REPRESENTAO

Fernanda Miranda Menndez.

Corria o ano de 1883 quando saiu a lume a Orthographia Philo-

sophica da Lngua Portugueza de Bernardo de Lima e Melo Bacelar.

Segundo o seu Autor, "A Orthographia Philosophica he huma Collec-

o de Leis, com que arrazoadamente escrevemos, ou representamos
em caracteres aos auzentes os sons, accentos, e adjuntos, que aos

prezentes communico os nossos conceitos." (p. 1 18) No cmputo dos

Adjuntos, inclui Bacelar "os Caracteres, Appontuaoens, e Sinais

Orthographicos" (p. 119). Achei esta breve e concisa definio de

pontuao de grande interesse, sobretudo no tocante sua ligao ao

aspecto da "representao": Melo Bacelar considera que atravs da

ortografia que se representa "aos auzentes", ou seja, queles que se

encontram fora do circuito directo de comunicao, "os sons, accentos

e adjuntos" com que nos fazemos entender numa situao de conver

sao. Trata-se, portanto, de uma "forma" que est em substituio de

outra, usando para esse fim um conjunto de elementos passveis de se

dotarem de significados diversos. A uma parte desse conjunto, aquela
a que Bacelar d o nome de "adjuntos", correspondem, grosso modo,

os elementos que, em estudos mais recentes sobre a pontuao, tm

vindo a ser reportoriados (cf. e.g. CATACH 1988 e VDNINA 1989) e

que, alm dos tradicionais sinais de vrgula, ponto, ponto e vrgula,
dois pontos, ponto de exclamao, ponto de interrogao e parntesis,

abrangem os tipos de letra, as maisculas, os sublinhados e, de um

modo geral, todos os processos de paginao de um texto. Reconhe-
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cendo a sua existncia, mas considerando-os "escusados e desusados",

Bacelar refere tambm sinais de demarcao de discurso citado, como

"os pices e as branchias".

Mas regressemos, por ora, ao facto de Bacelar considerar a escri

ta uma representao dos conceitos que um falante pretende transmitir

a algum "auzente". Trata-se, de facto, de uma interessante expresso

do pensamento lingustico portugus, que prova o conhecimento dos

estudos contemporneos do Autor. Esta ideia, que se encontra nos

Enciclopedistas, uma afirmao "avant-la-lettre" de estudos lingus
ticos actuais. CULIOLI 1990, por exemplo, refere que "Language,
which is meaningfull representational activity, is only accessible

through text sequences" (p. 179). Com as devidas distncias tericas

sobre o que possa ser um "texto" em duas pocas to afastadas, e

recordando o facto de que, no sculo XVIII, mesmo entre os Enciclo

pedistas, a separao entre a produo escrita e a sua reproduo oral

no se colocava (cf. CATACH 1991: 57), na verdade Bacelar estava a

referir-se a um dos aspectos de veculo comunicacional - o texto

escrito -, e ambos os Autores consideram o texto (no seu sentido geral
de produto de uma actividade lingustico-cognitiva, ou no seu sentido

de registo escrito dessa actividade) como uma representao.

Segundo ainda CULIOLI 1990,

"... a actividade de representao pode ser estudada como um processo

dinmico, entrelaando rotinas de construo de formas e procedimen
tos que envolvem coaces e foras que agem em estruturas deform

veis. Em consequncia, no se pode separar o aspecto esttico do

aspecto dinmico e, por isso, deve haver conceitos dinmicos escritos

no interior da estrutura do texto desde o incio." (p. 1 80).

Considero que, entre os aspectos dinmicos presentes no texto

como marcas da actividade de representao, se encontram os sinais

de pontuao.

Nada ter evoludo mais ao longo da histria da escrita que o

lugar e o papel atribudos s formas de pontuar. Como sabido, nem

sempre houve sinais de pontuao. Os primeiros "pontos" eram, no

fundo, marcas acrescentadas s letras para dar indicaes de pausas,

de acentos, ou de mudana de unidades textuais como o "perodo". O

"pontuador" procurava com essas marcas evitar interpretaes dife

rentes das que ele pretendia, tentando reduzir, por meio dos sinais

utilizados, a polissemia dos textos. S a partir da Idade Mdia se

comeou a expandir, e de forma circunscrita, o uso da pontuao,
mantendo, no entanto, sempre o carcter de elemento acrescentado ao
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texto escrito para facilitar a sua oralizao. Da, a marcao de pausas

para facilitar a respirao, andar de par com os esclarecimentos de

sentido. O que nos leva a uma certa oposio entre dois grupos de

sinais. De facto, desde os seus primrdios, os gramticos no tm sido

unnimes nas suas consideraes sobre a pontuao. Uns insistem em

consider-la como mero trao das necessidades fisiolgicas de des

canso e respirao inscrito no texto; outros como marca lgica, ligada

clarificao do sentido, quer por meio da transcrio de elementos

da oralidade como a entoao, quer por inscrio de elementos hierar-

quizadores do discurso. Alguns, mais contemporizadores, tentam defi

nies em que os dois aspectos opostos sejam abrangidos. Para

JAFFR 1991,

"a importncia de uma tal oposio, estrutural e funcional, ultrapassa

largamente o domnio da pontuao. O que est efectivamente em

causa a lingustica do escrito na sua totalidade, colocando a sempi-
-eterna questo da relao oral-escrita e, portanto, o prprio estatuto

da lingustica" (p. 61).

Uma das mais interessantes definies de pontuao, que encon

trei, pertence a um artigo da Encyclopdie (o artigo Grammaire, tome

VII, 1757, pp. 841
- 847), habitualmente atribudo a Beauze. Encon-

tra-se inserida numa definio mais lata e, dado o seu interesse, penso
ser til fazer uma citao que abranja um pouco mais do texto de

Beauze, para melhor se compreender o seu raciocino. Para o Autor, a

conquista da escrita passa primeiro pelo uso de smbolos representati
vos das coisas (ideia corrente no seu tempo, j que, segundo AUROUX

1979, "Le XVIII sicle a hrit du fameux Essai sur les hiroglyphes
de Warburton, 1'ide d'une histoire de 1'criture" (p. 85, n.31)). S

posteriormente, perante

"1'inutilit de leurs efforts pour la perfectionncr autant qu'il convenoit

leurs besoins (...) 1'criture symbolique fut remplac par 1'criture orto-

graphiquc, qui est Ia reprsentation de la parole. Cest cette derniere

seule qui est 1'objet de la Grammaire" (p. 85)

Interessantemente, Beauze considera a Lexicologia e a Sintaxe

como dois ramos gerais do tratado da "parole"; no aspecto da repre

sentao escrita dessa mesma "parole", o Autor divide o seu estudo

em duas partes:

Celui de 1'criture peut se diviser galemcnt en deux partics corrcs-

pondantes que nous nommerons Lexicographie & Logographie. R.R.

Xecji, vocabulum; X070 sermo; & Ypoc(ptoc, scriptio: comme si l'on
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disoit orthographe des mots, & orthographe du discours. Le terme de

Logographie est connu dans un autre sens, mais qui est loign du

sens tymologique que nous revendiquons ici, parce que c'est le seul

qui puisse rendre notre pense. (p. 86)

Para alm desta inovao que a constatao de uma ortografia do

discurso constitui, interessa ver tambm o que ele entende por "Logo-

grafia"

Loffice de la Logographie est de prescrire les rgies convenables pour

reprsenter la relation des mots 1'ensemble de chaque proposition, &

la relation de chaque proposition 1'ensemble du discours.

Io par rapport aux mots consideres dans la phrase, la Logographie doit

en general fixer le choix des lettres capitales ou courantes; indiquer les

occasions ou il convient de varier la forme du caractere & d'employer

1'italique ou romain, & prescrire les lois usuelles sur Ia maniere de

reprsenter les formes accidentelles des mots, relatives 1'ensemble de

la proposition.
2o Pour ce qui est de la relation de chaque proposition 1'ensemble du

discours, la Logographie doit donner les moyens de distinguer la

diffrence des sens, & en quelque sorte les diffrens degrs de leur

mutuelle dpendance. Cette partie s'appelle Ponctuation. Lusage n'y
decide guere que la forme des caracteres qu'elle employe: 1'art de s'en

servir devient en quelque sorte une affaire de got; mais le got a aussi

ses rgies, quoiqu'elles puissent plus difficilement tre mises la

porte du grand nombre. (pp. 87-88)

Deixando, por agora, em suspenso, aspectos relevantes como os

relacionados com o lado visual da pontuao (note-se que no Io grupo

de esclarecimentos se inserem sobretudo elementos ligados pagina

o), atente-se no facto de ser precisamente parte da Logografia, que
estuda "a diferena de sentidos" e a "os diferentes graus da sua depen
dncia", que Beauze chama pontuao.

Mais do que "une affaire de got", conquanto submetida a nor

mas de carcter social, a pontuao , efectivamente, a representao
da dinmica do discurso num triplo aspecto:

1. representa as relaes semntico-discursivas estabelecidas,

pelo locutor que a usa, entre as unidades significativas de cada enun

ciado, e as relaes de cada enunciado com o conjunto do discurso

(como previa Beauze);
2. representa uma orientao para uma oralizao, atravs da

marcao de pausas prosdicas e de respirao;

434



A Pontuao -

uma Questo de Representao

3. representa um retorno sobre o prprio objecto de escrita por

parte do locutor, que atravs dela pode clarificar a mensagem que

pretende veicular para um determinado receptor (ouvinte e / ou

leitor), deixando assim nela inscrita a preocupao no s com o que
o seu discurso representa, como com o modo como essa representao
nele fica feita.

Este aspecto tripartido da representao ponctual apenas uma

face daquilo a que BOREL 1991: 43, inspirando-se na fenomenologia
de Cassirer, chama a "intuio representativa", sobretudo no aspecto,

que ela refere, do "reenviar" constante ao "j formado" na "esfera

intuitiva" do pensamento (ibidem). E se se considerar o lado indivi

dual que Beauze deixa subjacente quando se refere ao gosto, con

quanto refira a possibilidade de o normatizar, pode-se perceber a flu

tuao de referncias pontuao ao longo da histria da ortografia, e

sobretudo a frequncia de ausncia total de informaes sobre o seu uso.

Conhecendo sobretudo o espao discursivo da segunda metade

do sculo XVIII em Portugal, foi nele que procurei alguns dados

sobre o modo como a pontuao aparece referida.

Curiosamente, o ortgrafo setecentista tem termos distintos para

designar o conjunto de usos dos sinais a que hoje se chama "de pon

tuao": encontra-se virgulao, apontuao, e o mais habitual pon

tuao. Teriam os elementos desta nomenclatura o mesmo significa
do? Ou corresponderiam, por hiptese, a uma diferena de funes,
consoante se tratasse do uso da virgula, dos modos de pontuar, ou do

uso do(s) ponto(s)? Paralelamente, desenrola-se uma oscilao entre

os vrios conceitos abrangidos por esta "Matria" -

para uns, ela tem

uma funo exclusivamente expressiva (serve para estabelecer nexos

e sentidos); para outros, ela corresponde a uma finalidade fisiolgica

(proporciona os locais para se poder respirar). Os estudos sobre a

pontuao em Portugal acompanhavam, assim, a maioria dos realiza

dos no resto da Europa. Mas c tambm, como no estrangeiro, a

prtica da pontuao apresentava vrias vertentes, alm das interli

gadas com as duas funes antes referidas. Um dos problemas da

poca, normativista por excelncia, a dificuldade em controlar efec

tivamente os hbitos pontuais. As pouco numerosas referncias que se

encontram sobre o assunto no interior de obras dedicadas a regras

ortogrficas no so unnimes. A prtica que se descobre em cada

texto, tambm no corresponde s propostas dos ortgrafos. Verifica-

-se, efectivamente, uma certa uniformidade nos impressos quanto ao

uso de determinados pontemas, mas esse uso no s
no a execuo
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da teoria pontual portuguesa setecentista, como no tem correspon

dente nos testemunhos manuscritos.

A dissenso autgrafo / impresso confirmada pelo trabalho de

MARQUILHAS 1991, em que a Autora, tendo acesso ao estudo de

textos autgrafos, e s suas correspondentes verses primeiro corrigi
das e depois impressas, de Raphael Bluteau, Manuel dos Santos,

Manuel da Rocha e Toms Caetano do Bem, verificou uma variao
da pontuao entre os trs tipos de testemunhos (pp. 89-91), depen

dendo, no entanto, por vezes, de alguns contextos gramaticais:

Uma rpida observao, semi-impressionista, do objecto corroborou a

ideia, intuda pela leitura de textos literrios da poca, de que a pon

tuao sobretudo determinada pela classe das palavras gramaticais.
As conjunes, por exemplo, so sempre anunciadas por pontuao,
normalmente fraca, mas tambm por vezes mdia (dois pontos ou

ponto e vrgula).
A discordncia entre autores, correctores e compositores sobre a

incluso ou excluso de sinais de pontuao coincide tambm, na

maior parte dos casos, com esse contexto.

MARQUILHAS 1991: 89 -90

No colocando o problema exactamente ao mesmo nvel quanto

s fontes consultadas, no decorrer das minhas observaes, sobre a

teoria de um determinado autor, os seus textos impressos e, no caso

concreto de Fr. Lus do Monte Carmelo, os seus textos autgrafos, fui

levada, igualmente, a concluir da existncia de substanciais diferenas
a nvel pontual entre estes trs tipos de testemunhos.

E de crer que a pontuao impressa que, como refere Rita Mar-

quilhas, acompanha "palavras gramaticais", fosse prtica corrente nas

"officinas typographicas" setecentistas. H, na realidade, uma relativa

uniformidade entre as formas pontuais dos impressos em geral, muito

embora seja de colocar a hiptese da existncia de prticas distintas

para cada casa impressora. Trata-se de critrios derivados do tipo de

representao das suas edies pretendido pela imprensa, de carcter

sobretudo visual, esttico, e mais coerente na sua uniformidade. De

algum modo, o corrector de provas tipogrficas intervinha no proces

so da representao discursiva que o autor produzia. Ao faz-lo, podia
mesmo introduzir ou suprimir pontemas que contrariassem a progres

so discursiva pretendida pelo seu primeiro responsvel. No me foi

possvel, at agora, descobrir um texto da poca em que se encontre

regulada a tarefa de impresso, com regras ortogrficas, de paginao
e de pontuao (a primeira de que tenho notcia data j do princpio
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do sculo seguinte, a Diagnosis Typografica de Custdio Cndido de

Oliveira, de 1804). Sei apenas, pela minha prpria observao, que a

oscilao entre as regras propostas pelos ortgrafos razovel. Resta-
-me analisar o caso j supra referido em que, para um mesmo autor,
Fr. Lus do Monte Carmelo, disponho da sua opinio sobre os usos da

pontuao, e do modo como ela se manifesta nos seus impressos e nos
seus manuscritos. alis o prprio Monte Carmelo quem, no captulo
dedicado vrgula, d testemunho de algumas diferenas entre a

prtica tipogrfica e a prtica manuscrita

Advirto, que os Typografos ordinariamente usam de Letra cursiva, ou

diversa por outro modo, quando transcrevem Sentenas alhas, Auto
ridades, &c. Mas alguns usam sempre da mesma letra, e escrevem

margem duas Virgulas, como estas,, correspondentes Autoridade,
alha Sentena, ou Doutrina. Nos Manuscritos he mais frequente este

uso, porque diversas figuras de Letras sam mais difficultosas

naquelles, e pela mesma causa usam outros de Riscas, ou Pontinhos

por baixo das Autoridades, alhas Sentenas, &c. p. 454

Face a esta primeira constatao
- a da diferena de utilizaes

de formas de marcao ortogrfica entre impressos e manuscritos,

tentarei retirar alguma concluso sobre a forma como as vrias

instncias intervenientes no processo da pontuao podiam interferir

no modo como ela representa os processos discursivo-cognitivos.

No seu Compendio de Ortografia, publicado em 1767, Frei Lus

do Monte Carmelo tece vrias consideraes sobre os sinais de pon

tuao. Sem os englobar num conjunto sob esta designao, Monte

Carmelo refere numerosos pontemas (um nmero superior ao referido,

por exemplo, por Lus Antnio Verney na sua "Carta I" do Verdadei

ro Mtodo de Estudar), de que trata em pargrafos numerados e dota

dos de ttulo, na sequncia do mtodo seguido nos outros aspectos da

ortografia. Pelo menos pela arrumao que faz, depreende-se que,

para este autor, a pontuao uma parte includa de tal forma na orto

grafia que no necessita de ser mencionada manifestamente parte.

Por isso, as suas opinies sobre as funes de cada pontema tm de

ser repescadas ao longo dos vrios pargrafos em que trata deles.

Nesses onze pargrafos ele inclui: as maisculas, o til, o "viraccento",

ou seja, o apstrofo, os "pices" (a que hoje chamamos trema, e que

no considera necessrios nos vocbulos portugueses), o asterisco, a

"uniam", hoje hfen, o "parnthese", a vrgula, o ponto e vrgula, os

dois pontos, o ponto final, os pontos interrogativo e admirativo; refe

rindo que se trata apenas do conjunto dos que ele considera serem os
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"Sinaes Orthogrficos mais necessrios para distinguir os conceitos,

ou sentido da Oraam" (p. 460). tambm junto do tratamento dado

a cada pontema que se pode deduzir o que seria para Monte Carmelo

a pontuao. Mas apesar de todas as regras que d, o Autor deixa um

aviso no pargrafo que dedica vrgula, o qual certifica a sua cons

cincia do papel da pontuao enquanto funo representativa de uma

actividade individual: "Estas regras, como todas as mais nesta Mat

ria, devem estar sujeitas a hum prudente arbtrio." (p. 453)

H pelo menos dois aspectos distintos nas opinies do Frade

Carmelita. Por um lado, a constatao de que a pontuao dotada de

uma funo sintctica, por outro, a de que ela dotada de valores

ligados progresso do discurso, incluindo as informaes de

opinies alheias, a reformulao de sentidos, ou a sua hierarquizao.

No caso da vrgula, por exemplo (de que trata nas pginas 452
-

453), o Autor diz que "serve para distinguir as partes da Oraam, e

clareza de sentido". Nesta primeira definio, a virgula tem uma

funo sintctica e uma funo expressivo-comunicacional, isto , dis

cursiva. justamente nas suas utilizaes sintcticas que Monte Car

melo se aproxima dos hbitos patentes no impresso da sua obra que

consultei - a vrgula aparece depois de vocativo e de epteto, e antes

de conjunes, relativos, locues comparativas e oraes conjunti
vas. Ou seja, quanto vrgula, Carmelo reconhece os hbitos da sua

poca no que diz respeito funo gramatical referida por MAR

QUILHAS op. cit. Mas, para ele, a vrgula pode representar tambm

uma funo hierarquizadora do discurso, e o modo como este est a

decorrer, anunciando que a orao direita vem completar o sentido

da da esquerda por extenso ou restrio.

Aos outros pontemas atribui Monte Carmelo essencialmente

funes marcadamente discursivas, isto , indicadoras dos aspectos

ligados progresso discursiva no que ela tem de representativo da

actividade individual de cada autor. O Parenthese, por exemplo, serve

para "allegar, alludir, comprovar ou confirmar alga cousa", numa

clara referncia reformulao parafrstica, que comprova a nvel da

superfcie textual, a dinmica da progresso discursiva, nomeadamen

te podendo transmitir a forma como o autor se representa e se preocu

pa com essa representao perante os seus receptores.. A sua coloca

o varivel -

aparece ou no interior da orao, ou no fim do pero
do, ou aps ponto final. Isto , no obedece a critrios fixos de colo

cao sintctica. Precisamente porque a sua funo no se prende com

esse aspecto do discurso. Para alm das funes j enumeradas, o

Parenthese pode tambm transmitir um discurso alheio (ou para
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autorizar o enunciador citant, ou para que este se distancie da opinio
citada).

Tambm o pontema ponto e vrgula surge em Monte Carmelo

intimamente ligado a questes discursivas. A sua funo primeira
seria a de demarcar uma orao imperfeita ("imperfeita" significando

aqui "no completa", "inacabada"), isto , cujo sentido necessite, na

opinio do seu enunciador, de uma orao direita para se poder
completar. Para Carmelo, o ponto e vrgula marca a progresso enun

ciativa, anunciando a extenso direita com finalidades significativas,

para completar o sentido por oposio ou por restrio, e, ainda,

anunciando a presena de oraes adversativas e oraes causais.

O pontema dois pontos tambm usado para mostrar a progres

so discursiva, funo que exerce de duas formas diferentes -

ou

anuncia a extenso direita com finalidades significativas, nomeada

mente a conclusiva, ou marca a incluso num 'discurso A' de um

'discurso B', que pode ou no ser do mesmo enunciador. Como se

pode verificar nesta ltima acepo, Carmelo nota a ligao do uso

dos dois pontos citao.

Quanto ao ponto, Carmelo considera-o marcador de fim de

orao dotada de "sentido perfeito", muito embora refira que ele no

coincide obrigatoriamente com o "fim" do assunto que o texto trata, j

que o seu uso pode obedecer necessidade de esclarecer a progresso

de sentido. Da que, mesmo reconhecendo alguma confuso no

emprego de ponto, ponto e vrgula e dois pontos, Monte Carmelo

achar que o ponto confere ao texto "maior clareza".

Como seria de prever pelo que supra ficou dito, o impresso que

me serviu de fonte no segue as teorias discursivas que ele prprio

regista. O uso da pontuao nele quase exclusivamente gramatical,

provando a aco uniformizadora do corrector e do tipgrafo, e

mesmo do amanuense que secretariava o Autor. Ele prprio disso d

testemunho a propsito das grafias com maiscula

Advirto finalmente, que o Leitor deve attender mais para estas Regras,

doque para a Orthografia de alguns Vocbulos, com que se-explica a

significaam de outros impressos nos Catlogos deste Compendio;

porque enlles por descuido do Amanuense se-escrevcram alguns com

Letras iniciaes grandes, que deviam ser pequenas, outros com Letra

cursiva, ou grifa, quando devia ser ordinria, ou pelo contrario, o que

nam se-pde remediar (...) pp.
442-443

A pontuao que Fr. Lus
do Monte Carmelo usa nas suas censu-

;, manuscritas e autografas, est mais prxima
das suas teorias. Na
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maior parte dos casos, os pontemas escolhidos revelam, a quem hoje
l, a progresso discursiva do parecer censrio, nos seus aspectos

ligados argumentao, explicao, preparao do texto para ser

lido pelos censores seus colegas. No caso dos manuscritos, a pontua

o aparece com a sua funo de representao do discorrer discursi-

vo-cognitivo sem a interferncia directa de outras entidades. S o

Autor, Monte Carmelo, pode ser responsabilizado por alguma falha de

sentido, por algum aspecto menos claro da censura. Da, ser esse o

testemunho privilegiado da aco da pontuao no seu papel de

"ponctualizao" (termo de FERRARI & AUCHLIN 1995 para designar
uma mistura de pontuao e de actualizao), isto , no seu papel de
transmitir ao texto a imagem representativa do pensamento do autor,

deixando nele registado os traos suficientes para uma actualizao
desse pensamento em cada novo momento de leitura.
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Rsum:

Envisage comme un systme de renfort de 1'criture, la ponctuation est

ici revisite en tant que reprsentation des processus discurso-cognitifs que le

locuteur / "criteur" met en oeuvre dans chaque moment nonciatif. La

ponctuation rflchit les allers et les retours du parcours discursif, particu-
lirement les retours de celui-ci sur soi-mme et les interventions de

1'interdiscours.
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