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"–Uai é uai, uai!" estava escrito na camiseta da minha filha. Uma
frase interessante que resolvi fazer a leitura.
Observei que a frase é exclamativa,
de surpresa, resposta a uma pergunta.
Alguém perguntou ao mineiro:
–O que é uai?
E ele respondeu, balançando a
cabeça, com sobrancelhas elevadas,
incrédulo com tanta ignorância:
–UAI É UAI, UAI!
São quatro palavras, três são uai,
enfatizando que mineiro usa bastante o uai.
A expressão contém uma explicação
– uai é uai – e uma exclamação – o último
uai. A explicação é vazia de explicações: Casa é casa, lemniscata é
lemniscata, nada explicam porque a definição contém o definido. Mas a
exclamação explica tudo! Portanto, acabamos sabendo o que é uai, não
pela explicação, mas pelo exemplo, pelo uso exclamativo do uai. É uma
frase que tende ao empirismo. Equivale ao "Um exemplo vale por mil
palavras”. Desvaloriza a explicação, tende ao senso comum da prática e
da tradição. É claro que, ao contrário, podemos construir uma outra
frase onde a explicação valha mais que o exemplo, tendendo ao
inatismo, à explicação de cátedra. Também podemos construir frases
tendendo ao interacionismo, onde a prática e a teoria se negam
dialeticamente, como na metodologia científica e nos modernos
métodos educacionais. Mas, no nosso caso, está muito bom, purque
minerim discunfiado fala poco e querdita mai nas coisa que nas prosa.
Continuei lendo a frase. Será que o autor teve a intenção de
discutir os valores da prática e da teoria? Acho que não! A minha leitura
ultrapassou o escritor. Ler é transgredir (ou não conseguiu ler). Ler é
construir uma interpretação maior que o texto. É partir do autor para
frente. Entretanto, o autor colocou a exclamação depois da explicação
vazia! Se a tivesse colocado no começo "Uai! Uai é uai” ficaria sem a
necessidade da continuação, porque já estaria explicado, pelo exemplo.
Uai é uai, uai! é uma frasezinha muito marota, mineira, que não
diz, e diz.
Depois, vou continuar a leitura dessa frase. Antes vou conferir a
etimologia da palavra uai.
Lê é bão, sô!
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