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MÁXIMAS DE GRICE

O que são as máximas de Grice?
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MÁXIMAS DE GRICE

O que são as máximas de Grice?

Modelo do código

Tratamento lógico da linguagem

Para Grice, havia uma diferença entre o que é dito e o que é significado. As 
máximas ajudam a compreender conceito de implicaturas conversaconais. O uso da 
linguagem é perpassada por processos de inferência.



MÁXIMAS DE GRICE

O que são as máximas de Grice?

(1) João tem três vacas.

(2) A: Você vai à festa de formatura do João?

B: Eu tenho que preparar minha aula inagural.



MÁXIMAS DE GRICE

O que são as máximas de Grice?

O que é conversacionalmente implicado não é codificado, mas sim inferido com base 
em algumas suposições básicas sobre a natureza racional da atividade de 
conversação.

Com base nessas suposições, os interactantess engajados em uma conversa podem 
confiar no fato de que geralmente estão dispostos a cooperar e fornecer 
informações relevantes para o tópico de sua conversa. No entanto, com base nessas 
suposições, eles também podem excluir possíveis conversas como conversas 
inadequadas.



MÁXIMAS DE GRICE

Princípio da cooperação

“Faça sua contribuição à conversação conforme seja exigido, no estado em que 
ocorre, pelo propósito ou direção aceitos da conversa em que você está envolvido.”



MÁXIMAS DE GRICE

Princípio da cooperação

Esse princípio é constituído por quatro máximas:

▪Máxima da Quantidade

▪Máxima da Qualidade

▪Máxima da Relevância

▪Máxima do Modo



MÁXIMAS DE GRICE

Máxima da Quantidade

A categoria de QUANTIDADE se relaciona com a quantidade de informação a ser 
fornecida, e sob ela estão as seguintes máximas:

1. Faça sua contribuição tão informativa quanto for necessário (para os propósitos 
atuais da troca).

2. Não faça sua contribuição mais informativa do que seja necessário.



MÁXIMAS DE GRICE

Máxima da Qualidade

Na categoria da QUALIDADE, há uma supermáxima: "Tente fazer com que sua 
contribuição seja verdadeira" e mais duas máximas específicas:

1. Não diga o que você acredita ser falso.

2. Não diga alguma coisa para a qual você não tem evidências adequadas.



MÁXIMAS DE GRICE

Máxima da Relevância

Na categoria da RELEVÂNCIA, há uma única máxima, a saber: "Seja relevante".



MÁXIMAS DE GRICE

Máxima do Modo

Finalmente, sob a categoria do MODO, entendida como não relacionada (como as 
categorias anteriores) ao que é dito, mas, antes, como o que é dito deve ser dito, 
inclui-se supermáxima 'Seja perspicaz' e várias máximas como:

1. Evite a obscuridade da expressão.

2. Evite ambigüidade.

3. Seja breve (evite a prolixidade desnecessária).

4. Seja metódico.



MÁXIMAS DE GRICE

Imaginemos que nenhuma máxima é quebrada:

(3) R: Parece que o João não tá namorando atualmente.

B: Ultimamente ele tem feito muitas visitas a São Paulo.

O que implicamos da resposta de B?



MÁXIMAS DE GRICE

Imaginemos que B saiba que A quer visitar o amigo C na França. Que máxima foi
quebrada?

(4) A: Onde C vive?

B: Em algum lugar no sul da França.



MÁXIMAS DE GRICE

Imaginemos que B saiba que A quer visitar o amigo C na França. Que máxima foi
quebrada?

(4) A: Onde C vive?

B: Em algum lugar no sul da França.

A resposta de B à pergunta de A é certamente menos informativa do que a exigida. 
No entanto, esta 'violação da primeira máxima da Quantidade pode ser explicada 
pela suposição de que B está ciente de que ser mais informativo seria dizer algo que 
infringia a máxima da Qualidade,' não diga aquilo para o que você não tem 
evidência adequada. Assim, B implica em sua resposta que ele realmente não sabe 
exatamente onde C vive.



MÁXIMAS DE GRICE

Imaginemos que um de vocês peçam a seu professor uma carta de recomendação
para se canditar a um emprego e que a reposta seja a seguinte:

(5) Prezado Senhor C,

As notas do aluno X são muito boas e sua participação nas aulas têm sido  
regular.

Atenciosamente,

Que máxima foi quebrada e o que podemos implicar?



INFERÊNCIAS PRAGMÁTICAS

Semântico Pragmático

Dedução Indução



IMPLICATURAS CONVERSACIONAIS

Conhecendo as máximas de Grice, as implicaturas conversacionais ficam previsíveis.

As implicaturas podem ser distinguidas de outros processos dedutivos (como 
pressupostos) por cinco propriedades características.



IMPLICATURAS CONVERSACIONAIS

A primeira característica

Primeiramente, Grice ressalta que todas as implicaturas conversacionais são 
canceláveis. Levinson ilustra essa propriedade da seguinte maneira:

a. Afirmação: “João comeu alguns dos cookies".

b. Implicação padrão: "João não comeu todos os cookies".

c. Cancelamento de b: ‘João comeu alguns dos cookies. Na verdade, ele comeu todos 
eles.



IMPLICATURAS CONVERSACIONAIS

A segunda característica

Em segundo lugar, as implicaturas são não destacáveis, o que significa que a 
implicatura se liga ao significado do enunciado, não a qualquer item específico do 
léxico ou à forma da sentença escolhida para expressar o significado.

João não é um cientista aeroespacial.

não é um Einstein.

não é um candidato ao Prêmio Nobel de Física, etc.

Todos implicam que "João não é muito inteligente".



IMPLICATURAS CONVERSACIONAIS

A terceira característica

Terceiro, as implicaturas são calculáveis. Isto é, a relação entre o enunciado que 
produz a implicatura e seu equivalente de observação máxima pode ser rigorosa e 
especificamente expressa como no exemplo:

“Meninos são meninos.”

Neste enunciado, a tautologia superficial requer que alguma computação seja 
entendida de forma não tautológica, ou seja, os meninos compartilham certas 
características comportamentais salientes.



IMPLICATURAS CONVERSACIONAIS

A quarta característica

Em quarto lugar, as implicaturas são não convencionais. Isso significa que uma 
implicatura não é parte do significado do “dicionário” de qualquer uma das 
palavras envolvidas, mas sim da “enciclopédia”.

Por exemplo, é pela experiência que entendemos que um cientista aeroespacial é 
inteligente e não porque está escrito num dicionário que inteligência faz parte da 
definição daquele termo.



IMPLICATURAS CONVERSACIONAIS

A quinta característica

E quinto, as implicaturas não são totalmente determináveis, isto é, não há ligação 
direta entre a forma de uma implicatura e seu significado pretendido:

“João é uma máquina”

pode significar "João não tem emoções", "João é um workaholic", “João faz contas 
super acuradas" etc.



EXERCÍCIO

Diga que máximas foram quebradas:

(1) A: Espero que você tenha trazido o pão e o queijo.

B: Eu trouxe o queijo.

(2) Entrevistador ao candidato

A: Acho que você vai ser mais feliz em uma empresa maior... ou menor.

(3) A: Como estou?

B: Seus sapatos estão bonitos.

(4) A: Eu poderia comer um boi.

(5) A: Você aceita um sorvete?

B: Estou ficando gorda.

(6) Um homem conversa com a esposa, enquanto a filha pequena brinca ao lado:

A: Estou pensando em sair para arranjar alguma coisa gelada e gostosa pra alguém.



EXERCÍCIO

Diga que máximas foram quebradas:

(1) A: Espero que você tenha trazido o pão e o queijo.

B: Eu trouxe o queijo. (Quantidade)

(2) Entrevistador ao candidato

A: Acho que você vai ser mais feliz em uma empresa maior... ou menor. (Qualidade e Modo)

(3) A: Como estou?

B: Seus sapatos estão bonitos. (Quantidade)

(4) A: Eu poderia comer um boi. (Qualidade e Quantidade)

(5) A: Você aceita um sorvete?

B: Estou ficando gorda. (Relevância)

(6) Um homem conversa com a esposa, enquanto a filha pequena brinca ao lado:

A: Estou pensando em sair para arranjar alguma coisa gelada e gostosa pra alguém. (Modo)
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