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RESUMO 

 

Neste trabalho, pretendemos discutir sobre aspectos extralinguísticos do significado em um 

contexto de enunciação. De modo específico, nas Teorias dos Atos de Fala de John L. Austin 

e de John R. Searle. O primeiro capítulo consiste na introdução do tema com a 

contextualização do problema na concepção de Austin, expondo questões extralinguísticas 

que formam a base de sua teoria dos atos de fala, tais como as circunstâncias apropriadas, 

pressuposições e implicações (entails e implies). No capítulo sobre Searle, apresentaremos 

aspectos extralinguísticos cruciais que fundamentam e servem como base para o 

funcionamento da sua teoria dos atos de fala, tais como a Intencionalidade e o Background. 

Posteriormente, apresentaremos a sua teoria dos atos de fala como forma de demonstrar os 

aspectos fundamentais no significado em um contexto de fala e contrastaremos a concepção 

de atos de fala de Searle e de Austin e alguns desenvolvimentos recentes também. 

Defendemos neste trabalho algumas teses, são elas (i) o contexto é um aspecto crucial para as 

teorias dos atos de fala, quando buscamos entender as relações linguísticas em uma situação 

de fala; (ii) a defesa de um contextualismo nos conduz a defender aspectos extralinguísticos 

também fundamentais na compreensão do significado nas teorias dos atos de fala; (iii) a 

análise da linguagem na teoria dos atos de fala é essencial para compreendermos o 

funcionamento das práticas linguísticas. 

 

Palavras-chaves: Atos de Fala. Significado. Linguagem ordinária. Austin. Searle. Contexto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

In this work, we intend to discuss about extralinguistic aspects of meaning in a context of 

utterances, specifically, by means of the Speech Acts Theories of John L. Austin and John R. 

Searle. The first chapter consists in the introduction of the subject-matter with the 

contextualization of the problem under Austin’s conception, pointing out issues that form the 

base of his speech act theories, such as appropriate circumstances, presupositions, entails and 

implies. In the chapter about Searle, we will present essential extralinguistic aspects, which 

underpin and serve as a base for the functioning of his speech acts theory, such as 

Intentionality and Background. After that, we will present his speech acts theory as a means 

of demonstrating the fundamental aspects of meaning in a speech context and we will contrast 

Searle and Austin’s conception of speech acts and some recent developments as well. In this 

work we defend some theses, they are (i) the context is a crucial aspect for the speech acts 

theories, when we aim to understand the linguistic relations in a speech situation; (ii) 

supporting contextualism leads us to defending extralinguistic aspects which are also 

fundamental in understanding meaning within theories of speech acts; (iii) the analysis of 

language in the speech acts theories is essential for us to understand the functioning of 

linguistic practices.   

 

Keywords: Speech Acts. Meaning. Ordinary language. Austin. Searle. Context.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação objetiva trabalhar conceitos da linguagem ordinária, olhando para 

alguns usos que fazemos da linguagem no dia-a-dia. De modo específico, pretendemos 

realizar uma discussão a respeito da chamada Teoria dos Atos de Fala, focando, 

principalmente, as concepções dos filósofos John L. Austin (1911-1960) e John R. Searle 

(1932- ) . Tendo em vista que ambos os filósofos são os dois principais nomes dentre as 

teorias dos atos de fala, apresentaremos as principais concepções filosóficas acerca dos atos 

de fala, procurando realizar uma articulação teórica entre os dois filósofos mas também 

procurando proceder a um refinamento analítico entre os dois pensamentos, de modo a 

apontar as principais divergências nas duas concepções filosóficas na teoria dos atos de fala 

de Austin e de Searle.   

Nesse sentido, a relevância desse trabalho encontra-se na abordagem da teoria dos atos 

de fala como fundamental para a investigação da filosofia da linguagem, uma vez que tal 

corpo teórico permite delinear melhor diversos aspectos e problemas filosóficos, tais como o 

significado, a referência, o contexto e a relação linguagem-mundo. Por exemplo, os estados 

intencionais se tornam fundamentais na determinação do significado do ato de fala, algo que 

não se torna tão evidente quando analisado apenas na frase literal. Porém, quando 

observamos, principalmente, frases não literais no contexto de uso, percebemos as nuanças da 

intencionalidade adcionadas ao contexto, resultando na significação do enunciado.  

Defendemos aqui algumas teses no que se refere ao objetivo final da dissertação, são 

elas: (i) o contexto é um aspecto crucial para as teorias dos atos de fala quando buscamos 

entender as relações linguísticas em uma situação de fala; (ii) a defesa de um contextualismo 

nos conduz a defender aspectos extralinguísticos também fundamentais na compreensão do 

significado nas teorias dos atos de fala; (iii) a análise da linguagem na teoria dos atos de fala é 

essencial para compreendermos o funcionamento das práticas linguísticas. Por conta dessas 

teses defendidas, iremos apresentar e discutir essas concepções tendo como base as duas 

principais teorias dos atos de fala (de Austin e de Searle), trazendo, em alguns momentos, 

algumas concepções e críticas que fundamentam a nossa compreensão das práticas 

linguísticas. Na teoria dos atos de fala de Austin, faremos uma introdução ao tema com a 



11 
 

 

contextualização do problema no ponto de vista desse autor, expondo questões 

extralinguísticas que formam a base de sua teoria dos atos de fala. Além disso, discutiremos 

alguns desafios no ponto de vista de Austin e nos contraporemos à ideia de Austin em relação 

ao que seria fundamental nos procedimentos aceitos dos atos de fala. Por último, 

apresentaremos a teoria dos atos de fala como foi formulada pelo autor. Na parte sobre Searle, 

apresentaremos aspectos extralinguísticos cruciais que fundamentam e servem como base 

para o funcionamento da sua teoria dos atos de fala. Posteriormente, apresentaremos a sua 

teoria dos atos de fala como forma de demonstrar os aspectos fundamentais no significado em 

um contexto de fala e contrastaremos a concepção de atos de fala de Searle e de Austin e 

alguns desenvolvimentos recentes também. Ao final, concluiremos que o contexto é 

imprescindível na teoria dos atos de fala e que há uma lacuna na teoria dos atos de fala no que 

se refere ao aspecto dialógico da linguagem. 

No capítulo 1, apresentaremos a ideia de proferimentos                                                                                                                    

performativos em Austin e falaremos também de alguns conceitos importantes para 

entendermos o que define o significado de um enunciado na concepção austiniana, embora, 

evidentemente, não haja apenas um fator determinante para que um enunciado seja 

significativo do ponto de vista da teoria dos atos de fala (speech acts theory) na concepção de 

Austin1. Veremos, primeiramente, a distinção entre sentenças e declarações, e, 

posteriormente, a introdução de Austin ao conceito de performance, que elucidará um pouco o 

que ele tinha em mente sobre as funções que enunciados podem desempenhar em um contexto 

de fala. Além da discussão e da elucidação de como Austin chegou a essas conclusões, tendo 

como base seu livro póstumo “How To Do Things With Words” (Quando Dizer é Fazer) e 

alguns artigos que Austin escreveu, alguns conceitos serão abordados, tais como as 

pressuposições, as implicações, as convenções, os procedimentos aceitos, entre outros.  

Ainda neste capítulo, iremos apresentar a teoria dos atos de fala em Austin. Com 

alguns aspectos gerais e fundamentais já delineados, poderemos, então, seguir para a teoria 

dos atos de fala de Austin. Apresentaremos o entendimento de Austin no que diz respeito aos 

atos de fala e faremos algumas objeções. No entanto, o resultado da nossa visão será posto 

mais adiante, isto é, o primeiro capítulo tem como objetivo apenas os conceitos gerais e só 

                                                           
1 O mesmo ocorre na teoria dos atos de fala de Searle, como veremos a partir do capítulo 2. 
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depois iremos apresentar nossas conclusões. Isso ocorrerá quando discutirmos acerca de 

algumas outras concepções. No primeiro tópico sobre a base dos atos, nos ocuparemos de 

apresentar a estrutura básica das locuções, distinguindo o que Austin chamou de phone, 

pheme e rheme. Esses três conceitos serão importantes para mostrarmos como Austin entendia 

os atos locucionários e nos conduzirá à diferenciação entre os atos locucionários, 

ilocucionários e perlocucionários. A partir disso, veremos os critérios adotados por Austin 

(tanto os critérios “por dizer” e “ao dizer” quanto os tipos de ações e consequências) para 

diferenciar os tipos de atos, conduzindo-nos à dicotomia “constativos e performativos” 

reformulada. Por fim, apresentaremos e comentaremos a taxonomia dos atos ilocucionários de 

Austin. 

No capítulo 2, veremos a teoria da intencionalidade de Searle como um aspecto 

fundamental para compreendermos o funcionamento da sua teoria dos atos de fala. 

Primeiramente, elucidaremos alguns conceitos centrais para depois chegarmos à noção de 

intencionalidade no âmbito da linguagem. Para isso, trataremos brevemente da compreensão 

de Searle de consciência para podermos elucidar o que ele entende por intencionalidade. É 

sabido que Searle não foi o primeiro a abordar o conceito de intencionalidade, porém, não 

citaremos aqui as diferentes compreensões sobre esse conceito.  

Contudo, antes de chegarmos à análise da teoria da consciência, admitiremos alguns 

pressupostos, denominados por Searle de posições-padrão, e veremos as consequências dos 

mesmos em sua teoria da intencionalidade. Veremos que alguns problemas surgirão com esses 

pressupostos, como, por exemplo, a acessibilidade dos seres conscientes ao mundo real. Para 

resolver este problema, analisaremos a sua teoria do naturalismo biológico e suas 

consequências. Em seguida, a teoria da Intencionalidade surgirá com o intuito de resolver o 

problema da relação entre a consciência e o mundo externo2 e possibilitará as discussões 

sobre a linguagem em ação. Isto nos conduzirá à explicação por meio da visão searleana de 

como a mente representa para si (intrinsecamente) e representa para as outras pessoas (por 

meio da linguagem ou extrinsecamente) os estados mentais, tais como crenças, desejos e 

intenções.  

É preciso ter em mente que a intencionalidade na concepção de linguagem de Searle 

perpassa muitos dos grandes problemas centrais da filosofia da linguagem, tal como os nomes 

                                                           
2 Apesar de Searle não reconhecer essa dicotomia entre a mente (como o externo) e o mundo (como algo 

externo), ele entende que tanto a mente quanto o mundo são externos, no sentido que ela também está no mundo. 
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próprios. Searle defende que a intencionalidade tem uma função crucial na referência ao 

objeto em um contexto de fala. É por essa razão e outras que se faz necessário um capítulo 

inteiro para apresentar e discutir a teoria da Intencionalidade de Searle. Outro “ponto” 

importante na teoria da linguagem de Searle para entender o funcionamento dos atos de fala 

está na relação entre Background e Rede (Network), dois conceitos da sua filosofia da mente 

que terão função crucial para a determinação do significado ou entendimento de um 

enunciado em um contexto de fala. 

Na seção sobre a consciência, apresentaremos os aspectos da consciência e como é 

possível descrevê-la sem uma redução eliminativista com base na distinção searleana entre a 

descrição da ontologia de primeira pessoa e a ontologia de terceira pessoa. Em seguida, 

apresentaremos as noções de Background, Rede, até chegarmos à noção de intencionalidade. 

O objetivo deste capítulo consiste em mostrar a teoria da intencionalidade como parte 

fundamental da filosofia de Searle, que perpassa a sua filosofia da mente e a sua filosofia da 

linguagem3. Desse modo, concluiremos demonstrando como a teoria da intencionalidade na 

filosofia da mente de Searle influencia a sua filosofia da linguagem. 

Defendemos aqui a intencionalidade como aspecto fundamental para entendermos 

melhor como funcionam os atos de fala, em contraste com a visão designativista da 

linguagem, que somente leva em consideração enunciados simples. Quando observamos 

enunciados mais complexos, percebemos que há crenças, desejos, intenções, pressuposições, 

entre outras coisas que vão além do caráter simplista de objeto e significado. No âmbito de 

enunciados literais, já podemos encontrar aspectos desse tipo e quando observamos 

enunciados não-literais, a importância da intencionalidade e do Background se tornam 

explícitas. É neste sentido que esse capítulo é escrito, para demonstrar a função da 

intencionalidade e do Background na teoria dos atos de fala, principalmente, para Searle. 

Isto quer dizer que a compreensão da análise de um proferimento não consiste 

somente na significação da frase isolada, nem apenas no âmbito do discurso, não obstante 

nestes dois âmbitos. A teoria da linguagem de Searle é parte de sua teoria da ação, em virtude 

do fato de que falar é uma forma de ação governada por regras, as quais não são simplesmente 

normativas, mas sim constitutivas. Além disso, na concepção searleana, a filosofia da 

linguagem faz parte da filosofia da mente. Seguindo este raciocínio é que surge o terceiro 

                                                           
3 Para Searle, a filosofia da linguagem é parte da filosofia da mente. 
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capítulo que tem como objetivo discutir a relação entre o significado literal de uma frase e o 

significado de uma enunciação na teoria dos atos de fala searleano, mais especificamente, 

sobre a vinculação entre o significado de uma frase e a intenção de um falante ao enunciá-la, 

para que, desse modo, possamos demonstrar quais são os aspectos que determinam o 

significado de um enunciado na teoria dos atos de fala searleana. Veremos qual é a relevância 

da teoria da Intencionalidade na teoria da linguagem de Searle, a importância do Background 

no modo como compreendemos um enunciado e como tudo isso funciona.4 

Adiantamos desde já que, para John Searle, o estudo da linguagem é estruturado nas 

Intenções do falante em sua enunciação. Em um primeiro momento, este problema até parece 

trivial, ora, se queremos dizer que está chovendo, simplesmente enunciamos a frase “Está 

chovendo”. Neste caso, tendo em vista o que Searle classifica como um enunciado assertivo 

literal (isto é, quando o que afirmo corresponde exatamente à descrição de um estado de 

coisas através do significado da frase enunciada), o problema do significado parece simples. 

De forma inversa, o que ocorre quando quero dizer mais do que o significado literal da frase 

enunciada? A resposta para essa questão no ponto de vista searleano não é tão simples como 

parece, ela se estrutura completamente na sua teoria da mente e, em nossa visão, a resposta 

para essa pergunta explicita a relevância prática da intencionalidade e do Background.  

De fato, a resposta, na visão searleana, dependerá de três questões fundamentais que 

queremos explicitar neste trabalho: 1- A intencionalidade; 2- O Background e 3- A ilocução. 

No caso da intencionalidade, queremos falar da relação entre (i) intencionalidade intríseca e 

intencionalidade derivada e (ii) intencionalidade individual e intencionalidade coletiva. No 

que se refere ao Background, queremos apenas fazer a distinção entre background local e 

background profundo e, a partir dessa diferenciação, desvelar o papel do Background no 

discernimento dos enunciados. Em relação ao ato ilocucionário, apenas falaremos de seu 

conceito na teoria dos atos de fala de Searle, isto é, sobre o conteúdo proposicional, a força 

ilocucionária e os tipos de atos ilocucionários. Resumidamente, responderemos às seguintes 

questões: (a) como a mente consegue atribuir intencionalidade a algo não intrinsecamente 

                                                           
4 Poderemos perceber que o conceito de Background no âmbito da linguagem tem semelhanças com o que 

Wittgenstein denominou de “formas de vida”. Ver WITTGENSTEIN, L.; 1991. 
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intencional (tais como: sons, sinais e marcas em um papel); (b) o que é o significado na teoria 

dos atos de fala de Searle e (c) se os significados estão ou não estão na cabeça5. 

No capítulo 4, faremos uma comparação entre as duas concepções de atos de fala de 

Austin e de Searle. Contrastaremos os aspectos fundamentais entre esses dois filósofos já 

apresentado nos capítulos anteriores e mostraremos nossa análise crítica de alguns aspectos 

das duas concepções. A nossa crítica tem como base a compreensão dos atos de fala como 

uma concepção pragmática da linguagem. Por fim, nas considerações finais, ratificaremos 

nossas conclusões de forma explícita, defendendo as teses que citadas acima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 A questão de o significado estar ou na cabeça, refere-se à discussão entre externalismo e internalismo 

semântico protagonizada por Searle e Putnam. Ver SEARLE, 2002; PUTNAM, 1975; LECLERC, 2014; e 

FARIA, 2013. 
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2  O QUE DETERMINA O SIGNIFICADO NA TEORIA DOS ATOS DE FALA DE 

AUSTIN 

2.1 Proferimentos Performativos 

O filósofo J.L. Austin fez parte do grupo que ficou conhecido como filosofia da 

linguagem ordinária da escola de Oxford (juntamente com Peter Strawson e Gilbert Ryle), 

que foi um movimento filosófico que buscou romper com as filosofias das linguagens ditas 

formais ou arregimentadas6. Os filósofos da linguagem ordinária procuraram “mostrar a 

riqueza e a variedade da linguagem” (PENCO; p.24, 2006) por meio da investigação da 

linguagem comum ou das práticas linguísticas (contexto, intenção, pressupostos), se 

diferenciando do que fizeram os filósofos denominados de formalistas, tais como os atomistas 

lógicos (e.g. Gottlob Frege e Bertrand Russell), os positivistas lógicos do círculo de Viena 

(e.g. Schlick, Carnap e Neurath), entre outros. Como nos afirma Penco (2006, p.23), os 

filósofos formalistas “tentam, mediante a formalização, reconstruir as linguagens 

científicas...ou tentam formalizar a própria linguagem comum”. E Leclerc (2010, p.50) 

afirma que os filósofos formalistas “...consideravam a linguagem comum (ordinary language) 

como imprópria para a investigação científica e a teorização sistemática em razão de suas 

ambiguidades (sintáticas e semânticas), e de outros fenômenos como a polissemia, a 

vagueza…”.  

Resumidamente, esses filósofos formalizavam a linguagem comum por meio da 

criação de linguagens artificiais ou ideais e buscavam entender a significação, a referência, a 

predicação, entre outras, por meio de asserções que são sentenças que descrevem os objetos e 

os estados de coisas do mundo, tal como a clássica sentença “A neve é branca”. Esses tipos de 

sentenças poderiam ser verificados, isto é, seria possível saber se elas são verdadeiras ou 

falsas. Além do mais, o sentido de uma frase era definido como condição de verdade. A 

dependência contextual e as intenções não eram levadas em consideração na análise formal, 

nem mesmo outros tipos de sentenças como uma ordem ou uma pergunta. Os filósofos da 

pragmática se opuseram a esse modo de análise dos formalistas que era feita apenas pelo viés 

                                                           
6 Cf. LECLERC, 2010. 



17 
 

 

da “declaração” (statement) ou da “sentença” (sentence)7 descritiva, sem dar atenção a outros 

tipos de sentenças que não são descritivas. Isso não só foi percebido pelos filósofos da escola 

de Oxford, mas foi também apontado por Wittgenstein na sua obra póstuma Investigações 

Filosóficas. 

Podemos perceber que o que Wittgenstein faz nas Investigações filosóficas, 

principalmente, é uma crítica ao exagero da tradição no que se refere ao caráter designativo da 

linguagem, como bem nos fala Oliveira (2015, p.119-20 “Wittgenstein não vai negar o 

caráter designativo da linguagem, mas vai rebelar-se, fortemente, contra o exagero da 

tradição – posição assumida também no Tratactus – de ver na designação a principal e até 

mesmo a única função da linguagem.” De forma similar, é neste âmbito que se contextualiza 

a crítica de Austin à tradição. Porém, além de perceber a importância de observar as práticas 

linguísticas (contexto, intenção, pressuposições), Austin notou que, por meio de determinados 

tipos de sentenças, um falante pode realizar ações e não somente descrever objetos e estados 

de coisas. A saber, essas frases que realizam uma ação foram denominadas por Austin de atos 

de fala (speech acts) e também dependem das circunstâncias apropriadas para serem 

executadas, conforme discutiremos logo mais. 

Já no início da obra How to Do Things With Words8, Austin apresenta o aspecto da 

linguagem a ser considerado9 e afirma que ainda não havia sido dada a devida atenção e 

análise, por mais que muitos pesquisadores pudessem ter a noção de que o objeto existia.10 

“Grammarians, indeed, have regularly pointed out that not all ‘sentences’ are (used in 

making) statements... And doubtless philosophers have not intended to deny this...” (AUSTIN, 

1962, p.1). Soma-se a isto o fato de que Austin aborda a questão do uso vago (loose use) pelo 

uso da tradição no que se refere ao termo “sentença” (sentence) como equivalente à 

“declaração” (statement), algo que será interessante notar para o desenvolvimento da teoria 

                                                           
7 Aqui seguimos a tradução comumente aceita de “statement” por “declaração” e “sentence” por “sentença”. 

Embora o termo “declaração” não seja apropriado porque ele também pode ser usado em outro sentido como, 

por exemplo, quando um juiz declara os noivos casados. O termo mais apropriado seria “asserção”. 
8 Na maioria dos casos em que fizermos citação da obra, o faremos no original e, em poucos momentos que se 

tornarem necessárias traduções, usaremos a obra traduzida em português pelo professor Danilo Marcondes. 
9 Algo semelhante acontece no seu artigo “Performative Utterances”. 
10 Na obra, que foi organizada a partir de conferências realizadas pelo autor (anotações suas, de seus alunos e 

amigos), há o seguimento da pesquisa minuciosa que Austin fez. Portanto, há uma construção do processo, em 

que alguns pressupostos dele são refutados pelas suas próprias análises.  
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dos atos de fala11. Na citação a seguir, há uma síntese do que apresentamos acima: “It was for 

too long the assumption of philosophers that the business of a ‘statement’ can only be to 

‘describe’ some state of affairs, or to ‘state some fact’, which it must do either truly or 

falsely.” (AUSTIN, 1962, p.1). Notamos que Austin fala tanto dos tipos de sentenças quanto 

do verificacionismo, para simplificar, isso quer dizer que esses tipos de sentenças podem ser 

verdadeiras ou falsas. 

É importante frisar que, após Austin apresentar a concepção de atos de fala e chamar a 

atenção para alguns tipos de sentenças (sentence) que não são declarações (statement), ele 

passará a usar o termo“utterance” (proferimento ou enunciado), porque o termo “enunciado 

(utterance)” possui o sentido de uma situação de fala. Ademais, ele denominou de 

performativos (performatives) esses tipos de proferimentos que realizam uma ação. A bem da 

verdade, ele introduz a nomenclatura “sentença performativa (performative sentence)” e/ou 

“proferimento performativo (performative utterance)”, podendo ser abreviada por 

“performativo (performative)”. Conforme podemos notar na seguinte citação: “I propose to 

call it a performative sentence or a performative utterance, or, for short, 'a performative'.” 

(AUSTIN, 1962, p.6).  

Conforme visto na citação acima, Austin já havia apontado para o problema de que 

nem todas as declarações (statement) são verdadeiras ou falsas e nem todas as declarações 

afirmam ou descrevem algo, por esta razão o seu uso do termo constativo (constative) ganha 

especial atenção aqui.  “Constativo” é um termo mais abrangente para tipos de declarações 

que descrevem, relatem, afirmem, constatem coisas no mundo. Há nessa exposição dos 

constativos uma dicotomia entre os usos desses dois tipos de sentenças. Por um lado, há 

proferimentos que descrevem estados de coisas e, por outro, há sentenças que, nas 

circunstâncias adequadas, podem criar estados de coisas. 

Notamos que no início12 do livro “How To Do Things With Words” já existem 

elementos importantes na constituição dos atos de fala, tais como a convenção, o contexto do 

uso e a intenção. Isso se dá já na exemplificação de proferimentos performativos, no caso, 

Austin adianta que os tipos de proferimentos que ele denomina de performativos são 

                                                           
11 Na verdade, tal como informou MARCONDES em uma nota de rodapé, “sentença (sentence)” é “entendida 

aqui como uma unidade linguística, possuindo uma estrutura gramatical e dotada de significado, tomada em 

abstrato.” (AUSTIN, p.21, 1990), enquanto “declaração (statement)” é “o uso da sentença para afirmar ou negar 

algo, podendo ser falsa ou verdadeira.” (Idem, p.21, 1990). 
12 In How To Do Things With Words, Lecture I. 
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realizados com propósitos determinados por meio de procedimentos convencionais em 

contextos adequados. A própria introdução do termo “performative” (sendo “to perform” um 

verbo usual para “action”) contém adequadamente em sua descrição a ideia de ação, 

indicando assim o propósito da investigação, conforme a seguinte citação “The name is 

derived, of course, from 'perform', the usual verb with the noun 'action'...” (AUSTIN, 1962, 

p.6). Austin expõe que, além do fato de que existem alguns tipos de sentenças que são usadas 

não para “descrever”, essas sentenças são usadas para realizar uma ação. “...it indicates that 

the issuing of the utterance is the performing of an action -it is not normally thought of as just 

saying something.” (AUSTIN, 1962, p.6)  Esses tipos de proferimentos que realizam uma 

ação, diferentes dos outros, não são simplesmente verdadeiras ou falsas porque não dizem 

como o mundo é, mas podem fazer com que uma ação se realize. Temos como exemplo o 

seguinte enunciado “Eu declaro o réu culpado”, quando dito por um juiz esse enunciado torna 

o réu culpado e não apenas descreve um fato do mundo. Além do mais, esses tipos de 

proferimentos que realizam uma ação não são casos de falta de sentido ou disparates 

(nonsense)13.  

Mesmo esses proferimentos sendo ações, há casos em que se pode efetuar o mesmo 

ato sem precisar de proferimentos, tendo isso em mente, na visão austiniana, o proferimento é 

a principal ocorrência para a ação, embora não seja a única. Por exemplo, como afirma Austin 

(1990, p.26) “em algumas culturas, um casamento pode ser efetuado por coabitação, ou 

posso apostar valendo-me de uma máquina automática colocando uma moeda em sua 

ranhura.” Tendo em vista que dizer é fazer, ou melhor, que dizer certas palavras é agir ou se 

constitui um fato, a pergunta que surge é a seguinte: na concepção de Austin, apenas falar 

algo já caracteriza uma ação realizada?  

Realizar uma ação por meio da fala não é meramente dizer certas palavras, mas há 

muitas questões extralinguísticas para que um ato de fala seja realizado.14 Nesses casos, como 

já mencionamos brevemente, é importante notar que há a concepção das circunstâncias 

apropriadas para a ação. São exemplos de proferimentos que não apenas descrevem, mas 

realizam uma ação: “Aposto dez reais que o Corinthians vai ganhar o jogo hoje”, “Batizo este 

navio com o nome ‘Sócrates’”, “Aceito esta mulher como minha esposa”, entre outros. 

                                                           
13 Muitas das vezes esse tipo de sentença era visto pela tradição como disparates (nonsense). 
14 O que se tornará mais elucidativo adiante, quando discutiremos a respeito do contexto na teoria austiniana. 
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Proferir esses enunciados nas circunstâncias adequadas não é simplesmente descrever a ação, 

mas é a realização do ato propriamente dito, como diz Austin (1990, p.24) “Estes exemplos15 

deixam claro que proferir uma dessas sentenças (nas circunstâncias apropriadas, 

evidentemente) não é descrever o ato que estaria praticando ao dizer o que disse, nem 

declarar que o estou praticando: é fazê-lo.”   

Consequentemente, Austin expõe o que ele entende por uma circunstância adequada e 

como a circunstância efetivamente influencia no ato realizado. Na visão austiniana, é 

necessário que as circunstâncias sejam apropriadas, sendo necessárias, em muitos casos, ações 

subsequentes tanto do falante quanto de pessoas envolvidas na situação do performativo. 

Essas ações tanto podem ser ações físicas quanto ações mentais16 e, inclusive, ocorrem casos 

em que palavras adicionais são necessárias. Para exemplificar, Austin apresenta a situação de 

fala dos exemplos anteriores. No caso de batizar um navio, é necessário que o falante (ou 

quem quer que esteja realizando a ação) seja a pessoa escolhida para fazê-lo. No casamento, é 

importante que os noivos não sejam já casados (isso em uma sociedade monogâmica, claro) 

com alguém que ainda esteja vivo, que seja são e de quem não tenha se divorciado. Em um 

jogo de apostas, é importante que o jogo não tenha se encerrado e que o interlocutor aceite a 

oferta que foi feita pelo locutor, consequentemente, o interlocutor tenha dito algo como 

“Feito”. Para que alguém possa fazer uma doação, é necessário que o objeto doado seja do 

locutor que diz “Dou-lhe isto” (ou algo semelhante) e a entrega do objeto seja feita. 

Além disso tudo, Austin nos expõe à importância da sinceridade do enunciado, nesse 

caso, por meio da resposta à questão “é o proferimento exteriorizado a descrição de um ato 

interno? ” A partir dessa indagação, Austin toma a seguinte frase de Hipólito “minha língua 

jurou, mas meu coração (ou mente, ou um outro ator nos bastidores) não o faz”17, a partir 

desse enunciado, Austin chama a atenção para a noção de comprometimento intencional e não 

apenas dizer ou relatar18 a intenção do falante, conclui que a promessa feita sem a intenção 

não é vã mas feita de má fé. Isso quer dizer que a intenção é crucial no enunciado 

                                                           
15 Tais como os nossos exemplos, mas os exemplos de Austin são os seguintes “Batizo este navio com o nome 

de Rainha Elizabeth” e “Aposto cem cruzados como vai chover amanhã” 
16 Essa afirmação pode levar alguns problemas filosóficos sobre o físico e o não-físico. Para o momento, essa 

discussão não se faz necessária e os termos físico e mentais como opostos não serão discutidas neste momento. 

Cremos que essa distinção aparece apenas para elucidar o que Austin tinha em mente. 
17 Cf. AUSTIN., p.27, 1990.  
18 Na frase “minha língua jurou, mas meu coração não o faz”, Austin afirma que se retirado os atos interiores da 

promessa a sua ausência não acarretará em um proferimento falso mas em uma promessa vã ou feita de má fé.  
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exemplificado, portanto, se não há a intenção no ato da promessa, o pronunciamento foi feito 

com uma má intenção, ou seja, distinta de cumprir o prometido. Não se trata, portanto, apenas 

de um ato interior ou espiritual. Inclusive, na concepção de Austin, há dificuldades no que 

concerne a esse raciocínio para uma teoria da ação, isto é, a dificuldade consiste em 

considerar a sinceridade do proferimento como ato interno ou espiritual. Para sermos mais 

claros, o exemplo posto por Austin do enunciado de Hipólito diz que ele fez uma promessa, 

embora ele não tivesse a intenção de prometer. Além do caráter poético, o enunciado relata 

algo importante assinalado por Austin: quando alguém promete algo, espera-se que tenha a 

intenção de realizar o prometido e, se for de modo sincero, quem prometeu dá a entender que 

tem o desejo ou a inclinação de realizá-lo.19 

A partir disso, para uma melhor elucidação, Austin expõe duas condições que o grupo 

dos performativos precisam satisfazer, são elas: A. que nada “descrevam” nem “relatem”, 

nem constatem, e nem sejam “verdadeiros ou falsos”; e B. cujo proferimento da sentença é, 

no todo ou em parte, a realização de uma ação, que não seria normalmente descrita 

consistindo em dizer algo20. Para adequar a uma “verificabilidade”21, pois temos elementos 

aqui para dizer que a concepção ontológica austiniana visava a uma teoria da 

correspondência, Austin diz que elas são felizes ou infelizes.  

Bem, é importante salientar que para verificar como de fato funcionam os 

proferimentos performativos, Austin usa como método a verificação de situações em que os 

atos não são satisfeitos. Desse modo, além revelar as diferenças entre os performativos e os 

constativos, também consegue verificar a realização de ações na fala, ou seja, elucidar como 

sucede essa peculiaridade das interações linguísticas. Cito: 

 

What these are we may hope to discover by looking at and classifying types 

of case in which something goes wrong and the act – marrying, betting, 

bequeathing, christening, or what not – is therefore at least to some extent a 

failure: the utterance is then, we may say, not indeed false but in general 

unhappy. And for this reason we call the doctrine of the things that can be 

                                                           
19 Bem, pretendemos elucidar isso mais adiante, por ora, cremos que isso já basta aqui. 
20 Aqui optamos por colocar exatamente como está na tradução de Danilo Marcondes, cf. p.24. 
21 Aqui há um extensão da verificabilidade, não apenas sendo verdadeiro ou falso, mas na concepção de Austin, 

dependendo do tipo de ato, podem ser felizes ou infelizes. 
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and go wrong on the occasion of such utterances, the doctrine of the 

Infelicities. (AUSTIN, 1969, p.14) 

 

 

A citação a respeito do método nos conduz a explicitar melhor a distinção entre os 

constativos e os performativos. Mesmo tendo como base algumas formas das performances 

darem erradas ou não serem satisfeitas que podem trazer à tona as peculiaridades desses dois 

tipos de atos, Austin busca algum critério que torne as diferenças entre os performativos e os 

constativos mais evidentes. Por meio das observações do que há de comum entre os 

performativos que difira dos constativos, ele se questiona se uma possível forma gramatical 

poderia tornar de modo evidente essa distinção. Então Austin percebe que os proferimentos 

performativos muitas vezes aparecem na primeira pessoa do singular do indicativo ativo 

como, por exemplo, “Eu prometo lhe visitar amanhã”. 

Embora tenha notado isso, ele afirma que antes de fazer uma verificação mais 

profunda de tal questão, ou seja, de generalizar esse critério para todos os performativos, 

torna-se imprescindível verificar se é realmente a forma gramatical mencionada um critério 

eficaz para distinguir os performativos. Isto se dá porque antes somente foram mencionadas 

uma classe pequena de verbos performativos na primeira pessoa do singular do indicativo na 

voz ativa, contudo, logo depois seriam verificadas outras classes que não seguem esse 

padrão.22  

Em resumo, os termos citados são apenas apresentados em referência ao que já foi 

denominado pelos gramáticos, tais tipos de sentenças como “I run” (Eu corro) e “I name” (Eu 

nomeio).  Isto quer dizer que, para Austin, em virtude de diferenças quanto às funções 

desempenhadas pelos proferimentos performativos, haveria a necessidade de eles serem 

distinguidos e não serem classificados na mesma classe dos enunciados constativos. 

Tendo em vista que há problemas quanto à classificação gramatical que 

mencionamos,23 Austin passou a buscar critérios para distinguir os proferimentos 

performativos dos constativos que fossem mais complexos do que os dantes e elaborou em 

                                                           
22 A explicação da preferência dele também é marcada nesse momento na página 61 do livro “Quando Dizer é 

Fazer”, tal qual o fato de ser a pessoa que atua estar a emitir o proferimento ao tempo do enunciado corresponder 

ao presente pelo momento da ação. 
23 Foram explanados alguns contraexemplos, tais como voz passiva e verbos impessoais. 
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princípio alguns. No que tange a enunciados para os quais não há referência a quem fez o 

proferimento, temos os seguintes casos: (a) Nas expressões orais, pelo fato de ser ela a 

pessoa que refere a expressão, o que podemos chamar de origem do proferimento, que é 

usado geralmente em qualquer sistema de coordenadas-de-referência verbais; Aqui refere-se 

estritamente à expressão dita oral, ou seja, no enunciado propriamente dito na ocorrência. Fica 

evidente quem é o (a) responsável, pelo fato de ser a pessoa quem enunciou o proferimento, 

isto é, marcado pela fala direta (quando alguém emite o enunciado, normalmente, 

acompanhado do indexical “eu” (I), e.g., “Eu prometo vir”). (b) Nos proferimentos escritos 

(ou “inscrições”), pelo fato de ser a dita pessoa que coloca a sua assinatura (naturalmente 

que tem de fazer isso, já que as expressões escritas não estão ligadas à sua origem da mesma 

forma em que o estão as orais). (AUSTIN, 1990, p.62). Nesse caso, quando os proferimentos 

não são orais, há algum dispositivo que conecta o enunciado a quem é responsável pelo 

proferimento. Temos como exemplo a seguinte frase “Por meio da presente proíbe-se o uso de 

celular em sala de aula” ou algo equivalente quando tem a assinatura do (a) responsável, no 

caso da assinatura, pode vir logo abaixo do texto. No exemplo citado acima da proibição do 

uso do celular, viria logo abaixo do texto a inscrição “A coordenação” ou “A direção”. Esses 

casos podem ocorrer tanto com frases na voz passiva quanto com verbos impessoais.  

Embora já tenha afirmado que não seja um critério tão eficaz, Austin relata a 

preferência pelo critério de proferimentos na primeira pessoa do singular no presente do 

indicativo ativo, apesar de se assemelhar com diferentes verbos que não são performativos e 

apareçam do mesmo modo que os primeiros, consistindo assim em uma assimetria. Essa 

assimetria será demonstrada por Austin a partir de (1) uma lista com todos os verbos e (2) 

supor que todos os performativos que não apareçam dessa forma possam ser reduzidos a (i) 

“eu x que...”, (ii) “eu x a...” e (iii) “eu x...”. É preciso notar a diferença que há entre as frases 

“eu x que...”,  “eu prometo que...” e o discurso indireto “ele prometeu que...”.24  Para sermos 

claros, a diferença entre frases performativas e frases de discurso indireto reside no fato de 

que, embora ambas apareçam com a partícula “que”, desempenham funções diferentes em 

cada caso, o que pode ser notado porque a frase performativa contém o pronome “eu” e a 

frase do discurso indireto tem o pronome “ele”. O que ele quer dizer com esses dois pontos é 

                                                           
24 É importante destacar aqui a distinção entre os indexicais, no performativo aparece o indexical “eu” e no 

discurso indireto aparece o indexical “ele”. 
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que os performativos que não apareçam na forma privilegiada podem ser reduzidos à forma 

do segundo ponto. Como, por exemplo, quando alguém diz “Leão”, essa fala pode ser 

entendida como “Eu o alerto de que há um leão nas proximidades.”. 

Outro exemplo da distinção de Austin é quando dizemos que alguém está correndo, ao 

descrever o fato de que alguém está correndo o que tornará verdadeira a declaração será o fato 

de que a pessoa referida esteja correndo. Para sermos mais claros, se enuncio o seguinte 

proferimento (utterance) constativo “João está correndo”, a verdade do enunciado dependerá 

do fato de João estar correndo. O mesmo não ocorrerá com os performativos, porque a 

veracidade do proferimento performativo dependerá não de descrever uma ação que esteja 

ocorrendo, mas de algumas questões a mais que iremos discorrer no decorrer deste trabalho. 

Mas para ilustrar a diferença em comparação com um performativo, temos como exemplo 

“Eu aposto” e “Ele aposta”, em contraste com os verbos que não são performativos, como é o 

caso de “Eu corro” e “Ele corre”, podemos perceber que “Eu aposto” difere de “Ele aposta”. 

Enquanto o primeiro realiza uma ação, o segundo relata um fato. No caso oposto, “Eu corro” 

relata ou descreve um fato assim como acontece com “Ele corre”. O enunciado “Eu aposto” 

realiza uma ação, porque o enunciado irá gerar automaticamente a  participação do locutor em 

um jogo de apostas. 

De modo a constatar o que temos falado, cito:  

   

Poderíamos dizer que correr, por exemplo, é o fato de alguém estar correndo, e isto 

torna verdadeira a declaração de que ele está correndo. Por outro lado, a verdade do 

proferimento constativo “ele está correndo” depende do fato de ele estar correndo, 

enquanto que no outro caso é a felicidade do performativo “Peço-lhe desculpas” que 

torna um fato meu, pedido de desculpas, e meu êxito quanto a pedir desculpas 

depende da felicidade do proferimento performativo “Peço-lhe desculpas”. Esta é 

uma das maneiras pelas quais podemos justificar a distinção entre performativo e 

constativo – isto é, a distinção entre fazer e dizer. (AUSTIN, 1990, p.52) 

 

Essa análise gramatical levou Austin a perceber alguns recursos que ele denominou de 

recursos linguísticos primitivos, tais como (1) Modo; (2) Tom de voz, cadência, ênfase; (3) 

Advérbios e expressões adverbiais; (4) Partículas conectivas; (5) elementos que acompanham 

o proferimento e (6) As circunstâncias do proferimento. Em (1), temos que diferentes sentidos 



25 
 

 

podem surgir dependendo do modo como a frase seja enunciada, por exemplo, frases no 

imperativo podem ter diferentes sentidos a depender do modo e de verbos auxiliares que 

acompanhem o verbo principal. Tais como: (i) “Feche-a, faça-o” será semelhante a “Ordeno-

lhe que a feche, (ii) “Feche-a, eu o faria” será semelhante a “Aconselho-o a fechá-la”, (iii) 

“Feche-a se quiser” será semelhante a “Permito que a feche”, e assim por diante, no caso dos 

verbos auxiliares, o exemplo seria “Pode fechá-la” que se assemelha a “Dou-lhe permissão 

para que a feche”, entre outras.  

No caso de (2), pela razão de ser difícil de reproduzir tais recursos por escrito, Austin 

nos dá alguns exemplos que são usados em peças teatrais, tais como (i) Vai atacar-nos! 

(aviso), (ii) Vai atacar-nos? (pergunta) e (iii) Vai atacar-nos?! (protesto). Ao passo que em 

(3), as expressões adverbiais podem mudar a força do proferimento, podendo amenizar, 

enfatizar, entre outras. Por exemplo, podemos dizer “Eu farei” sem advérbio ou expressão 

adverbial, podemos amenizar a força dessa promessa com “Eu provavelmente farei” e 

podemos enfatizar essa promessa com “Eu farei sem falta”. 

No que concerne ao (4) nas partículas conectivas: também aqui há elementos que 

interferem na força e no sentido do proferimento, tais como “embora”, “concluo que”, “além 

do mais”, entre outras. Por outro lado em (5) os elementos que acompanham o proferimento, 

são os seguintes: piscar de olhos, sinais, dar de ombros, entre outros, Austin deixa claro que 

tais recursos por vezes podem até ser usados sem os proferimentos. No caso (6) é 

exemplificado no proferimento “Vindo dele, interpretei aquilo como uma ordem e não um 

pedido”, nesse caso, vê-se claramente que tanto pode ser uma posição hierárquica que talvez a 

pessoa a quem se refere não ocupa, como pode ser algum conhecimento prévio que o locutor 

da frase tenha da pessoa de quem se fala (isto é, ele pode ser um brincalhão e sempre emite 

falsas ordens, em tom de brincadeira).  

Entretanto, há três grandes dificuldades encontradas pelo autor: (1) Expressões como 

“classifico” ou talvez “considero” assemelham-se por um lado aos constativos e por outro 

lado aos performativos, pondo as seguintes questões: (i) Qual dos dois seriam? e (ii) Seriam 

ambos? Temos a seguinte dificuldade no segundo caso: (2) “Declaro que...” aparenta adequar-

se às suas exigências gramaticais ou “como que gramaticais”, mas, de fato, a questão é se ele 

deseja mesmo incluí-lo. No seu critério, tal como ele os expôs, corre-se o risco de incluir 
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expressões não performativas. E (3) às vezes, conta-nos que dizer algo parece ser 

caracteristicamente fazer algo, por exemplo, ao insultar ou repreender alguém. Contudo, em 

sua visão, não existem casos em que fazer um proferimento é realizar algo, porque a 

“redução” a um performativo explícito nem sempre é possível. Essa discussão nos leva ao 

tópico seguinte, no caso, discutir sobre os verbos performativos explícitos.  

Porém, antes disso, é importante deixar duas questões elucidadas aqui, que Austin 

distinguiu, ele enumera alguns pontos a respeito do proferimento como ação. “(I)...se ao 

proferir nossos performativos estamos de modo efetivo e em sentido inequívoco “realizando 

ações”, então estes performativos enquanto ações estarão sujeitos às mesmas deficiências 

que afetam as ações em geral.” (AUSTIN, 1990, p.35). Ele se refere às deficiências que são 

distintas ou distinguíveis do que ele denomina de infelicidade. Isso remete à algumas ações 

que são passíveis de serem executadas com dificuldade ou por acidente, por causa de um 

determinado tipo de acidente ou um determinado tipo de engano ou mesmo sem a intenção. 

Nesses casos não cabe apenas dizer que o ato foi realizado ou que alguém o praticou.  

E a segunda questão é a seguinte: “(II) Em segundo lugar, os performativos enquanto 

proferimentos herdam também outros tipos de males que infectam todo e qualquer 

proferimento.” (AUSTIN, 1990, p.36). Com respeito a isso, ele quis dizer que, embora 

possam ser enquadrados em uma forma mais geral, esses tipos foram propositalmente 

excluídos. Ele se refere aqui a proferimentos que sempre serão vazios ou nulos, pois tratam-se 

de casos que se referem a um enunciado de um ator no palco ou um poema introduzido, entre 

outros. Esses casos são casos especiais que ele chama de “estiolamento da linguagem”.  

 

2.2 Performativos Explícitos e Performativos Implícitos ou Primitivos 

Neste tópico iremos apresentar e fazer uma breve distinção entre as noções de 

performativos explícitos e performativos não explícitos (ou implícito ou primitivo). Esse é o 

momento em que Austin discute a ambiguidade de entender qual ato está sendo realizado por 

falta da explicitação do ato. O que, na concepção austiniana, torna um proferimento como 

performativo é exatamente o verbo performativo no proferimento. Por um lado, ele nota que 

situações de fala comuns não exigem a rigidez de que os atos exibam os verbos 
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performativos. Por outro lado, em determinadas situações, os verbos performativos ou a 

rigidez na execução se tornam imprescindíveis, tal como é o caso no direito. Ele expõe que as 

circunstâncias podem auxiliar ou determinar qual ato está sendo invocado, embora diga que 

existem situações em que não há circunstâncias que auxiliem tal determinação.25 Logo em 

seguida, afirma que em determinada situação sempre é possível distinguir qual ato é invocado. 

Austin começa por dividir dois tipos de performativos, (i) os performativos explícitos 

(Ordeno que..., Prometo que...) e (ii) os performativos implícitos ou primitivos (Estarei lá..., 

Vá embora...). Para Austin, o primeiro tipo de performativo tem primazia com respeito ao 

segundo. Para ele, a principal característica para classificar um proferimento como 

performativo explícito é o verbo performativo que está presente no enunciado. Isto é, a 

aparição do verbo performativo expõe diretamente e explicitamente o ato realizado. Outros 

verbos não têm a mesma função e são considerados performativos não-puros ou 

semidescritivos, no lado extremo não ocorre de ter a indicação de qual ato se está 

performando, a não ser pela circunstância ou por outros recursos já mencionados. São 

exemplos de performativos explícitos: expressões como “peço desculpas”, “critico”, 

“censuro”, “aprovo”, “dou-lhe as boas-vindas” etc. Nos performativos não-puros 

(semidescritivos), temos: expressões como “lamento”, “culpo”, “dou minha aprovação a”, 

“recebo-o com prazer”; e nos descritivos: “Arrependo-me”, “estou revoltado com”, “sinto 

simpatia por”. 

A busca por critérios e distinções dos performativos levou Austin a perceber que há 

uma proximidade entre constativos e performativos. Não há uma distinção tão clara na forma 

gramatical e de vocabulário de maneira absoluta como se havia pensado anteriormente. E 

como isto se dá? Ora, ao perceber que alguns performativos não são explícitos, embora 

possam ser reduzidos a tais, algo semelhante ocorre com os enunciados ditos constativos. 

Uma mesma sentença pode ser um constativo ou um performativo e isso pode ocorrer em 

diferentes ocasiões de proferimento.26 Isso nos conduz a algumas regras que permitirão 

explanar melhor esse fato. 

 

                                                           
25 Nessa parte, é importante se atentar para as nossas discussões anteriores sobre as circunstâncias e os recursos 

linguísticos, pois a partir deles é que se torna permissível a discussão deste tópico. 
26 Isso será elucidado posteriormente. 
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2.3 Regras 

No artigo “Performative Utterances” há somente as seguintes regras: 1. A convenção 

invocada deve existir e ser aceita; e 2. As circunstâncias nas quais este procedimento 

invocado que ele deu a entender devem ser apropriadas a sua invocação (se esse não for 

observado, será um “misfire”). Já no livro How To Do Things With Words, foram expostas 

mais regras como veremos abaixo. 

Austin fala que existem as regras A, B e ᴦ e que elas são divididas em: (A.1), (A.2), 

(B.1), (B.2), (ᴦ.1) e (ᴦ.2). Temos que: (A.1) fala das circunstâncias e dos procedimentos 

feitos por determinadas pessoas; (A.2) fala que as pessoas e circunstâncias devem ser 

adequadas; (B.1) fala que o procedimento tem que ser executado por todos os envolvidos de 

modo correto; (B.2), seguindo a anterior, ele deve ser completo; (ᴦ.1) fala que ambos, tanto 

quem invocou o procedimento como quem participa, devem ter os pensamentos e sentimentos 

(no caso de quem invoca, seria os sentimentos e pensamentos correspondentes, no caso de 

quem participa, deve ter a intenção de se conduzirem da maneira adequada) e (ᴦ.2) fala do 

dever de conduzir-se dessa maneira (a maneira da primeira regra gama) subsequentemente.  

Há uma diferença entre as quatro primeiras regras e as últimas duas no que concerne à 

satisfação do ato, por isso a distinção entre as letras latinas e a letra grega (no caso, gama; 

Greek letters no original). As condições de satisfação das letras latinas implicam na execução 

completa do ato, por outro lado, a sua incorreção resulta na não execução do ato. Por sua vez, 

a não execução da condição gama não impede a realização do ato, embora, como diz Austin, 

possa ser visto como um desrespeito, por tratar-se de questões implícitas. Logo em seguida, 

afirma Austin:  

 

Precisamos de nomes para nos referirmos a esta distinção geral, por isso 

chamaremos desacertos os atos malogrados do tipo A.1-B.2, em que não se 

consegue levar a cabo o ato para cuja realização, ou em cuja realização, é 

indispensável a forma verbal correspondente. Por outro lado, chamaremos de abusos 

aqueles atos malogrados (de tipo ᴦ) em que a ação é concretizada (obviamente não 

se devem enfatizar as conotações usuais destes termos). (AUSTIN, 1990, p.31-2) 
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No original, o termo malogro é misfire e o termo abuso no original é abuse. Quanto 

aos tipos de transgressões das seis regras, todos são infelicidades (infelicities). Quanto às 

transgressões das quatro primeiras, elas implicam na não execução dos atos (malogro) e, 

quanto às transgressões das duas últimas, os atos são executados embora de forma insincera 

(abusos). Quanto ao erro (malogro) diz-se “não permitido (disallowed)” ou “(botched)”, dos 

abusos (abuses) diz-se “professado (professed)” e “vazio (hollow)”. Todos os erros do grupo 

A podem ser denominados de “más invocações”, podendo o A.2 ser chamado de “má 

aplicação”. Apenas o A.2 tem um nome diferenciado, porque Austin não encontrou um nome 

que pudesse ser distinto para a regra A.1. Os dois tipos de B podem ser chamados de “más 

execuções”, podendo os tipos B.1 serem as falhas e os tipos B.2 serem os tropeços. É 

importante frisar que os casos de infelicidades não se excluem mutuamente, ao contrário 

disso, tanto há uma dificuldade de delimitar porque as formas de errar se confundem e se 

sobrepõem.  

Discute-se sobre a regra A.1, que afirma que deve “existir” o procedimento invocado e 

que o procedimento deve ser “aceito” (accepted), o questionamento se dá a respeito das duas 

palavras entre aspas, se elas dizem a mesma coisa ou se há diferenças entre ambas. No caso, 

Austin elucida que “existir” se refere estritamente ao procedimento invocado, isto é, se há 

realmente tal procedimento ou se não há. Ele ilustra essa parte com o exemplo de um homem 

que pede o divórcio em um lugar que tal procedimento não é permitido.  

Em contrapartida, o caso de “aceitar” o procedimento se refere estritamente ao 

interlocutor. Esses desacertos, de certa forma, independem do falante, isto é, tal erro consiste 

em não aceitação do procedimento por terceiros. Tal como: o interlocutor não aceita o 

procedimento, tal tipo pode ocorrer por (a) simplesmente pelo fato de o interlocutor não 

aceitar o ato proferido (aqui podem ser diversas razões, dependendo, inclusive, de que ato foi 

proferido) e (b) pela presente razão de o interlocutor não aceitar o ato proferido por conta de o 

locutor não ocupar a posição requerida. Talvez aqui haja uma relação entre a quebra das 

regras A.2 e B.2; tendo em vista que o procedimento não foi aceito (A.2) porque o 

interlocutor não ocupa a posição requerida (B.2); ou simplesmente é reduzida à regra B.2.  

Percebe-se que há uma conexão entre as regras, que se tornam evidentes nos casos de 

falhas. A partir disso, podemos perceber que por mais que Austin delimitasse cada regra, 

ainda assim elas são deveras conectadas, emaranhadas ao ponto de não termos a certeza sobre 
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qual regra seria seguida. Isso se torna mais evidente nos casos de falhas nos quais podemos 

dizer que tanto uma regra quanto outra (ou outras) foram quebradas dependendo do ponto de 

vista escolhido. Com respeito à regra B.2, Austin diz que embora acrescente-se mais 

determinações, ainda assim será possível o procedimento ser rejeitado na totalidade. Austin 

torna claro que a possibilidade de qualquer pessoa rejeitar qualquer procedimento está aberta, 

mesmo aqueles que a aceitaram anteriormente.  

No que se refere aos casos de violações quanto à regra A.2 (que fala que as 

circunstâncias e as pessoas devem ser adequadas em relação ao procedimento invocado), não 

há uma rigidez e inflexibilidade quanto à linha divisória entre “pessoas inadequadas” e 

“circunstâncias inadequadas”. Isso quer dizer que há diferença quanto à inadequação de 

pessoas, objetos, nomes e etc. (incapacidade) e os casos em que o “agente” ou o objeto é do 

tipo ou espécie errada. 

Nos casos de violações de B.1 (que diz que o procedimento deve ser executado 

corretamente por todos os participantes), os erros consistem nas falhas, tal como fórmulas 

erradas. Apesar das pessoas e circunstâncias serem adequadas, o procedimento é executado 

incorretamente. Além das fórmulas inexplícitas, as fórmulas vagas e referências imprecisas 

também fazem desta classe. Dois exemplos usados por Austin são: (1) quando fala “minha 

casa”, sendo que tenho duas; e (2) quando digo “Aposto que a corrida não se realizará hoje”, 

sendo que mais de uma corrida estão marcadas. 

Na explicação dos erros que se referem à regra B.2 (que diz que o procedimento deve 

ser executado de forma completa por todos os participantes), temos que são casos de tropeços 

e os atos são abortivos. Exemplos, (1) “Aposto seis cruzados” será abortivo caso o parceiro 

não diga aceito, além do mais ele fala mais explicitamente que toda a tentativa de apostar 

dizendo a frase anterior será abortiva a não ser que o parceiro diga “Aceito”; (2) a tentativa de 

casar-se será abortiva caso o noivo ou a noiva digam “Não”; (3) A tentativa de inaugurar uma 

biblioteca será abortiva, caso no momento da cerimônia eu disser “Inauguro esta biblioteca”, 

mas a chave venha a se quebrar; entre outros. Nos casos dos tropeços, há uma certa 

flexibilidade no procedimento quanto à vida cotidiana. 

Já nos casos dos erros relativos às regras ᴦ.1 e ᴦ.2, temos que essas regras falam sobre 

os sentimentos e intenções presentes em (ou típicos de) cada ato proferido. Com respeito a 

isto, as regras já mencionadas expõem que os sentimentos, pensamentos e intenções devam 
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ser realmente como requerido em cada ato (ᴦ.1), além de que as ações subsequentes devam 

ser conforme as intenções, os pensamentos e os sentimentos requeridos ou invocados (ᴦ.2). 

Antes mesmo de entrar na discussão sobre casos de infelicidade no que tange às intenções, 

aos pensamentos e aos sentimentos, Austin fala que a sua diferenciação não é precisa e nem 

tem o caráter técnico. Ele afirma também que há dificuldades em distinguir ou diferir entre 

alguns casos, isto é, se deve tratar como intenção (intention), sentimento (feeling) ou 

pensamento (thought).  

No que se refere aos casos acima mencionados, temos que: (1). Sentimentos – trata-se 

de casos de insinceridades que, apesar de não serem sinceros, não são nulos; (2). Pensamentos 

– trata-se de casos em que o pensamento não corresponde ao ato realizado quando, por 

exemplo, (i) “Eu o aconselho a...” – sem pensar que o ato seja benéfico para o interlocutor e 

(ii) “Declaro-me inocente” ou “Eu o absolvo” – quando há a crença que o réu é culpado; (3). 

Intenções – quando não há intenção requerida pelo ato, por exemplo, (i) quando digo 

“Prometo” – sem as pretensões de realizar o prometido e (ii) quando digo “Aposto” – sem ter 

a intenção de pagar a aposta.  

Os comentários de Austin sobre a distinção entre Pensamento, Sentimento e Intenção, 

mencionados acima são como se segue. “(1) Suas distinções são tão imprecisas que tornam 

difícil distinguir os vários casos e, estes, por sua vez, podem se combinar, o que geralmente 

ocorre.” (AUSTIN, 1990, p.48). Há as seguintes questões quanto ao ato de dizer “Felicito-o” 

que são postas pelo autor, tais como: (i) devo realmente ter o sentimento ou o pensamento de 

que o outro deva ser felicitado? e (ii) É um pensamento ou um sentimento de que algo é 

meritório que motiva a felicitação?  

No caso da intenção no ato de prometer, temos que  

 

... devo ter a intenção de cumprir o prometido, mas cabe não só considerar factível o 

prometido como também pensar que o ato prometido resultará talvez em algo 

benéfico para o interlocutor da promessa, ou que este o considere benéfico. 

(AUSTIN, 1990, p.48) 

 

Já o segundo comentário é o seguinte:  
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(2) No que diz respeito aos pensamentos, não devemos confundir o que pensamos 

que as coisas sejam – por exemplo, pensar que alguém seja culpado, que tenha 

realizado o ato, que o mérito seja seu, ou que tenha realizado a proeza – com o fato 

de que as coisas realmente sejam como pensamos: isto é, que o pensamento seja 

correto, em oposição a errôneo. (De modo semelhante, devemos distinguir entre o 

que sentimos e se o que sentimos é justificado, e entre ter a intenção de fazer algo e 

se o que tencionamos fazer é viável). (AUSTIN, 1990, p.49) 

 

Austin indica também que há problemas com as intenções, o que ele vai discorrer no 

terceiro ponto, são eles: (a) no que se refere a ações subsequentes, isto é, o que constitui o ato 

de completar ou consumar uma mesma ação – o autor dá três exemplos (i) ““Eu te dou isto”, e 

dar a alguém a posse de um objeto”, (ii) “”Eu aceito esta mulher, etc” e a consumação da 

cerimônia” e (iii) “Vendo-lhe isto” e completar a venda.”; (b) nesse segundo ponto, ele 

diferencia os casos em que uma intenção é necessária e casos em que é necessário algo a mais 

para levar a cabo um comportamento. Tal como o enunciado “Eu farei”, esse enunciado para 

ser satisfeito precisa que a intenção produza um ato subsequente e este ato subsequente seja 

realizado pela intenção enunciada. 

Ao falar sobre a questão das intenções nos proferimentos, Austin conclui que existem 

algumas condições que devem ser satisfeitas. Embora saibamos que ele já havia falado algo 

semelhante antes sobre os performativos em geral, ele chega, neste momento, à questão de 

que algumas pressuposições implícitas têm que ser verdadeiras. Bem, ele não fala exatamente 

pressuposições, mas “...that certain conditions have to be satisfied if the utterance is to be 

happy – certain things have to be so. And this, it seems clear, commits us to saying that for a 

certain performative utterance to be happy, certain statements have to be true.” (AUSTIN, 

1962, p.45). A partir disso, duas questões são postas para serem examinadas “(1) what are 

these statements that have to be true? And (2) can we say anything exciting about the relation 

of the performative utterance to them” (AUSTIN, 1962, p.45). 

O que podemos perceber em cada procedimento, no caso da análise de um pedido de 

desculpa, Austin (1962, p.46) expõe quatro pontos implicados na realização deste ato:  

 

(I)it is true and not false that I am doing (have done) something – actually numerous 

things, but in particular that I am apologizing (have apologized); (2) it is true and not 

false that certain conditions do obtain, in particular those of the kind specified in 
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Rules A.1 and A.2; (3) it is true and not false that certain other conditions obtain of 

our kind ᴦ, in particular that I am thinking something; and (4) it is true and not false 

that I am committed to doing something subsequently. 

 

Conforme podemos perceber, existem já acima alguns elementos que iremos abordar 

melhor no tópico subsequente, tais como a implicação e a pressuposição. 

 

2.4 Distinção entre Implicação, Implicação Lógica e Pressuposição27 

 

Há neste momento a abordagem das noções de implicação lógica28 (entails), 

implicação (implies) e pressuposição (presupposes), continuação do que foi falado na 

conferência anterior. Com o seguinte exemplo de Austin, podemos ilustrar a noção de 

implicação lógica “All men blush” (Todos os homens enrubescem) implica logicamente “some 

men blush” (alguns homens enrubescem), não se pode dizer, por exemplo, que “o gato está 

sobre o tapete e não está sobre o tapete” e que “todos os homens enrubescem, mas alguns 

homens não enrubescem”. A implicação lógica se distingue pelo fato de a primeira sentença 

implicar logicamente a contraditória da segunda. Isto é, se p implica logicamente q, então 

não-p implica logicamente não-q. A sentença “O gato está sobre o tapete” implica 

logicamente “O tapete está sob o gato”, percebe-se que a verdade de uma proposição implica 

logicamente a verdade da outra. 

A implicação (entails) é distinguida com o seguinte exemplo: dizer “the cat is on the 

mat” (O gato está sobre o tapete) implica que eu acredito que ele está lá. O fato de uma pessoa 

dizer “O gato está sobre o tapete” implica que ela acredita nisso, porém o fato de ela não crer 

que o gato esteja sobre o tapete não implica que o gato não esteja lá. Podemos ilustrar as duas 

questões em uma situação de fala hipotética que corroboram para essa diferenciação de 

Austin. Situação: Ana está no trabalho e deixou sua filha Gisele em casa com o gato Mimi, 

que está doente (recuperando-se de uma cirurgia na pata, faltando só alguns estímulos para ele 

                                                           
27 Esse tópico nos levaria a discutir algumas questões subjacentes na filosofia da linguagem, porém, optamos por 

adiar essa discussão. Por exemplo, cairia bem aqui a resposta de Strawson à teoria das descrições de Russell no 

que diz respeito às pressuposições, no entanto, a discussão se estenderia bastante e o melhor é deixá-la para um 

outro trabalho.  
28 Optamos pela tradução de Danilo Marcondes, no qual ele faz a distinção entre Entail e Imply. 



34 
 

 

perder o medo de andar). Então, Ana deixa uma tarefa para Gisele, a tarefa de colocar a 

comida de Mimi no tapete para ele se esforçar e andar até lá. Logo no seu horário de almoço 

do trabalho, Ana liga para Gisele e pergunta “Onde está Mimi?” e Gisele responde 

gaguejando que ele está no tapete. Ana fica então incrédula com o fato de Mimi já ter 

conseguido andar uma distância considerável com apenas dois dias de estímulo e diz “Eu não 

acredito que Mimi está no tapete”.  É importante saber também que Gisele tem mania de 

mentir como forma de brincar com a mãe. Conclusão: mesmo Ana não acreditando logo de 

início no enunciado de Gisele, o fato de Mimi estar sobre o tapete não deixa de ser verdade.  

Além disso, Gisele acredita que Mimi está no tapete, pois o seu enunciado foi sincero e, 

assim, compromete-a com a veracidade do fato. 

No caso da pressuposição (presupposes), temos o exemplo de que o fato de dizermos 

“Todos os filhos calvos de João” pressupõe que João tem filhos. Não é o caso que se João não 

tem filhos, os filhos dele sejam calvos. Mas as sentenças “Os filhos calvos de João” e “Os 

filhos não calvos de João”, pressupõem que João tenha filhos, estando a pressuposição 

imanente ao enunciado. Mas e se afirmo que João tenha filhos e não seja o caso que João 

tenha filhos? Diria Austin que, por carecer de referência, a sentença é sem significado? Não, 

em sua concepção, o proferimento é vazio.  

Segue-se assim para a análise da implicação de proferimentos performativos, tal qual a 

promessa, momento crucial para notar algumas semelhanças entre constativos e 

performativos. Há a observação de que a implicação na promessa tem uma semelhança com a 

implicação lógica das declarações (no caso a declaração “Devo”). Neste momento, ele aponta 

para uma possível revisão da distinção entre performativos e constativos, mas ainda não 

expõe esse fato explicitamente, ainda almeja permanecer com essa distinção, pelo menos, no 

que se refere à distinção de que os constativos são verdadeiros ou falsos, algo que não ocorre 

com os performativos (pelo menos não da maneira tradicionalmente colocada).  

Essa noção de que há distinção entre os tipos de proferimentos (performativos e 

constativos) no âmbito da bivalência tradicional não permanece por muitas linhas. Logo em 

seguida, ele afirma que uma declaração padrão tal como “João está correndo” é relacionada 

com a declaração “Eu afirmo que João está correndo”. Desta forma, a última declaração pode 

ser um performativo feliz a depender do fato em questão. Consequentemente, torna-se 
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importante a apresentação e exemplificação da semelhança entre as declarações e o ato de 

prevenir, no qual há um fato exposto, por exemplo “Previno-o de que o touro está por atacá-

lo”, cuja a felicidade depende da veracidade do fato. Caso não haja o fato prevenido, não há a 

realização do ato de prevenir. Podemos perceber a semelhança dos constativos e os 

performativos também nesse quesito, em relação a um fato verdadeiro. Como já havíamos 

citado antes, isso se torna mais evidente ao verificar as implicações e as pressuposições, 

Austin percebeu que tanto as considerações de felicidade e infelicidade podem infectar os 

constativos quanto as considerações de verdade e falsidade podem infectar os performativos. 

Isso o faz pensar a respeito da tradicional frase de Russell do caso da descrição 

definida, falando que os filósofos têm considerado como absurdas, apesar de não serem 

contraditórias e nem falsas29, declarações do tipo “O atual rei da França é careca”. Austin faz 

uma comparação bastante interessante aqui com a intenção de doar algo que não existe. Para 

ele, tanto a frase “O atual rei da França é careca” dita no contexto atual, no qual não há um rei 

na França, porque a França é uma república, estão no mesmo nível, ou seja, ambas são nulas. 

E, tendo isso em mente, parece que quanto mais se considera uma declaração, não 

simplesmente como uma sentença ou uma proposição, mas sim como um ato de fala30, tanto 

mais se está considerando a coisa toda como um ato. Ademais, em sua concepção, há 

semelhanças óbvias entre uma mentira e uma promessa falsa. 

 

2.5 Constativos e Performativos Reformulados 

Como discutimos nos tópicos precedentes, Austin fará uma distinção inicial entre tipos 

de proferimentos (utterances) constativos e performativos, no entanto, a ideia de uma 

separação como dantes não existirá mais. Tendo isso em vista, mostraremos os motivos e a 

explicação de como ficou a classificação desses tipos de proferimentos. Bem, aqui nos cabe 

mais uma explanação sobre a diferença entre constativos e performativos, falando sobre as 

conclusões e novas “descobertas” de Austin, para elucidar melhor a proximidade entre 

constativos e performativos.  

                                                           
29 Ele cita este exemplo como um caso comum de problema posto pela tradição que segue as características 

subsequentes. 
30 Em sua visão, a partir do qual os demais são construções lógicas. 
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Na conferência XI31, há o questionamento da distinção outrora mencionada entre 

constativos e performativos, tanto no âmbito da distinção entre “dizer” e “fazer” quanto na 

distinção entre verdadeiro/falso e felicidade/infelicidade, além do fato de que quando se diz 

algo (embora para Austin existam algumas exceções como “Arre” e “Poxa”) realiza-se 

concomitantemente locuções e ilocuções. De maneira simplificada, fazer uma locução 

consiste em dizer algo e a ilocução é dizer algo com uma determinada força que ele chama de 

força ilocucionária e com determinados efeitos.   

Austin expõe os seguintes questionamentos a respeito de declarar: (1) estamos fazendo 

algo e ao mesmo tempo dizendo algo, sem nos restringir ao simples ato de falar; e (2) nosso 

proferimento pode ser feliz ou infeliz (assim como, se o quisermos, verdadeiro ou falso)? Ele 

percebe que declarar algo é realizar um ato ilocucionário, como por exemplo ao avisar e 

proclamar. Nesta acepção, declarar parece satisfazer os critérios utilizados para distinguir o 

ato ilocucionário. Para Austin, o proferimento “Declaro que ele não fez” está no mesmo nível 

que “Aposto que ele não fez” e “Sugiro que ele não fez”. No uso da forma primária “Ele não 

o fez”, poderá ser explicitada a força ilocucionária.  

Importante destacar que os constativos também estão sujeitos a todos os tipos de 

infelicidades a que também estão os performativos. Isso é perceptível quando Austin expõe a 

semelhança entre as implicações, por exemplo, uma declaração de que o gato está sobre o 

tapete implica que acredito que o gato está sobre o tapete e a promessa de que estarei lá 

também implica que tenho a intenção de estar lá e que tenho a crença que estarei lá.32 Desse 

modo, percebe-se que as declarações estão sujeitas às insinceridades, inclusive à forma de 

infelicidade denominada de ruptura, isto se refere ao fato de que dizer que o gato está sobre o 

tapete compromete o falante a dizer que o tapete está debaixo do gato.  

As declarações também estão sujeitas às infelicidades dos tipos A e B, que tornam 

uma declaração nula ou sem valor. Nos casos A.1 e A.2, pode ocorrer que as circunstâncias 

não sejam adequadas ou que não haja uma convenção, exemplo da sentença “O rei da França 

é careca”. Também se está sujeito a não estar em uma posição adequada para declarar algo, tal 

como ocorre com os performativos, como quando alguém não está em posição para dar uma 

ordem, assim também alguém não está na posição de declarar um fato, como quando, por 

                                                           
31 Ibidem, p. 111, 1990. 
32 É preciso ter em mente a distinção entre os tipos de implicação e a pressuposição apresentadas no capítulo 

anterior. 
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exemplo, alguém diz que na sala ao lado tem 50 pessoas, quando ela não teria como saber 

isso. Trata-se assim não de uma declaração, mas de uma adivinhação. No que se refere aos 

casos B, isto é, as falhas ou tropeços, alguém pode errar uma palavra. Como quando diz “O 

gato está sobre o tapete”, mas queria dizer o pato. Austin diz:  

 

Uma vez que percebemos que o que temos que examinar não é a sentença, mas o ato 

de emitir um proferimento numa situação linguística, não se torna difícil ver que 

declarar algo é realizar um ato. Além do mais, se compararmos o declarar com o que 

dissemos a respeito do ato ilocucionário vemos que é um ato que, exatamente como 

ocorre com outros atos ilocucionários, exige de maneira essencial que “asseguremos 

sua apreensão”. (AUSTIN, 1990, p.115) 

 

 

Quando alguém declara algo também se compromete com outras declarações, estando 

as declarações posteriores de acordo ou não com o enunciado anteriormente declarado. Assim 

também as declarações de outras pessoas estarão de acordo ou não com as minhas, se elas as 

refutarão ou não. Além do que, por meio das declarações, podemos realizar atos 

perlocucionários de todo o tipo. Em seguida diz:  

 

O máximo que se pode argumentar, e com alguma plausibilidade, é que não há 

nenhum objeto perlocucionário especificamente ligado ao ato de declarar, como 

acontece com informar, argumentar, etc. Essa comparativa pureza pode ser uma 

razão que explica o fato de darmos às “declarações” uma posição especial. 

(AUSTIN, 1990, p.115) 

 

 A respeito do questionamento no que tange à concepção das declarações como sendo 

verdadeiras ou falsas e também da distinção dos performativos quanto a esse ponto, inclusive 

que as declarações correspondam aos fatos, Austin não acha que seja bem assim, outrossim 

que os performativos parecem também ter essa concepção de verdadeiro ou falso. Pode-se ter 

a impressão que os constativos também possam ser julgados, estimados ou apreciados.   

Alguns exemplos de performativos que teriam inclinações para serem verdadeiros ou 

falsos: (1) Estimar – acertada ou erroneamente, ex. que são duas e meia; (2) achar – correta ou 

incorretamente, ex. que ele é culpado; (3) declarar – correta ou incorretamente, e. g., que o 

atacante está impedido. Questiona-se sobre a objetividade ou não de outros tipos de atos de 
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fala, se, por exemplo, uma censura é merecida é uma questão de objetividade. Pondo-se assim 

a distinção que a verdade ou falsidade de uma declaração é questão de objetividade, Austin 

expõe que também isso não é de todo o caso. Para demonstrar a sua visão, ele dá o exemplo 

de um enunciado que diz “A França é hexagonal”. No caso dessa declaração, ela vai depender 

das circunstâncias do enunciado, podendo ser satisfatória, caso seja dita a um general ou a um 

aluno do ensino básico como uma forma de ilustrar a sua ideia a respeito da França, ou 

insatisfatória, caso seja direcionada a um cartógrafo. Essa é uma declaração esquemática e 

não é nem verdadeira e nem falsa, mas uma declaração aproximada. 

Logo em seguida, Austin expõe algumas conclusões que também são importantes de 

enfatizar, são elas:  

 

(A) O ato de fala total na situação de fala total é o único fenômeno que, em última 

instância, estamos procurando elucidar.  

(B) Declarar, descrever, etc. são apenas dois nomes, dentre muitos, que designam 

atos ilocucionários; não ocupam uma posição sui generis.  

(C) Em particular, não ocupam uma posição sui generis quanto a estarem 

relacionados aos fatos da forma sui generis chamada de verdadeira ou falsa, 

porque a verdade e a falsidade não são (exceto por meio de uma abstração 

artificial sempre possível e legítima para certos propósitos) nomes de relações, 

qualidades, ou o que seja, mas sim da dimensão de apreciação de como as 

palavras se situam quanto à sua adequação aos fatos, eventos, situações, etc., a 

que se referem.  

(D) Do mesmo modo, o familiar contraste entre “normativo ou valorativo” e fatual 

está precisando, como tantas outras dicotomias, ser eliminado.  

(E) Podemos bem suspeitar que a teoria do “significado” como equivalente a 

“sentido e referência” vai certamente necessitar de alguma depuração e 

reformulação em termos da distinção entre atos locucionários e ilocucionários 

(caso esta distinção seja fundamentada, aqui ela está apenas esboçada). Admito 

que não foi feito o suficiente aqui: aceitei o velho “sentido e referência” sob a 

influência dos pontos de vista correntes; também quero destacar que omiti toda 

e qualquer consideração direta da força ilocucionária das declarações. 

(AUSTIN, 1990, p.122) 
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Austin fala que a pureza dos performativos não sobreviverá à transição, com exceção 

de casos que ele chama de marginal limite. Essa dicotomia entre performativos e constativos 

será substituída pela ideia de que “...há famílias mais gerais de atos de fala relacionados e 

sobrepostos parcialmente, que são, precisamente, os que agora tentaremos classificar.” 

(AUSTIN, 1990, p.122). Para finalizar, há as seguintes características dos proferimentos 

performativos que foram distinguidas por Austin e que nos conduzem ao tópico seguinte: (1) 

Dimensão de felicidade/infelicidade; (1.a) Força ilocucionária; (2) Dimensão de 

verdade/falsidade; (2.a) Um significado locucionário (sentido e referência). 

 

2.6 Base dos Atos de fala: Phone, Pheme e Rheme 

 

Nesta parte, Austin reitera os conceitos dos atos. Em seu ponto de vista, o simples fato 

de produzir alguns ruídos é denominado de ato fonético e o proferimento sendo um phone.33 

Seriam assim quaisquer ruídos sem necessariamente um significado ou sentido e referência ou 

uma construção gramatical. Já o ato fático consiste em um proferimento na produção de 

determinados ruídos pertencentes a um vocábulo e em conformidade com uma certa 

gramática. Para sermos mais específicos, ele afirma o ato fático consiste no ato de proferir 

certas palavras, pertencentes a um determinado vocabulário, em uma determinada construção, 

em conformidade com uma determinada gramática, e também com uma determinada 

entonação. E o proferimento que dele resulta é chamado de “pheme”.  

O ato rético consiste na emissão desses vocábulos com um certo sentido e referência. 

Normalmente, expõe-nos Austin, realizar o ato de usar esse pheme ou suas partes 

constituintes com um certo sentido e uma referência mais ou menos definidos é realizar o ato 

que ele chama de rético. O proferimento resultante desse ato é denominado de rheme.  

Como bem nos fala Marcondes, em uma nota de rodapé no livro por ele traduzido, os 

termos acima cunhados de forma técnica por Austin têm sua origem na língua grega 

clássica.34 Temos ‘phone” vindo do substantivo grego “phoné” que significa som, voz. O 

termo “fático” vem do substantivo “phatis” que significa “aquilo que é dito”. Já o termo 

                                                           
33 Não todos os tipos de ruídos? Poderia ser sim, embora Austin esteja interessado em apenas um tipo de ruído.  
34 Cf. AUSTIN, 1990, p.83. 
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“pheme” vem do substantivo “pheme” que significa também “algo que é dito”, no entanto, o 

verbo “phemé” significa “dizer”, “afirmar”, “declarar”, etc. O termo “rético” (rhetic) vem do 

substantivo “rhema” que significa “aquilo que é dito”. 

A princípio não se sabe bem o que ele quis dizer com um sentido e referência mais ou 

menos definidos. Isso se referiria aos casos de falta de referência e de nonsense? Ou 

simplesmente ele expõe dessa forma para deixar posto que o ato rético ainda assim não é um 

ato de fala? Mas se ele ainda assim não é um ato de fala, então qual seria a relação entre esses 

atos e os atos locucionários até se formarem os atos ilocucionários? Eu iria dizer que a força 

ilocucionária seria um aspecto que talvez faltasse nos atos réticos, entretanto, se assim o fosse, 

os atos réticos seriam equivalentes aos atos locucionários (algo que não parece que sejam). 

Tendo isso em vista, o que diferenciaria o ato rético do ato locucionário? O ato locucionário 

seria uma proposição sem força ilocucionária? E se eles forem uma proposição, então o que 

seriam os atos réticos?  

Os pontos acima são, de certa forma, respondidos como se segue. É importante tomar 

nota dos seguintes pontos postos por Austin. Ele afirma (1) que para realizar um ato fático 

deve-se realizar um ato fonético ou que ao realizar um está se realizando o outro, deixando 

explícito que os atos fáticos não são uma subclasse dos atos fonéticos. Conta-nos por meio do 

exemplo de um macaco emitindo um ruído que se pareça com a palavra “vou”, que não 

consiste em um ato fático, e que a afirmação inversa não é verdadeira. Também (2) na 

definição do ato fático há a mescla do vocabulário e da gramática, se, por exemplo, alguém 

diz “gato inteiramente o se”. Além da gramática e do vocabulário a entonação também conta. 

Aqui ele fala da sintaxe, isto é, é preciso ter em mente que há uma sequência que as palavras 

devem seguir. 

 E (3) assim como o ato fonético, o ato fático é imitável, através da entonação, de 

caretas, de gestos, entre outros. Ele exemplifica como imitar um proferimento entre as aspas, 

tal como “Ela tem um lindo cabelo” e “Ela tem um lindo cabelo” juntamente com uma careta 

como parte da imitação. Como nós havíamos pensado anteriormente, Austin distingue os tipos 

de atos em discurso direto e indireto, no caso, o discurso direto seria referente ao ato fático e o 

discurso indireto referente ao ato rético. Tenho em mente que talvez seja uma tentativa de 

elucidar as diferenças quanto ao uso da referência e do sentido e a menção à referência e ao 
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sentido, ou seja, ao falar que o discurso direto seria a emissão de um ato fático, tal como “Ele 

disse: - O gato está sobre o tapete.”.  

O pheme é posto como unidade da linguagem e a deficiência dele é carecer de sentido. 

O rheme é visto como unidade da fala, a deficiência dele é ser impreciso, vago ou obscuro. O 

mesmo pheme pode ser utilizado em ocasiões diferentes de proferimentos com diferente 

referência e sentido, isso pode ser visto como atos reticamente equivalentes, apesar de não 

poder falar do mesmo rheme ou dos mesmos atos réticos. 

 

Aqui não importa muito a questão sobre quando um “pheme” ou um “rheme” é o 

mesmo que outro, seja enquanto “tipo” ou enquanto instância particular, nem a 

questão sobre no que consiste um único “pheme” ou “rheme”. Mas, naturalmente, é 

importante lembrar que o mesmo “pheme” (instância do mesmo tipo) pode ser 

utilizado em diferentes ocasiões de proferimento com diferentes sentidos ou 

referências, e assim constituir-se num “rheme” distinto. Quando diferentes 

“phemes” são usados com o mesmo sentido e referência, podemos falar de atos 

reticamente equivalentes (em certo sentido, “a mesma declaração”) mas não 

podemos falar do mesmo “rheme” ou dos mesmos atos réticos (que constituem a 

mesma declaração em outro sentido que envolve o uso das mesmas palavras). 

(AUSTIN, 1990, p.87-8) 

 

  

Ao falar desse problema, Austin expõe os conceitos de pheme e rheme, isto é, o 

mesmo pheme pode aparecer com diferentes sentidos e/ou referências, deste modo seria um 

rheme diferente. Por outro lado, diferentes phemes podem ser usados com o mesmo sentido e 

referência, podendo-se falar de atos reticamente equivalentes, embora não se possa falar do 

mesmo rheme ou do mesmo ato rético. Ele aborda de forma bastante elucidativa os termos 

postos da base dos atos de fala, inclusive, tratando da questão tradicional do type and token. 

Veremos a seguir como exatamente se encaixam os termos apresentados e se eles, realmente, 

são relevantes para uma teoria dos atos de fala. 
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2.7 Tipos de Atos de Fala 

Os atos locucionário, os atos ilocucionário e os atos perlocucionário são três sentidos 

ou dimensões diferentes da frase “uso da linguagem”. Conforme fala Austin no início de suas 

exposições sobre esses atos, havia a necessidade naquele momento de investigar melhor de 

que forma dizer algo é fazer algo. Por conta disso, ele denomina de ato locucionário o ato de 

dizer algo. “A esse ato de “dizer algo” nesta acepção normal e completa chamo de 

realização de um ato ilocucionário, e ao estudo e alcance chamo de estudo de locuções, ou de 

unidades completas do discurso.” (AUSTIN, 1990, p.85). Os atos fonético, fático e rético são 

partes constituintes dos atos locucionários, eles têm um significado, o ato ilocucionário tem 

uma força ao dizer algo e os atos perlocucionários consistem em se obter certos efeitos pelo 

fato de dizer algo. Os atos perlocucionários não são convencionais, embora possa-se utilizar 

de meios convencionais para produzi-los.  

Austin concebe o ato ilocucionário como a realização de um ato ao dizer algo em 

oposição a um ato de dizer algo e a doutrina de diferentes tipos de função da linguagem como 

a doutrina das forças ilocucionárias. Os atos ilocucionários estão relacionados com a produção 

de efeitos em certo sentido: (I) obter determinado efeito para ser feliz e bem-sucedido, tornar 

compreensível o significado e a força da locução - assegurar a sua apreensão. “Não se pode 

dizer que preveni um auditório a menos que este escute o que eu diga e tome o que digo num 

determinado sentido.” (AUSTIN, 1990, p.100); (II) o ato ilocucionário tem efeito de certas 

maneiras: provocar estados de coisas (state of affairs), mudança no curso normal de 

acontecimentos. Exemplo de “Batizo este navio com o nome de Queen Elizabeth” tem o 

efeito de batizar o navio ou dar nome a ele; (III) muitos atos ilocucionários levam a uma 

resposta ou sequela por meio da convenção, por exemplo, afirma Austin que uma pergunta de 

“sim ou não” “...requer um segundo ato por parte do protagonista do primeiro ato ou de 

outra pessoa.” (AUSTIN, 1990, p.100).  

Na concepção austiniana, realizar um ato locucionário é, no geral, realizar um ato 

ilocucionário. Para determinar o ato ilocucionário que está sendo realizado, precisa-se 

determinar de que maneira está sendo usada a locução. Exemplos: 1. Perguntando ou 

respondendo a uma pergunta, 2. Dando alguma informação, ou garantia ou advertência, 3. 

Anunciando um veredito ou uma intenção, 4. Pronunciando uma sentença, 5. Marcando um 

compromisso, fazendo um apelo ou uma crítica, 6. Fazendo uma identificação ou descrição. 
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Ao fazer a distinção entre os atos locucionários e os atos ilocucionários, Austin nos fala que 

há uma negligência da tradição por tratar todos os problemas como problemas locucionários35 

e isso resvalará diretamente no problema da falácia descritivista, isto é, na concepção 

austiniana, por confundir um problema do primeiro tipo (locucionário) como um problema do 

segundo tipo (ilocucionionário). Há de se notar que a diferença entre ato locucionário e ato 

ilocucionário consiste na força ilocucionária, pois, embora o ato locucionário tenha 

significado, somente o ato ilocucionário é que possui a força ilocucionária que distingue qual 

tipo está sendo emitido.  

Na concepção de Austin, por mais que se possa falar de força como significado, há 

por outro lado, segundo ele, a necessidade de separar o significado da força.36 Força 

ilocucionária é distinta de significado, pois o significado é equivalente a sentido e referência. 

Há a importância de observar os usos das palavras como tendo que ser explicadas, até certo 

ponto, pelo contexto no qual estão ou a situação em uma troca linguística, em contraste com 

os significados das palavras, mesmo que haja inclinação para usar a explicação nos termos do 

último. Austin afirma que há ambiguidade do termo “uso” que, assim como o termo 

significado, é bastante amplo em suas ocorrências. Desse modo, ele expõe que se pode falar 

no uso de uma sentença em uma ocasião no sentido do ato locucionário, deixando assim o 

problema do seu uso no sentido do ato ilocucionário. Conforme podemos notar a seguir:  

 

Contudo, talvez ainda nos inclinemos demasiado pelas explicações em termos do 

“significado das palavras”. Admitimos que podemos usar “significado” também com 

referência à força ilocucionária – “Suas palavras tiveram o significado de uma 

ordem”, etc. Mas quero distinguir força de significado, no sentido em que 

significado equivale a sentido e referência, assim como se tornou essencial distinguir 

entre sentido e referência dentro de significado. (AUSTIN, 1990, p.89) 

 

 

Quanto a introdução da concepção de ato perlocucionário, ele afirma que há um ato de 

outro tipo que produzirá certos efeitos ou consequências sobre os sentimentos, pensamentos 

                                                           
35 De certa forma, concordamos com Austin, apesar de algumas ressalvas que serão melhor explicitadas no 

momento em que fizermos uma discussão de algumas concepções tradicionais e, a partir disso, mostrar como 

alguns equívocos e confusões que permanecem ao não se levar a cabo a função que há entre intencionalidade e a 

frase em uma enunciação. 
36 Essa noção de Austin será importante na nossa discussão se o significado está realmente na cabeça. 



44 
 

 

ou ações dos ouvintes ou de quem está falando ou de outras pessoas. Esses efeitos podem ser 

feitos com o propósito, intenção ou objetivo de produzir tais efeitos. O ato perlocucionário 

segue o raciocínio “Se em casos como estes mencionamos tanto um ato B (ilocução) como um 

ato C (perlocução) diremos que ‘por haver feito B ele fez C, em vez de dizer que ao fazer 

B...’. Esta razão de chamar C de ato perlocucionário, para distingui-lo de um ato 

ilocucionário.” (AUSTIN, 1990, p.93). O ato perlocucionário pode ser realizado fazendo 

referência ou não à realização de um ato locucionário ou ilocucionário. É importante salientar 

que a produção desses efeitos ou consequências pode ser de maneira intencional ou não 

intencional. Além do que, na admissão da realização dos atos à força ou de modo semelhante, 

podemos dizer que o sujeito não é o responsável pela ação e nem pelas consequências. 

Os efeitos da perlocução não são efeitos convencionais, embora seja possível utilizar-

se de meios convencionais para realizá-lo. Afirma Austin que “... há nítida diferença entre o 

que sentimos ser a produção real de efeitos reais, e o que consideramos como consequências 

meramente convencionais.” (AUSTIN, 1990, p.90). No que tange à apresentação do conceito 

de ato perlocucionário, temos a seguinte citação a seguir:  

 

Há um outro sentido (C) em que realizar um ato locucionário, e assim um ato 

ilocucionário, pode ser também realizar um ato de outro tipo. Dizer algo 

frequentemente, ou até normalmente, produzirá certos efeitos ou consequências 

sobre os sentimentos, pensamentos, ou ações dos ouvintes, ou de quem está falando, 

ou de outras pessoas. E isso pode ser feito com o propósito, intenção ou objetivo de 

produzir tais efeitos. Em tal caso podemos dizer, então, pensando nisso, que o 

falante realizou um ato que pode ser descrito fazendo-se referência, meramente 

oblíqua (C.a), ou mesmo sem fazer referência alguma (C.b) à realização do ato 

locucionário ou ilocucionário. Chamaremos a realização de um ato deste tipo de 

realização de um ato perlocucionário ou perlocução. (AUSTIN, 1990, p.89-90) 

 

 

A princípio, Austin faz uma distinção entre os atos ilocucionários (também os atos 

locucionários) e os atos perlocucionários com as expressões “ao dizer...” (in saying...) e “por 

dizer...” (by saying...)37, ele fala sobre palavras que podem ser usadas tanto em um sentido 

                                                           
37 Sobre essa questão, trataremos melhor no subtópico exclusivo sobre tal assunto. 
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ilocucionário como em um sentido perlocucionário, então ele dá o exemplo de “tentar”. Ele 

diz o seguinte:  

Em segundo lugar, a mesma palavra pode ser usada genuinamente tanto de forma 

ilocucionária como perlocucionária. Por exemplo, “tentar” é um verbo que pode 

facilmente ser usado de uma ou de outra maneira. Não temos a expressão “Eu o 

tento a”, mas temos “Deixe-me que o tente”, e há diálogos assim: “Sirva-se de mais 

sorvete” – “Você está me tentando?”. Esta última pergunta seria absurda num 

sentido perlocucionário, pois o único que a poderia responder seria quem a 

formulou. Se respondo, “Ah, por que não?” parece que o estou tentando, mas ele 

pode realmente não se sentir tentado. (AUSTIN, 1990, p.106) 

 

Nesse momento, Austin faz algo interessante que é bem do seu feitio, se compararmos 

os artigos escritos por ele. Ele diz o seguinte  

 

Em todo caso, se digo, por exemplo, “Ao dizer X eu o estava convencendo”, não 

estou levando em conta como cheguei a dizer-lhe X, mas como cheguei a convencê-

lo. Esta situação é inversa àquela em que usamos a fórmula “ao dizer” para explicar 

o que queríamos significar com a frase, e supõe outro sentido distinto do que a frase 

tem quando usada com os verbos ilocucionários (isto é, o sentido que supõe é o de 

“no processo de”, “no decurso de”, “enquanto dizia”, como coisa distinta de “um 

critério”). (AUSTIN, 1990, p.107)   

 

Isso nos mostra diferenças no sentido da frase “ao dizer...” que é explicitamente 

marcada dependendo do tipo de verbo e ato que estará no proferimento (se é locucionário, 

ilocucionário e perlocucionário).38 

Ademais, em sua concepção, a expressão “uso da linguagem” pode mascarar outros 

assuntos distintos dos atos ilocucionários e atos perlocucionários. Temos como exemplo a 

piada, na qual pode-se usar “ao” de um modo distinto do “ao” ilocucionário”, por exemplo, 

“ao dizer p estava brincando” ou “desempenhando um papel” ou “fazendo poesia”. Pode-se 

falar de “um uso poético da linguagem” distinto do “uso da linguagem na poesia”. Nenhuma 

                                                           
38 Dissertaremos mais no subtópico a seguir. 
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dessas referências ao “uso da linguagem” têm a ver com o ato ilocucionário. Austin dá o 

seguinte exemplo: “Vá pegar uma estrela cadente”. Embora tenha o significado e a força do 

proferimento de forma claros, há a possibilidade da dúvida sobre qual desses outros tipos de 

coisas quem enunciou tal proferimento possa estar fazendo. Em sua visão, tais usos seriam 

usos parasitários da linguagem, os quais não são levados a sério ou não constituem seu uso 

normal plenamente. Podem estar ausentes as condições normais de referência ou pode estar 

ausente qualquer intenção de levar a cabo. 

Na concepção de Austin, há casos que não parecem se encaixar, distintos dos casos de 

contar piada e fazer poesia. O exemplo dado é insinuar. Quando se insinua ao emitir um 

proferimento ou porque o emite, parece que há algum tipo de convenção, como ocorre em um 

ato ilocucionário. Mas esse tipo é distinto, porque não há a forma “Eu insinuo...”39, porque em 

sua percepção, está mais próximo de um efeito conseguido com habilidade do que um simples 

ato. Mais um exemplo é demonstrar emoções ou exteriorizar emoções, e também o caso do 

insulto. Há possibilidade de insultar para dar vazão aos sentimentos. 

 

 

2.7.1 Critério “In saying...” (ao dizer) e “By saying...” (por dizer) 

 

Mencionamos brevemente acima os termos “ao dizer” e “por dizer”40 como fórmulas 

tratadas por Austin, agora pretendemos explanar um pouco sobre essa questão para seguir 

com as distinções entre os atos e mostrar como é a estrutura dos atos de fala na concepção 

austiniana. Temos as fórmulas “‘In saying x I was doing y’ or ‘I did y’” e “‘By saying x I did 

y’ or ‘I was doing y’” (“‘Ao dizer x eu estava fazendo y’ ou ‘eu fiz y’” e “‘Por dizer x eu fiz 

y’ ou ‘Eu estava fazendo y’”) . Na sequência, ele fala o seguinte:  

 

For it was because of the availability if these formulas which seem specially 

suitable, the former (in) for picking out verbs which are names for illocutionary 

                                                           
39 Pela segunda vez (das vezes que lembro), Austin menciona “insinuar” e fala que é um uso não literal da 

linguagem, até aí tudo bem, mas não percebe o quão rica pode ser essa questão. A questão do insinuar nos 

conduz a uma concepção fundamental da relação entre frase e intencionalidade, no entanto, isso será melhor 

elucidado nos capítulos subsequentes. 
40 Seguimos a tradução de Danilo Marcondes, “in” por “ao” e “by” por “por” ou “porque”. 
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acts, and the later (by) for picking out verbs which are names for perlocutionary 

acts, that chose in fact the names illocutionary and perlocutionary. Thus, for 

example: ‘In saying I would shoot him I was threatening him’. ‘By saying I would 

shoot him I alarmed him’.41 (AUSTIN, 1962, p.121) 

 

Notemos com a citação acima que as fórmulas, a princípio, seriam estritamente 

referentes a atos ilocucionários e a atos perlocucionários, respectivamente. Isso vai mudar um 

pouco mais adiante, quando Austin vai perceber as nuanças dessas fórmulas. Conforme 

podemos notar, na seguinte citação “Will these linguistic formulas provide us with a test for 

distinguishing illocutionary from perlocutionary acts? They will not.” (AUSTIN, 1962, 

p.122). Além de falar que as fórmulas não são critérios para distinguir os atos ilocucionários 

dos atos perlocucionários, Austin fala que a fórmula “Ao dizer X estava fazendo Y”, pode ser 

aplicada a: (a) a atos locucionários – exemplos (i) ao dizer que detestava os católicos, estava 

me referindo apenas aos católicos de nosso tempo e (ii) ao dizer Said-Ali, estava emitindo o 

som “sai dali”; e (b) a atos que parecem ficar à margem de sua classificação – exemplo “ao 

dizer X você estava cometendo um erro”. Deixando claro que a fórmula “Por dizer” não é 

apropriada aos atos ilocucionários. 

Ademais, há a exposição de que a fórmula proposta para atos perlocucionários não 

funciona com verbos como “persuadiu”, “convenceu” e “dissuadiu”. Fala ainda que existem 

alguns usos incorretos da linguagem, tal como “intimidar”, na qual as pessoas falam “Está me 

intimidando? ” em vez de “ameaçando”.  

Outro ponto posto por Austin é que a mesma palavra pode ser usada tanto de forma 

ilocucionária quanto de forma perlocucionária, temos como exemplo “tentar”. O terceiro 

ponto é que há o uso proléptico ou antecipante de verbos, tais como “seduzir” e “pacificar”. 

Nesse sentido, “tratar de” é exposto como uma adição possível de um verbo perlocucionário. 

No entanto, ele deixa claro que não é o caso que sempre os verbos ilocucionários são 

equivalentes a “tratar de”. Desse modo, ele enfatiza a diferença entre fazer e tratar de fazer. 

Austin também afirma que, mesmo nos casos que aparentemente cabem o uso de “Ao 

dizer...” em verbos perlocucionários, seus usos são incorretos. A justificativa é que quando 

temos “Ao dizer X eu o estava convencendo”, não está se levando em conta como se chegou a 

dizer X, mas como se chegou a convencer. O significado da fórmula “Ao”, como quando digo 

                                                           
41 AUSTIN, John L.; Op. Cit., p.121, 1961. 
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“Ao fazer A estava fazendo B” pode querer dizer que A supõe B (ou A explica B) ou que B 

supõe A (ou que B explica A).  

A distinção pode ser mais elucidada com (a.1) “Enquanto fazia A, estava fazendo B” 

(isto é, ao construir uma casa, eu estava construindo uma parede) e (a.2) “ao fazer A, eu 

estava no processo de fazer B” (isto é, ao construir uma parede eu estava construindo uma 

casa). Ou (a.1) “Ao emitir os ruídos r eu estava dizendo D” com (a.2) “Ao dizer D eu estava 

emitindo os ruídos r”. No caso, diz Austin “Em (a.1) explico A (meu ato de emitir os ruídos) e 

expresso o propósito que tenho ao emiti-los, enquanto que no caso (a.2) explico B (meu ato 

de emitir os ruídos) e estabeleço assim o efeito desse ato.” (AUSTIN, 1990, p.107). Logo em 

seguida ele chega ao exemplo do zumbido, fazendo assim a diferença quanto à fórmula no 

sentido locucionário e no sentido ilocucionário, e fala o seguinte:  

 

Se considerarmos agora o exemplo: Ao dizer... estava me esquecendo... vemos que 

B (esquecendo) explica como cheguei a dizer X, ou seja, B explica A. Do mesmo 

modo: ao fazer um zumbido (A). este parece ser o uso de “ao” quando usamos com 

verbos locucionários: explica o fato de haver dito o que disse (e não o seu 

significado). Mas se considerarmos os exemplos: (a.3) Ao fazer um zumbido eu 

estava fingindo ser uma abelha. Ao fazer um zumbido eu estava me comportando 

como um palhaço. Vemos dizer que o que a pessoa fez (fazer um zumbido), em 

intenção ou de fato constituiu o dizer tal e tal coisa, um ato de determinado tipo, 

permitindo que se o chamasse por um nome diferente, o exemplo ilocucionário: Ao 

dizer tal coisa eu estava avisando, é desse tipo. Não é da classe (a.1) e (a.2) (quando 

A explica B ou vice-versa). Mas é diferente dos exemplos locucionários porque o 

ato é constituído não pela intenção ou pelo fato, essencialmente, mas pela convenção 

(que é, naturalmente, um fato). Estas características servem para distinguir de 

maneira bastante satisfatória os atos ilocucionários. (AUSTIN, 1990, p.107-8) 

 

Bem, aqui podemos notar que a convenção está além da intenção, no caso do ato 

ilocucionário. O que podemos perceber nisso? Embora a intenção seja parte, não seria o 

essencial da distinção. Ora, como bem acabo de mencionar, ele fala da distinção entre as 

fórmulas com determinados tipos de atos. O que ele quer enfatizar aqui é a menção ao A ou 

ao B, no qual não se está enfatizando a intenção, mas a convenção, isto é, a intenção está 
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presente, mas a convenção é que torna o divisor de águas entre o ato ilocucionário e 

locucionário.42  

Em seguida, temos a explicação a respeito dos atos perlocucionários  

 

Quando a fórmula “ao dizer” se emprega com verbos perlocucionários, por outro 

lado, é empregada no sentido de “ao processo de”, “como parte do ato de” (a.1), mas 

ela explica B, ao passo que o caso do verbo locucionário explica A. Assim, é 

diferente tanto do caso locucionário quanto do caso ilocucionário. A pergunta 

“Como é que você chegou a fazer isso?” não se limita a questões de meios e fins, 

como podemos observar. Assim, no exemplo: Ao dizer A... estava esquecendo B 

explicamos A, mas num sentido novo de “explicar”, que não é o de meios e fins. Por 

sua vez, no exemplo: Ao dizer... estava convencendo... (estava humilhando...) 

explicamos B (meu ato de convencer ou de humilhar alguém) que é na verdade uma 

consequência, mas não é consequência de certos meios. (AUSTIN, 1990, p.108) 

 

A partir da citação acima, conforme já indicamos no início desse subtópico, Austin 

percebe que há momentos em que as fórmulas em determinado contexto e com sentidos 

diferentes do padrão posto por ele, combinam-se com os diferentes tipos de atos. Veremos 

que, em alguns casos, a ideia contida na junção da fórmula ao ato em questão tem aspectos 

distintos. O uso de “by ou por (que)” não se limita aos perlocucionários, podem ter usos atos 

locucionários (porque disse... me referi...), usos ilocucionários (porque disse... estava dessa 

maneira avisando) e usos heterogêneos (porque disse... me fiz de ridículo). Tal como podemos 

perceber a seguir: “A fórmula “por (que)” não se limita... aos verbos perlocucionários. Há o 

uso locucionário (porque disse... me referi...), o uso ilocucionário (porque disse... estava 

dessa maneira avisando...) e... usos heterogêneos (porque disse... me fiz de ridículo).” 

(AUSTIN, 1990, p.108). Esses dois usos seguem conforme o exemplo de Austin: a) Porque 

martelei o prego eu o estava introduzindo na parede; b) Porque lhe extraí o molar, estava 

praticando odontologia.  

Em (a) Austin diz que o “por (que)” indica o meio pelo qual, a maneira pela qual ou o 

método pelo qual o sujeito leva a cabo a ação. Em (b) o “porque” indica um critério, o que há 

na ação do sujeito que permite que seja classificada como a prática da odontologia. Em sua 

visão, o uso de “porque” como critério não cabe para verbos perlocucionários, o uso do 

                                                           
42 Também distinguirá do ato perlocucionário, como já vimos anteriormente. 
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“porque” com verbos perlocucionários sempre terá o sentido de meios para fins. Existem usos 

de verbos ilocucionários com o “porque” (by) no sentido de meios para fins? Se tem, então 

como ou quando ocorre?  

Ele expõe dois modos, (a) quando há adoção de um meio verbal para fazer algo, em 

vez de um meio não-verbal. O exemplo é dado quando dizemos “Porque disse “Aceito” eu 

estava me casando”, o performativo “aceito” é um meio para um fim (o casamento). É 

importante notar que “aceito” está entre aspas e deve aparecer desta forma, como uma 

menção, tratando-se assim de um ato fático e não de um ato rético. E (b) quando um 

proferimento performativo é usado como um meio indireto de realizar outro ato, temos como 

exemplo a frase “Porque disse “Declaro ter três copas” eu informei-o de que não tinha 

ouros.”. Diz que o uso do performativo “Declaro ter três copas” como um meio indireto de 

informar (informar também é um performativo).  

Importante destacar o critério de Austin para usar a fórmula “por(que) disse” como 

teste de que o ato é perlocucionário “(1) que “por(que)” está sendo usado como instrumento e 

não no sentido de critério; (2) que “disse” está sendo usado (a) no sentido pleno de um ato 

locucionário e não no sentido parcial, como, por exemplo, no ato fático; (b) e não é usado no 

sentido que supõe uma dupla convenção, como no exemplo tirado do jogo de cartas, já 

mencionado.”. Austin fala o seguinte ao expor que existem dois testes subsidiários para 

distinguir o ato ilocucionário e perlocucionário, mas não iremos mencionar o primeiro, porque 

achamos desnecessário, porém, o segundo tem algo interessante de ser mostrado:  

 

(2) Os verbos que classificamos (intuitivamente, porque é apenas isso que fizemos 

até agora) como nomes de atos ilocucionários parecem muito próximos dos verbos 

performativos explícitos, pois podemos dizer “Aviso que” e “Ordeno-lhe que” como 

performativos explícitos. Mas avisar e ordenar são atos ilocucionários. Podemos 

usar o performativo “Aviso-o que”, mas não “Convenço-o que”, e podemos usar o 

performativo “Eu o ameaço com”, mas não “Eu o intimido por”; convencer e 

intimidar são atos perlocucionários. (AUSTIN, 1990, p.109-10) 

 

 

Essa também:  

 



51 
 

 

Essa doutrina é totalmente diferente do que sustentaram os pragmatistas, para quem 

o verdadeiro é o que dá bons resultados, etc. A verdade ou falsidade de uma 

declaração não depende unicamente do significado das palavras, mas também do 

tipo de atos que, ao proferi-las, estamos realizando e das circunstâncias em que os 

realizamos. (AUSTIN, 1990, p.119) 

 

 

Isso se dá porque, ao contrário de uma teoria da verdade estritamente correspondente, 

aqui não pura e simplesmente um enunciado assertivo será verdadeiro com sua 

correspondência com os fatos, porém, depende também do propósito (intenção, contexto...) ao 

qual o enunciado é emitido.  

 

2.7.2 Diferença Entre Tipos de Ações e as Consequências 

Neste subtópico, há a discussão sobre alguns pontos que distinguem principalmente os 

atos ilocucionários e os atos perlocucionários, isso se dá no que concerne à noção de ação e à 

noção de consequência. A questão sobre a ação leva à elucidação do que se entende por agir 

no âmbito dos atos de fala (speech acts) em contraste com a ideia comum de agir. Isto é, em 

que sentido Austin fala que dizer é fazer, no caso agir, e o que concerne um speech act theory. 

A bem da verdade, esse último ponto ficará um pouco mais nítido, embora nós não iremos 

apontar o momento da nitidez.  

Há vinculação entre ações físicas e os atos de fala, no sentido de que dizer certas 

palavras é fazer certos movimentos com os órgãos vocais. Preciso separar a ação que fazemos 

das suas consequências, atos físicos, ato físico mínimo e consequências naturais (ou intenção 

com que o ato foi feito)43. Neste ponto, há o esclarecimento do sentido dos atos de fala como 

ações e atos físicos em geral: (a) diferença entre dar um pontapé na parede e dar um pontapé 

na bola para fazer um gol; (b) distinção entre os sentidos de consequência (“Ao fazer x estava 

fazendo y, no sentido de que como consequência de haver feito x pude fazer y” (AUSTIN, 

1990, p.93)).  

Existe uma gama de “consequências” que podem ser não intencionais. O termo “ato” 

não está aludindo apenas ao ato físico mínimo.  Pode-se dizer ao responder a pergunta “O que 

                                                           
43 Intenção em ação de Searle. 
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ele fez?”, “Matou o burro – Disparou o revólver; - Puxou o gatilho; - Apertou o dedo que 

estava sobre o gatilho”; Segue então a seguinte forma “Por haver feito B (ilocução) ele fez C, 

em vez de “Ao fazer B...”. A diferença entre ato ilocucionário e ato perlocucionário é marcada 

na diferença entre “ao dizer tal coisa eu o estava prevenindo” e “por dizer tal coisa eu o 

convenci, ou surpreendi, ou o fiz parar”.  

Podemos notar na citação a seguir, a ilustração de Austin quanto algumas concepções 

de atos no sentido de atos físicos mínimos e a noção de ato de fala, isto é, ele aponta para o 

fato de que as ações de fala não consistem na redução às ações mínimas nem mesmo os atos 

podem ser vistos dessa forma reducionista. Notemos: 

 

A emissão de sons pode ser uma consequência (física) do movimento dos órgãos 

vocais, da expulsão do ar, etc., mas a emissão de uma palavra não é uma 

consequência, física ou de outro tipo, da emissão de um ruído. Do mesmo modo a 

emissão de palavras com determinado significado não é uma consequência física, ou 

de outro tipo, da emissão de palavras. No que diz respeito a isso, nem mesmo os atos 

“fáticos” (A.b) e “réticos” (A.c) são consequências, muito menos consequências 

físicas, dos atos fonéticos (A.a). (AUSTIN, 1990, p.99) 

 

 

Ademais, fala que quaisquer que sejam as consequências naturais e imediatas não são 

normalmente outros atos de dizer algo, desse modo, há uma ruptura natural da cadeia de atos, 

o que é distinto do que ocorre no caso das ações físicas em geral.   

 

Não apenas deixamos de lado a noção de ato físico mínimo (que em todo o caso é 

duvidosa), como também não temos qualquer tipo de designação para distinguir atos 

físicos de consequências. Ao passo que, com os atos em que se diz algo, o 

vocabulário de nomes para os atos (B) parece expressamente destinado a marcar 

uma ruptura num determinado ponto entre o ato (de dizer algo) e suas consequências 

(que geralmente não são o dizer algo, ou pelo menos não o são na grande maioria 

dos casos). (AUSTIN, 1990, p.97) 
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 Essa é basicamente a diferença entre ilocução e perlocução, isto é, a ilocução consiste 

em realizar algo no ato de dizê-lo e a perlocução consiste nas consequências das ações que 

não são puramente dizer algo. 

Além do mais, na teoria dos atos de fala, Austin os vê como suscetíveis aos males que 

podem afetar todas as ações. Nessa acepção, há a diferença entre “o ato de fazer x” e o “ato de 

tentar fazer x”, por exemplo, de prevenir e de tentar prevenir. A seguinte citação é 

interessante de marcar, pois mostra um pouco a ideia de Austin acerca dos atos 

perlocucionários e sua ligação com a ilocução. Também distingue entre ações com um objeto 

perlocucionário e aquelas que produzem uma sequela perlocucionária.  

 

Temos que distinguir as ações que possuem um objeto perlocucionário (convencer, 

persuadir) daquelas que simplesmente produzem uma sequela perlocucionária. 

Assim, podemos dizer: “Tentei preveni-lo, mas só consegui alarmá-lo”. O que é 

objeto perlocucionário de uma ilocução pode ser sequela de outra. Por exemplo, o 

objeto perlocucionário de prevenir, alertar alguém, pode ser uma sequela de um ato 

perlocucionário que alarma alguém. Por outro lado, que alguém se sinta dissuadido 

pode ser a sequela de uma ilocução, em lugar de ser o objeto de dizer “não faças 

isso”. Alguns atos perlocucionários sempre têm sequelas, mais do que objetos, a 

saber, aqueles atos que carecem de fórmula ilocucionária. Assim, posso surpreender, 

ou perturbar ou humilhar alguém por meio de uma locução, embora não existam as 

fórmulas ilocucionárias “Surpreendo-te por...”, “Perturbo-te por”, “Humilho-te 

por...”. (AUSTIN, 1990, p.101) 

 

 

Distinção entre fazer algo e tentar fazer algo, isto é, distinguir entre “(I) quando a 

pessoa que fala tenciona causar um efeito que pode, contudo, não ocorrer e (II) quando a 

pessoa que fala não tenciona causar um efeito ou tenciona deixar de causa-lo e, contudo, o 

efeito ocorre.” (AUSTIN, 1990, p.92). No caso (I), invoca-se a distinção entre tentar e 

conseguir, no caso (II), invoca-se os recursos linguísticos normais para negar nossa 

responsabilidade. É importante frisar a diferença entre produzir efeitos ou consequências que 

são intencionais ou não intencionais. E também notar a diferença dos atos que não foram 

realmente realizados pelo sujeito, que se referem à realização por meio da força, e os atos que 

foram realizados espontaneamente pelo sujeito. 
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Ao falar sobre a necessidade de distinguir as consequências, Austin fala um pouco 

sobre o ato perlocucionário e diz que, no sentido do perlocucionário, fazer uma ação deve ser 

excluído como algo irrelevante para a interpretação do sentido em que um proferimento é 

performativo e que, ao se emití-lo, realizamos uma ação como distinto do constativo. 

Inclusive fala que pode-se ter atos perlocucionários em várias circunstâncias especiais, como 

quando, por exemplo, ao dar uma informação, impede-se alguém de fazer algo. Em sua visão, 

isso se dá porque é óbvio que todos os atos perlocucionários, ou quase todos, podem ser 

realizados em circunstâncias suficientemente especiais, ao se emitir qualquer proferimento, 

com ou sem o propósito de produzir os efeitos que ele chama de perlocucionários, e em 

particular ao emitir um proferimentos constativo direto. Temos como exemplo: “Você pode, 

por exemplo, impedir (C.b) que eu faça algo simplesmente ao me dar uma informação, talvez 

inadvertidamente, mas na ocasião oportuna, sobre as consequências reais do ato que eu 

havia pretendido realizar.” (AUSTIN, 1990, p.96). 

Para finalizar este tópico, mostraremos como foi já questionado anteriormente, o fato 

de os atos ilocucionários terem determinados efeitos. Fala-nos Austin que os atos 

ilocucionários estão relacionados com a produção de efeitos em certo sentido: (i) obter 

determinado efeito para ser feliz e bem-sucedido: tornar compreensível o significado e a força 

da locução - assegurar a sua apreensão “Não se pode dizer que preveni um auditório a menos 

que este escute o que eu diga e tome o que digo num determinado sentido.” (AUSTIN, 1990, 

p.100); (II) o ato ilocucionário tem efeito de certas maneiras: provocar estados de coisa, 

mudança no curso normal de acontecimentos. Exemplo de “Batizo este navio com o nome de 

Queen Elizabeth” que tem o efeito de batizar o navio ou dar nome a ele. E (III) muitos atos 

ilocucionários levam a uma resposta ou sequela por meio da convenção, por exemplo, 

perguntar “sim ou não”, “...requer um segundo ato por parte do protagonista do primeiro ato 

ou de outra pessoa.” (AUSTIN, 1990, p.100). Não acreditamos que essas distinções entre 

efeitos da perlocução e da ilocução sejam suficientes para elucidar alguns problemas, 

principalmente quando consideramos uma relação dialógica. 
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2.8 Tipos de Atos Ilocucionários 

Na teoria dos atos de fala de Austin, temos as seguintes classes de atos ilocucionários 

que são distinguidas, principalmente, quanto à força ilocucionária, embora veremos que tenha 

algumas questões a mais: (1) Vereditivos (Verdictives); (2) Exercitivos (Exercitives); (3) 

Comissivos (Commissives); (4) Comportamentais (Behabitives); (5) Expositivos 

(Expositives). 

Os vereditivos se caracterizam por dar um veredito por um corpo de jurados, um 

árbitro ou um desempatador, e podem constituir uma estimativa, um cálculo, uma apreciação. 

Eles essencialmente constituem o estabelecimento de alguma coisa (fato ou valor). Eles 

emitem um juízo que pode ser oficial ou extra-oficial sobre evidências ou razões no que tange 

ao valor ou ao fato. É preciso notar que ele é um ato judicial que se distingue de atos 

legislativos ou executivos, estes dois últimos são exercitivos. Essa classe tem conexões com 

verdade e falsidade em relação ao fundamento ou falta de fundamento, vem como à justiça e à 

injustiça.  

Na comparação com o exercitivo, temos que, por exemplo, a determinação de um juiz 

faz valer a lei, enquanto que o que estabelece o corpo de jurados faz de um homem um 

condenado. Ele distingue o proferimento executivo do proferimento vereditivo com as 

seguintes sentenças respectivamente, “Você o terá” e “É seu”. Os atos do executivo são 

passíveis de serem considerados certos ou errados, justificado ou injustificado diante da 

evidência.  

Na comparação com os compromissivos, temos que um veredito ou uma estimativa 

compromete-nos a uma conduta futura. Austin deixa claro que o faz de forma semelhante a 

qualquer ato de fala (isto é, qualquer ato de fala compromete o falante). Esse compromisso 

consiste, por exemplo, em nos comprometer a determinar uma indenização.  

Em comparação com os comportamentais, ele fala que o ato de cumprimentar pode 

implicar em dar um veredito (bem, não consigo imaginar exatamente como seria isso, vamos 

esperar para a exposição ou esclarecimento do comportamental). Além dessa questão, ele diz 

que culpar também é dar um veredito em determinado sentido e em outro sentido é ser um 

comportamental.  

Em comparação com os exercitivos, ele diz que de certa forma, alguns tipos de 

exercitivos dão um veredito, tais como: interpreto, analiso, descrevo, caracterizo. No entanto, 
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eles estão relacionados essencialmente a questões verbais e ao esclarecimento da exposição 

do falante. São exemplos de vereditivos: absolvo, considero (em termos legais), vejo-o como, 

computo, coloco, incluo em, classifico, valorizo, caracterizo, condeno, interpreto como, 

determino, estimo, dato (temporalmente), torno-o, graduo, avalio, diagnostico, constato (uma 

realidade), entendo, calculo, situo, tomo (x como y), qualifico, descrevo, analiso. 

Os exercitivos consistem no exercício de poder, direito ou influência. Por exemplo: 

designar, votar, ordenar, instar, aconselhar, avisar. Consistem também em tomar uma decisão 

favorável ou contrária a um determinado curso de ação ou advogá-la. Advogar em contraste 

com uma estimativa, outorgar uma indenização em contraste com determinar seu montante, 

dar uma sentença em contraste com um veredito (quão diferença há entre as duas?). 

Autorizam ou não autorizam alguém a fazer determinados atos. Em comparação com os 

vereditivos, fala que “considero”, “interpreto” e similares podem ser exercitivos quando se 

constituem atos oficiais, além de que há exercitivos baseados em vereditivos, como é o caso 

de “concedo” e “absolvo”. Em comparação com os compromissivos, tem-se que alguns 

exercitivos nos comprometem a uma linha de ação determinada, tais como “permitir”, 

“autorizar”, “delegar”, oferecer”, “conceder”, “dar”, “sancionar” e “consentir”.  

O exercitivo se conecta com o compromisso de forma próxima à conexão entre 

significado e implicação. No caso de designar e nomear, apesar de serem atos que 

comprometem, em sua visão, seria melhor dizer que tais atos conferem poderes, direitos, 

nomes ou os modificam ou os eliminam. Há uma ligação deveras estreita entre alguns 

exercitivos e a classe dos comportamentais, é o que nos fala Austin, e o exemplo que ele dá é 

desafio, protesto, aprovo e elogio; podendo ambos serem a adoção de uma atitude ou a 

realização de um ato.  

Na comparação com os expositivos, diz-nos que os exercitivos “retiro o que disse”, 

“não faço objeção” e “faço objeção”, têm a mesma força dos expositivos. Além disso tudo, 

ele expõe os contextos típicos nos quais os exercitivos são usados, são eles: (1) nomeações de 

funcionários ou empregados, candidaturas em eleições, admissões, renúncias, demissões e 

pedido de admissão; (2) conselho, exortação e petição; (3) facultamentos, ordens, sentenças e 

anulações; (4) direitos, reclamações, acusações.  São exemplos de exercitivos: nomeio, 

demito, ordeno, sentencio, exijo (o pagamento de um imposto), escolho, lego, advirto, rogo, 

insisto em, proclamo, revogo, sanciono, consagro, degrado, excomungo, mando, multo, voto 
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em, reclamo, perdoo, aconselho, suplico, pressiono, anuncio, anulo, suspendo, declaro 

encerrado, rebaixo (de categoria), nomeio (dar nome, título), dirijo, concedo, indico, dou, 

renuncio, advogo, peço, recomendo, invalido, repito, veto, declaro aberta. 

Os comissivos se caracterizam por prometer ou de alguma forma assumir algo, além 

de comprometer a pessoa a fazer algo, também incluem declarações ou anúncios de intenção 

(por que se comprometem com a veracidade?). Ou melhor, compromete quem o usa a uma 

determinada linha de ação. Também incluem o que Austin chama de coisas um tanto vagas 

denominadas de adesões. Um exemplo seria tomar partido. Eles têm conexões com os 

vereditivos e os exercitivos. Austin fala da diferença e semelhança que há em ter a intenção e 

se comprometer, questionando assim o fato de pertencerem ambos aos compromissivos. No 

entanto, apesar de alguns casos que saem do escopo, fala que ambos mostram o compromisso 

expresso. Mostra também que o compromisso e a intenção perpassam declarações e outras 

classes de atos ilocucionários (qual é o papel do compromisso nos atos ilocucionários e a 

intenção?).  

Em comparação com os vereditivos, há dois modos de comprometimento nos 

vereditivos: (a) nos comprometem a ações que são necessárias para sustentar nosso veredito e 

ser coerente com ele e (b) nos comprometem a realizar as ações que podem ser consequências 

de um veredito ou estar incluídas nelas. No que se refere aos exercitivos, eles nos 

comprometem com as consequências de um ato. Temos como exemplo o ato de dar um nome, 

e Austin se pergunta, inclusive, se os permissivos caberiam na classificação dos exercitivos ou 

dos compromissivos.  

Na comparação com os compartamentais, há a pressuposição de aderir e comprometer-

se em declarar-se ofendido, aplaudir ou elogiar. Por outro lado, há a implicação do 

comprometimento com uma conduta semelhante nos comportamentais, por exemplo, quando 

censuro, adoto uma atitude a respeito da conduta de alguém e me comprometo a não fazer 

algo semelhante.  

Em comparação com os expositivos, Austin fala que jurar, prometer e garantir que 

algo é de certa forma, funcionam como expositivos. Simultaneamente, estar de acordo, estar 

em desacordo, sustentar e defender parecem ser, ao mesmo tempo, expositivos e comissivos. 

Exemplos de comissivos: prometo, me comprometo a, estou decidido a, pretendo, me 

proponho a, garanto, prometo, solenemente, me consagro a, adoto, adiro, compactuo, me 
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obrigo a, tenho a intenção de, contrato, dou a minha palavra, declaro minha intenção, planejo, 

farei X, asseguro que, concordo, me pronuncio por, defendo, me opnho a, tenho o propósito 

de, juro, aposto, consinto, tomo partido, abraço (uma causa), sou a favor de. 

Os comportamentais constituem um grupo bastante heterogêneo, eles se referem à 

atitude e comportamento social. Eles trazem a ideia de reação diante da conduta e da sorte dos 

outros, assim como de atitudes e expressões de atitudes de condutas passadas ou iminentes do 

outro. Austin fala de conexões explícitas entre declarar e descrever quais são os sentimentos 

do locutor e o fato de expressá-los, no entanto, fala que eles são distintos de ambas as coisas. 

Nos comportamentais há um risco muito grande para a insinceridade.  

Fala que há conexões óbvias com os compromissivos, isto se dá porque elogiar ou 

apoiar consiste tanto em reagir diante da conduta de outrem quanto se comprometer com uma 

linha de conduta. No que se refere aos exercitivos, também há conexão tênue entre ambas, 

isto porque aprovar pode ser tanto um exercício de autoridade como uma reação diante da 

conduta de outro. Temos como exemplos: pedir desculpas, felicitar, elogiar, dar os pêsames, 

maldizer e desafiar. 

Apesar de Austin dizer que os expositivos são difíceis de definir, ele diz que essa 

classe esclarece o modo como os proferimentos dos locutores se encaixam no decorrer de uma 

argumentação ou de uma conversa ou como se está usando as palavras. Eles são usados ao 

expressar opiniões, conduzir debates e esclarecer usos e referências. Austin fala que está 

aberto à discussão quanto à classificação destes, pois poderiam ser vereditivos, exercitivos, 

comportamentais ou comissivos.  

Quanto à questão de eles poderem ser classificados como as outras classes, Austin dá 

alguns exemplos de expositivos que se encaixam muito bem em outras classes. Quanto à 

vereditivos, temos analiso, classifico, interpreto, ambos supõem o exercício do julgamento. 

Quanto aos exercitivos, temos concedo, insto, insisto, todos supõem o exercício de influência 

ou de poderes. Quanto aos comissivos, temos defino, concordo, aceito, sustento, apoio, juro, 

estes supõem assumir uma obrigação. Quanto aos comportamentais, temos não me oponho, 

desanimo, todos supõem adotar-se uma atidude ou expressar um sentimento.  

Além disso, podem ser descrições simples e diretas de sentimentos, de forma especial 

quando em situações que se tratam de ajustar a palavra à ação. Temos como exemplo: afirmo, 

nego, declaro, descrevo, classifico, identifico, faço objeção, adiro a, reconheço, repudio, 
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observo, menciono, interponho, corrijo, revejo, deduzo, negligencio, destaco, contesto, 

informo, aviso, digo, respondo, replico, começo por, passo a, concluo com, interpreto, 

distingo, analiso, defino, pergunto, relato, juro, conjeturo, duvido, explico, formulo, aceito, 

retiro, concordo, não faço objeção, significo (quero dizer), refiro-me a, entendo, considero 

como, argumento, concedo, exemplifico, suponho, postulo. 

Vimos alguns aspectos gerais da concepção pragmática de Austin no que concerne a 

sua concepção de atos de fala e os aspectos extralinguísticos importantes para entendermos 

um enunciado performativo. Cremos que a nossa explanação contribuiu para que tenhamos 

um entendimento, mesmo que geral, de como se dá a concepção austiniana e o método por ele 

seguido. Neste momento, passaremos para a visão searleana dos atos de fala, embora antes de 

apresentarmos a concepção em si da teoria dos atos de fala em Searle, apresentaremos alguns 

aspectos que são importantes no sistema desenvolvido por ele. Mesmo que a teoria dos atos 

de fala de Searle tenha vindo antes de sua teoria da mente, por uma questão metodológica e 

didática, optamos por colocar primeiramente a teoria da mente de Searle e posteriormente a 

sua teoria dos atos de fala. No decorrer de nossa apresentação, acreditamos que ficarão 

melhor elucidados os motivos pelos quais colocamos cada tópico do capítulo seguinte.  
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3  A INTENCIONALIDADE EM SEARLE COMO ASPECTO FUNDAMENTAL NO 

ATO DE FALA 

3.1 Realismo Externo 

Sabemos que, na acepção searleana, o Background desempenha um papel fundamental 

nas relações humanas tanto interpessoais quanto em outros aspectos da vida cotidiana, e, 

claro, isso inclui também a enunciação e o entendimento de um enunciado. Mais adiante 

discutiremos como isso se dá na teoria dos atos de fala de Searle44, por ora, apenas 

apresentaremos algumas noções introdutórias. Na visão searleana, as pessoas geralmente 

agem de acordo com pressupostos acerca do mundo real, sendo eles fundamentais para a vida 

dos seres conscientes. Estes pressupostos são pontos de vista geralmente aceitos no nosso 

cotidiano e Searle (2000) denomina-os de posição-padrão. Dentre esses pressupostos, um dos 

mais básicos é que há um mundo real que existe independente de nós, nossas experiências, 

nossos pensamentos e nossa linguagem. A posição de que há um mundo real independente do 

sujeito é denominada de realismo externo. Outro pressuposto básico admitido por Searle é a 

teoria da verdade como correspondência, ou seja, a teoria que defende que as afirmações são 

verdadeiras quando elas correspondem, descrevem ou se encaixam à maneira como as coisas 

realmente são no mundo.  

De acordo com a concepção searleana, essas posições-padrão são normalmente 

verdadeiras, apesar de terem sofrido muitos ataques durante a história da filosofia. Esses 

ataques adquirem um caráter essencial na história da filosofia, porque somos levados a pensar 

que para filosofar precisamos negar os pressupostos do senso-comum. Isto é, somos induzidos 

a pensar que para filosofar temos que negar coisas que normalmente são óbvias e 

consideradas como fatos pelo senso-comum. Temos como exemplo a negação da realidade de 

um mundo externo independente de nossos estados subjetivos.  

Porém, em sua visão, alguns outros pressupostos não são verdadeiros como, por 

exemplo, o ponto de vista de que existem duas entidades distintas, sendo elas uma mente e um 

corpo. Esse pressuposto não é admitido por Searle devido ao fato de ele nos levar a dizer algo 

que ele considera absurdo, tal como afirmar que existe um corpo que é material e uma mente 

que não é material. A concepção de que a mente é algo além da matéria é defendida pelo 

                                                           
44 Pretendemos iniciar essa discussão neste capítulo e estendê-la ao próximo capítulo. 
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dualismo de substâncias e é rejeitado por Searle em sua teoria da mente. Contudo, ele também 

nega a posição materialista que defende a exclusão do aspecto subjetivo da mente e, deste 

modo, reduz a mente ao comportamento do corpo, ao processamento de informações ou a 

estados computacionais do cérebro, tal como podemos notar abaixo: 

 

E, uma vez que você aceite nossa visão de mundo, o único obstáculo para 

conferir à consciência seu status de característica biológica de organismos é o 

antiquado pressuposto dualista/materialista de que o caráter “mental” da 

consciência torna impossível, para ela, ser uma propriedade “física”. (SEARLE, 

2006, p.135)  

 

 

Este conjunto de pressuposições forma o que Searle denomina de Background ou 

Pano de Fundo. O Pano de Fundo desempenha um papel fundamental para compreendermos 

as ações Intencionais que realizamos no nosso cotidiano, tais como andar, dirigir, falar e 

comer. No entanto, trataremos o conceito de Background mais adiante na seção da 

Intencionalidade, pois ele será melhor elucidado em sua relação com o conceito de Rede.  

Ele também considera os pressupostos como fato na extensão do nosso discurso sobre 

objetos e estados de coisas (state of affairs) no mundo independente de nós. São elas as 

formas de explicar, pedir, descrever, prometer, entre outras, que tratam de aspectos do mundo 

real. Além do mais, hoje em dia, como segue o argumento de Searle, cremos e entendemos o 

mundo diferentemente de alguns séculos anteriores, normalmente as pessoas mais instruídas 

da contemporaneidade não acreditam em qualquer fantasia que dizem por aí. Em sua visão, 

esse fato acontece por causa dos avanços das ciências naturais, mais especificamente, por 

teorias como a teoria atômica da matéria e a teoria evolutiva da biologia. Essas duas teorias 

são admitidas neste trabalho e elas trarão grandes influências para o seu desenvolvimento.45  

Por meio dessas duas teorias, Searle expõe que (i) o universo é constituído de 

partículas em campo de força que estão geralmente organizadas em sistemas e (ii) as 

fronteiras de um sistema são determinadas por suas relações causais. São exemplos de 

sistemas: árvores, montanhas, geleiras, e assim por diante. Ademais, alguns desses sistemas 

são sistemas orgânicos de cadeia de carbono, e entre esses sistemas orgânicos estão 

                                                           
45 Isto é, aqui isso não nos causa nenhum problema. 
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organismos que hoje existem de espécies que evoluíram ao longo do tempo. Desses 

organismos, alguns desenvolveram sistemas nervosos, consequentemente, esses sistemas 

nervosos desenvolveram o que chamamos de mente. Na visão searleana, o aspecto primeiro e 

mais essencial das mentes é a consciência. 

 

3.2. Consciência 

Searle não fornece uma definição de “consciência”, porém ele entende por consciência 

os estados de conhecimento e percepção que começam quando acordamos e terminam quando 

dormimos sem sonhar46 (ou morremos ou de algum outro modo nos tornamos 

inconscientes47).  

 

Como acontece com a maioria das palavras, não é possível dar uma definição de 

“consciência” em termos de condições necessárias e suficientes, nem é possível 

defini-la à moda aristotélica, via gênero e diferença. Entretanto, embora não 

possamos dar uma definição literal não-circular, ainda assim considero essencial 

dizer o que quero significar com essa noção, porque ela é frequentemente 

confundida com diversas outras. (SEARLE, 2006, p.123) 

 

 

As implicações dos pressupostos nos levam diretamente ao conceito de naturalismo 

biológico48 de Searle, que será aceito aqui para seguir na exposição, em oposição às diversas 

teorias existentes, tais como o materialismo e o dualismo de substância. O naturalismo 

biológico defende que a mente é um processo biológico assim como a digestão. Basicamente, 

a diferença entre o processo digestivo e a consciência é que o processo digestivo tem uma 

ontologia de terceira pessoa e a consciência tem uma ontologia de primeira pessoa. Por isso, a 

                                                           
46 Como veremos, o conceito de consciência e inconsciência no livro “Intencionalidade” traz algumas confusões. 

Ademais, alguns significados das palavras “consciente” e “incosciente” são bastante confusos em português. 

Apesar de que no inglês existem as palavras “(un)consciousness”, “conscious”, “aware” e “awareness”, também 

há uma dificuldade ao tratar da inconsciência. 
47 O conceito de inconsciente na filosofia de Searle é uma discussão extensa, portanto, não comentaremos os 

detalhes sobre essa questão aqui. Para mais informações ver Searle, 1995. 
48 Há uma enorme discussão a respeito dessa visão de Searle, alguns autores chamam essa visão de Searle de 

dualismo de propriedade. Os ataques foram tantos que Searle escreveu um artigo para negar, denominado de 

“Why Am I Not a Property Dualist”. 
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consciência não é redutível a processos que consistam em fenômenos físicos descritíveis em 

termos físicos da terceira pessoa.  

Desta maneira, a concepção adotada por Searle não exclui a existência de partículas 

físicas em campo de força e nem de experiências conscientes. São exemplos de experiências 

conscientes: pensar um problema filosófico, sentir o cheiro de uma flor, dirigir um automóvel, 

ler um livro, lembrar os tempos de criança, resolver uma equação matemática, sentir um 

ímpeto sexual, ficar com raiva porque alguém pisou no seu pé, ficar entediado enquanto 

espera para ser atendido no banco, sonhar durante o sono, etc.  

Mas a pergunta que fica é: como aspectos físicos causam a consciência do modo que a 

teoria searleana concebe? A consciência e os estados mentais como um todo são causados por 

processos neurais de nível inferior no cérebro, sendo a mente um processo físico de nível 

superior. Entretanto, na visão searleana, o problema está em aceitar uma descrição biológica 

da consciência sem excluir as experiências conscientes dela. Argumentando que não podemos 

apenas descrever a consciência do mesmo modo que descrevemos outros processos biológicos 

como a digestão. Pode-se reduzir a digestão ao explicarmos como acontece a quebra dos 

carboidratos, mas não podemos do mesmo modo falar que a consciência se reduz aos 

bombardeios de neurônios.  

Vejamos agora alguns aspectos da consciência de acordo com o naturalismo biológico. 

Existem três aspectos essenciais da consciência, a saber: (i) eles são internos, (ii) qualitativos 

e (iii) subjetivos. A consciência é interna de um modo espacial, isto é, os estados conscientes 

ocorrem dentro do corpo, em oposição a um eventual acontecimento externo. A consciência 

não ocorre longe do corpo, não faz sentido dizer literalmente que seu corpo está neste 

momento no seu quarto e sua consciência está na rua. Isto é, a consciência ocorre em um 

cérebro e não podemos separá-la dele assim como a característica líquida da água não pode 

ser separada da água. A consciência ocorre necessariamente dentro de um organismo ou de 

algum sistema. Outro sentido da consciência ser interior é que qualquer um de nossos estados 

conscientes só existe em uma complexa rede de relações com outros estados conscientes. 

Sendo assim, a ontologia de um estado consciente envolve uma relação desse estado 

consciente com outros estados conscientes. 

Os estados conscientes são qualitativos no sentido de que há um modo determinado de 

sentir cada um dos estados mentais. Por exemplo, há um modo de beber um suco de maracujá 
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e esse modo de beber um suco de maracujá é bem diferente do modo de escutar uma música. 

Nesse mesmo sentido, não há um modo de ser uma mesa e nem de ser um sofá, porque essas 

entidades não são conscientes. 

Os estados conscientes são subjetivos no sentido de serem sempre experienciados por 

um agente humano ou animal que os possua. Isto significa que a subjetividade possui uma 

ontologia de primeira pessoa, em oposição à epistemologia, pois não se trata de como o 

sujeito conhece os seus estados conscientes, mas de como ele os experiencia. Em suas 

próprias palavras:  

 

Uma consequência da subjetividade dos estados conscientes é que meus estados de 

consciência são acessíveis para mim de uma maneira que não o são para você. 

Tenho acesso às minhas dores de uma maneira que você não tem acesso às minhas 

dores, mas você tem acesso às suas dores de uma maneira que eu não tenho acesso a 

essas dores. Por acesso, na última frase, não quero dizer simplesmente acesso 

epistemológico. Não se trata apenas de eu poder conhecer minhas dores melhor do 

que posso conhecer suas dores. (SEARLE, 2000, p.47) 

 

 

Somente seres conscientes possuem uma ontologia de primeira pessoa, os outros 

objetos no mundo possuem uma ontologia de terceira pessoa (tais como montanhas, árvores, 

mesas, cadeiras, entre outros). Os objetos têm uma ontologia de terceira pessoa porque a 

existência deles não depende de ser experienciada por um agente. 

Existem também outros aspectos da consciência que são relevantes para a construção 

da nossa pesquisa sobre a intencionalidade searleana. Um destes aspectos dos estados 

conscientes é a familiaridade. A consciência sempre traz um grau de familiaridade às 

percepções, desde as coisas mais estranhas até as mais familiares. Sempre quando visitamos 

lugares estranhos ainda assim os objetos que vemos fazem sentido para nós, por exemplo, se 

percebemos uma casa estranha ainda assim sabemos que ela é um local para morar.  

Ademais, a consciência tem um aspecto denominado de transbordamento. Esse 

aspecto tem como característica que as experiências conscientes sempre fazem referência às 

coisas que estão para além da consciência. As experiências conscientes nunca são isoladas, 

elas sempre se prolongam para além delas mesmas. Quando temos um pensamento 
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determinado sempre nos lembramos de outros pensamentos. Por exemplo, as experiências 

visuais que temos fazem referência a coisas não vistas no momento. 

Além disso, todos os estímulos sensoriais chegam ao agente consciente de maneira 

unificada. Deste modo, não existem diferentes tipos de consciência para cada experiência 

consciente, ao contrário, os diversos estímulos sensoriais de um agente consciente fazem parte 

de uma única experiência consciente.   

Entre todos esses aspectos apresentados, na concepção searleana, o mais importante 

para a sobrevivência é que a consciência nos dá acesso a um mundo diferente dos nossos 

estados conscientes. Ela representa para si objetos e estados de coisas no mundo. A partir 

disso, apresentaremos como se dá na teoria searleana a relação da consciência com o mundo 

real e mostraremos um dos fatos mais importantes da relação do sujeito consciente com o 

mundo, a intencionalidade. O estudo da Intencionalidade e sua relação com a consciência nos 

permitirão demonstrar como isso ocorre. 

 

3.3. Intencionalidade 

A intencionalidade é a característica de muitos estados mentais que nos permite ter 

acesso ao mundo real e também a nos relacionarmos com ele. Ela é um aspecto dos estados 

mentais que se refere a e dirige-se a objetos e estados de coisas no mundo. Afirma Searle 

(2002, p.1): “Poderíamos dizer, a título de formulação preliminar, que a Intencionalidade é 

aquela propriedade de muitos estados e eventos mentais pela qual estes são dirigidos para, 

ou acerca de, objetos e estados de coisas no mundo.” Diz-nos também Leclerc (2015, p.3) 

que “...a palavra ‘intencionalidade’ é normalmente usada para designar o poder da mente de 

representar algo, a característica dos estados, atos e eventos mentais de serem acerca de 

algo...” O termo intencionalidade é diferente de ter a intenção no sentido de pretender, por 

exemplo, distingue-se de ter a intenção de ir ao cinema. De acordo com Searle, na língua 

inglesa não há esse significado para a Intencionalidade, pois ela é um conceito filosófico de 

origem alemã derivada da palavra Intentionalität. Conta-nos Searle49 que na língua alemã não 

há esse problema com a Intencionalidade, devido ao fato do significado de Intentionalität ter 

um sentido distinto da palavra Absicht, tendo esta última palavra o sentido de pretender. A 

                                                           
49 In Searle, 2000. 
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bem da verdade, há controvérsia a esse respeito, pois é mais aceita e difundida a origem do termo 

como vinda do latim. Como nos diz Leclerc (2015, p.3):  

 

A palavra ‘intencionalidade’ deriva do latim ‘intentio’ (tensão, esforço, tendência, 

objetivo) e, por sua vez, do verbo infinitivo ‘intendere’ que denota, entre várias 

possibilidades, a ação de puxar a corda de um arco (arcum intendere), esticar algo, 

dirigir-se para certo destino, prestar atenção, visar algo, etc. Os lógicos medievais da 

tradição terminista dividiam os termos mentais em termos de primeira intenção — 

que se aplicam a indivíduos (conceitos como CACHORRO, CAVALO, 

CADEIRA,2 etc.)—, e termos de segunda intenção — que se aplicam aos 

precedentes (UNÍVOCO, EQUÍVOCO, CONOTATIVO, etc.). 

 

 

Ao longo de todo o seu trabalho Searle colocou o termo “Intencionalidade” com a letra 

inicial maiúscula para distingui-la da palavra “intencionalidade” no sentido de pretender, 

porém, não faremos a mesma coisa e deixaremos a palavra “intencionalidade” grafada com a 

letra inicial minúscula. Vale ressaltar que a intenção é apenas um tipo de intencionalidade 

como quaisquer outros tipos de intencionalidade, e, por este motivo, ela não é um tipo 

especial de intencionalidade. São exemplos de estados Intencionais: crenças, desejos, 

intenções, ódio, ansiedade, entre outros. 

A intencionalidade é uma característica de muitos estados mentais, mas, na visão de 

Searle, ela está dissociada da noção de consciência, visto que nem todos os estados 

conscientes são intencionais e nem todos os estados intencionais são conscientes. Desse 

modo, podemos ter uma crença mesmo que estejamos inconscientes, por exemplo, 

acreditamos que o Camilo Santana é governador do Ceará mesmo estando em um sono sem 

sonho. 50 Isso só afirma que quando nós estivermos despertos poderemos responder à pergunta 

sobre quem é a(o) governador do Ceará . Isso é o que Searle diz no livro “intencionalidade”, 

embora essa concepção esteja um pouco confusa, isto é, como alguém está inconsciente e tem 

intencionalidade? No livro “A Redescoberta da Mente”, Searle tenta resolver esse problema, 

falando que, na verdade, o estado intencional é latente nesses casos. O que se pode pensar da 

ideia de Searle sobre o estado intencional latente?  

                                                           
50 Aqui estamos falando apenas da concepção de Searle no livro Intencionalidade, essa questão traz bastante 

questionamentos. Ver CARVALHO, Joelma Marques de, 2005.  
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Ele afirma que quando uma pessoa está inconsciente no sentido de estar em coma ou 

estar em um sonho sem sonhos, ao nível neurofisiológico se pode dizer que o cérebro está 

apto de forma estrutural para ter o estado Intencional consciente. Ele fala que o estado 

Intencional pode vir a ser consciente, no caso, o estado consciente, através da rede de 

conexão, pode vir a ser consciente, por isso, nesse sentido que ele defende que há estados 

intencionais inconscientes.  

Realmente, no presente momento, parece-nos que a ideia searleana anterior sobre a 

intencionalidade ser uma característica de alguns estados mentais e esta poder ser 

inconsciente é um tanto quanto ambígua. Isto se dá porque, ao dizer que existem estados 

intencionais inconscientes quando alguém está em um sono sem sonhos ou está em coma, 

pode dar a entender que existem estados intencionais que funcionam no cérebro de forma 

independente dos estados mentais. Ele percebe essa ambiguidade e tenta retificar ao falar da 

estrutura neurofisiológica, embora a sua ideia de inconsciência pareça não englobar uma 

noção de intencionalidade inconsciente, dizendo que o que há é um estado de latência dos 

estados intencionais e que, nesses casos de inconsciência (dormindo sem sonhos e em coma), 

apenas há o funcionamento do cérebro a nível inferior. Como podemos conferir a seguir: 

 

Porém a ontologia de estados mentais inconscientes, durante o tempo em que são 

inconscientes, consiste inteiramente na existência de fenômenos puramente 

neurofisiológicos. Imagine que um homem esteja num perfeito sono sem sonhos. 

Ora, enquanto está em tal estado é correto dizer que ele tem muitos estados mentais 

inconscientes. Por exemplo, ele acredita que Denver é a capital do colorado, 

Washigton é a capital dos Estados Unidos etc. Mas qual fato sobre ele faz com que 

ele tenha estas crenças inconscientes? Bem, os únicos fatos que poderiam existir 

enquanto ele está completamente inconsciente são fatos neurofisiológicos. As únicas 

coisas acontecendo em seu cérebro inconsciente são sequências de eventos 

neurofisiológicos ocorrendo em arquiteturas neuronais. Durante o tempo em que os 

estados estão totalmente inconscientes, não há simplesmente nada lá, exceto estados 

e processos neurofisiológicos. (SEARLE, 2006, p.228) 

 

 

Como pode a intencionalidade que é uma característica de um estado mental (só tendo 

sentido falar em estado mental tendo por base uma consciência) ser inconsciente? Faria 

sentido nós falarmos: - João acredita que o Brasil é uma democracia. Mas se formos 
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indagados como sabemos disso, responderíamos: Ora, ele já nos falou ou ele vive no Brasil há 

muitos anos, inclusive ele já votou várias vezes. Tendo em vista que João está em coma, o que 

garante que ele sairá do coma com o mesmo estado intencional? Nada garante, mas, na visão 

searleana, esta crença está no âmbito do Background, no sentido de que damos por certo que 

A terá a mesma crença tanto desperto quanto dormindo. 

No exemplo do caso oposto, podemos ter uma ansiedade que não seja direcionada a 

algum objeto ou estados de coisas no mundo. Na verdade, todos os estados mentais só podem 

ser considerados estados mentais se eles podem vir a ser conscientes ou intencionais. Neste 

último caso, parece que há uma contradição, pois afirmamos que a ansiedade é um exemplo 

de estado intencional e depois falamos que uma ansiedade é um estado consciente que não é 

intencional. Isso ocorre na visão de Searle porque a ansiedade não será Intencional quando 

esta não tiver uma direcionalidade, isto é, quando não pudermos dizer o porquê de estarmos 

ansiosos. “...existem sentimentos conscientes de ansiedade ou de exaltação para os quais não 

há resposta à pergunta: ‘Por que você está ansioso ou exaltado?’” (SEARLE, 2000, p.67). 

Esse sentido difere, por exemplo, de quando estamos ansiosos para que chegue o final de 

semana. Acontecem casos em que acordamos e sentimos uma ansiedade sem haver motivos. 

Não podemos dizer o mesmo sobre o desejo, porque ele sempre terá uma direcionalidade. Isso 

ocorre porque sempre quando um sujeito tem um desejo, ele terá um desejo acerca de objetos 

ou acerca de que algo ocorra. Conforme podemos constatar:  

 

Crenças, temores, esperanças e desejos são Intencionais, mas há formas de 

nevorsismo, exaltação e ansiedade não-direcionada que não o são. Uma chave para 

essa distinção é fornecida pelas restrinções que envolvem o relato de tais estados. Se 

eu disser que tenho uma crença ou um desejo, fará sempre sentido perguntar: ‘Em 

que, exatamente, você acredita?’, ou: O que é que você deseja?’, e não poderei 

responder, ‘Ah, eu só tenho uma crença e um desejo sem acreditar em nada nem 

desejar coisa alguma’. Minhas crenças e meus desejos devem ser sempre referentes a 

alguma coisa. (SEARLE, 2006, p.2) 

 

 

Dissemos que os estados intencionais sempre se direcionam a algo no mundo real, 

mas, por exemplo, nós não simplesmente desejamos algo, na verdade, o sujeito que deseja 

transforma o mundo para que o desejo se realize. Esse “transformar” implica tanto nas 
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condições de satisfação quanto na direção de ajuste. Porém, precisamos explicar brevemente 

como estados mentais causam eventos no mundo. Ao vermos coisas, os objetos causam as 

nossas experiências visuais. Ao lembrarmos um evento ocorrido no passado, esse evento do 

passado causa nossa lembrança no presente. Podemos perceber que a explicação da 

causalidade nos leva às condições de satisfação e à direção de ajuste51. Vejamos como 

funciona: 

 

Algumas vezes, faz parte das condições de satisfação do próprio estado intencional 

que ele só seja satisfeito se funcionar de maneira causal. Assim, por exemplo, se 

tenho a intenção de levantar o braço, então a intenção, para ser satisfeita, exige mais 

do que eu levantar o braço. Pelo contrário, faz parte das condições de satisfação da 

minha intenção de levantar o braço que essa intenção específica faça com que meu 

braço se levante. (SEARLE, 2000, p.100) 

 

Alguns estados intencionais são causalmente auto-referenciais, isto é, o estado 

intencional só é satisfeito se o próprio estado causar o restante de suas condições de 

satisfação. No exemplo da intenção de levantar o braço, a intenção de um sujeito só será 

satisfeita se a própria intenção dele causar o restante de suas condições de satisfação.52 A 

saber, outros estados intencionais como os estados de percepção e de lembrança também são 

causalmente auto-referenciais.  

Para a compreensão das condições de satisfação e da direção de ajuste, é importante 

enfatizar que, assim como os atos de fala, os estados intencionais possuem um tipo e um 

conteúdo. O conteúdo de um estado intencional pode corresponder a diferentes tipos de 

estados intencionais. Por exemplo, podemos esperar que chova, temer que chova e acreditar 

que vai chover. Todos esses tipos possuem o mesmo conteúdo: o fato de que vai chover. 

Como podemos notar na citação a seguir: 

 

A distinção entre o conteúdo proposicional e a força ilocucionária, familiar no 

contexto da teoria dos atos de fala, aplica-se aos estados Intencionais. Assim como 

posso ordenar que você saia da sala, posso também acreditar que você sairá da sala, 

                                                           
51 O termo “direção de ajuste” foi criado por Austin em How to Talk: Some Simple Ways, 1979. 
52 Esse exemplo é melhor explicado com o conceito de causação Intencional, porém, não abordaremos esse 

conceito aqui. Ver SEARLE, capítulo 4, 2002. 
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temer que você saia da sala, querer que você saia da sala e esperar que você saia da 

sala. (SEARLE, 2002, p.8) 

 

 

 Apesar de terem o mesmo conteúdo intencional, esse conteúdo é apresentado de 

modos intencionais distintos.53 Desta maneira, o conceito de direção de ajuste deixa claro o 

tipo de estado intencional e, assim, implica nas condições de satisfação do estado intencional. 

Importante frisar também que todo estado intencional com um conteúdo proposicional 

completo e uma direção de ajuste, o conteúdo intencional determina as condições de 

satisfação.  

Como vimos acima, os estados intencionais proporcionam a nós uma relação direta 

com o mundo e, consequentemente, os estados intencionais se direcionam a objetos e estados 

de coisas no mundo. A direcionalidade pode ter uma direção de ajuste mente-mundo, isto é, 

fazer com que a mente se adeque ao mundo. Um exemplo de estado intencional com a direção 

de ajuste mente-mundo é a crença. No sentido de que quando temos uma crença, essa crença 

só será verdadeira se ela corresponder ao mundo como ele realmente é. Existem casos em que 

a direção de ajuste não corresponde ao mundo, por exemplo, uma criança pode acreditar em 

Papai Noel, quando, na realidade, o Papai Noel é o funcionário de uma loja de brinquedos. 

Neste caso, para Searle, a falha está na representação do mundo, de forma alguma está no 

mundo.  

A outra direção de ajuste existente consiste na forma mundo-mente, ou seja, fazer com 

que o mundo corresponda à mente. Um exemplo de estado Intencional com esta direção de 

ajuste é a intenção. Na concepção searleana, quando temos uma intenção, fazemos de tudo 

para que os fatos no mundo ocorram conforme a nossa intenção. Um exemplo disso é quando 

temos a intenção de ir ao cinema, nossa intenção de ir ao cinema só será satisfeita se agirmos 

no mundo de forma que efetivamos nossa ida ao cinema.54  

 

 

                                                           
53 Com base nesta diferenciação entre tipo e conteúdo dos estados Intencionais, poderemos entender a diferença 

entre o tipo e o conteúdo de um ato proposicional, conforme discutiremos mais adiante. 
54 O conceito de condições de satisfação e o conceito de direção de ajuste também estão na teoria dos atos de 

fala. O mesmo raciocínio é utilizado para a compreensão desses termos. No caso da direção de ajuste, somente 

precisamos trocar “mente” por “palavra” nas relações mente-mundo e mundo-mente. A modificação fica desse 

modo: palavra-mundo e mundo-palavra.  
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3.4 Rede e Background 

Pode até parecer que cada estado intencional funciona de modo independente, pelo 

fato de termos falado isoladamente das características de alguns deles. Entretanto, os estados 

Intencionais só têm as condições de satisfação que tem em virtude de uma rede holística que 

conecta os diversos tipos de estados Intencionais. Esse entrecruzamento é denominado por 

Searle de Rede.   

Cada estado Intencional é apenas uma parte de um complexo amplo de outros estados 

psicológicos. Notemos o exemplo de uma pessoa que tem a intenção de concorrer à 

Presidência do Brasil. Essa intenção se refere a outros estados Intencionais. Ela pressupõe 

uma variedade de crenças, tais como: de que o Brasil é uma República, que existem eleições 

periódicas, que o candidato tem que pertencer a um partido e assim por diante. O candidato 

também teria uma variedade de desejos, tais como: ser indicado pelo seu partido, que pessoas 

trabalhassem em sua campanha, que os eleitores votassem nele e assim por diante. Essa 

intenção se refere a esses outros estados Intencionais, no sentido de que só tem as condições 

de satisfação que tem, devido ao fato dessa intenção estar situada em uma Rede de outros 

estados mentais tais como crenças e desejos. 

Após aprofundar a análise da Rede, Searle chega à sua noção de Background, ou seja, 

o conjunto de capacidades mentais não-representacionais que permite a ocorrência de toda a 

representação. Embora o Background não seja uma forma de intencionalidade, por ser pré-

intencional, ele é uma precondição ou um conjunto de precondições da intencionalidade. 

Precisamos saber como as coisas são e como fazer as coisas para que possamos ter os estados 

intencionais que temos. Por exemplo, se uma pessoa tem a intenção de pegar uma garrafa de 

suco na geladeira para beber, ela precisa ter alguns recursos biológicos e culturais para 

realizar essa tarefa. Entre essas capacidades estão: levantar, andar, abrir portas, manipular 

garrafas, abrir a garrafa, servir a bebida e beber. As capacidades pré-intencionais referentes à 

constituição biológica são denominadas de Background de base, tais como: andar, comer, 

pegar e perceber. A atitude pré-intencional que leva em conta a solidez das coisas e a 

existência independente de objetos e outras pessoas é denominada de Background local, ou 

práticas culturais locais.  
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3.5 Tipos de Intencionalidade 

Searle faz uma distinção entre cinco formas de intencionalidade, a saber, (1)  

intencionalidade intrínseca, (2)  intencionalidade derivada, (3) intencionalidade aparente ou 

metafórica, (4) intencionalidade coletiva e (5) intencionalidade individual. A intencionalidade 

é intrínseca no sentido de que a mente representa para si mesma os objetos e estados de coisas 

no mundo. Ademais, ela é intrínseca no sentido de que ela ocorre em um sujeito independente 

de observadores. A intencionalidade é derivada quando ela é dependente dos observadores, 

por exemplo, uma frase em inglês só tem o significado que tem em relação a observadores, 

usuários, entre outros. Dessa forma, a linguagem tem uma Intencionalidade derivada.  

Para explicar a intencionalidade aparente, Searle mostra o exemplo da frase “As 

plantas de meu jardim têm fome de nutrientes” (SEARLE, 2000, p.90). Essa afirmação não 

atribui literalmente nenhuma intencionalidade, porque o fato de dizermos que uma planta tem 

fome é uma forma metafórica de dizer que elas precisam de nutrientes. Apesar de elas estarem 

murchando e, por isso, aparentar que estejam com fome, falamos como se elas possuíssem 

Intencionalidade em analogia às pessoas e animais.   

A intencionalidade individual é a intencionalidade do indivíduo que tem a forma do 

“eu”. Já a intencionalidade coletiva ocorre quando se trata de uma cooperação, visto que o 

indivíduo possui a intencionalidade do “nós”, no sentido de “nós temos a intenção”.  Essa 

intenção do “nós” (we) denota uma expressão cooperativa em contraposição à ação individual, 

que tem a forma do “eu” (I) na expressão de um estado intencional individual “eu tenho a 

intenção”. Sendo assim, a intencionalidade coletiva não é redutível à intencionalidade 

individual. Nesta situação de cooperação, a Intencionalidade coletiva precede a 

intencionalidade individual. Além do mais, para haver cooperação, tem de ter aceitação ou 

reconhecimento entre os indivíduos no que se refere à ação coletiva. São exemplos de 

intencionalidade coletiva: um jogo de futebol, uma luta de boxe, uma orquestra em um 

concerto, entre outros. 

 

3.6 Realidade Social 

Até o momento, vimos a intencionalidade de modo individual, apenas como uma 

característica de alguns estados mentais de representar para si objetos e estados de coisas no 
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mundo. No entanto, este trabalho é sobre filosofia da linguagem, e a questão que norteia o fio 

condutor de nossa pesquisa é: como é que uma característica de estados mentais como a 

intencionalidade pode ter tanta relevância para a linguagem, a qual é um fator importante na 

vida social dos indivíduos? Não daremos uma resposta em uma frase, mas faremos uma 

abordagem da explicação de Searle acerca dos estados intencionais que nos permite esclarecer 

como a partir da intencionalidade e da Linguagem é possível criarmos uma realidade 

institucional. Para explicar a realidade institucional, Searle apresenta três elementos, são eles: 

(i) intencionalidade coletiva, (ii) a atribuição de função e (iii) a regra constitutiva. Nós já 

explicamos na seção anterior como funciona a intencionalidade coletiva, por isso, 

apresentaremos apenas o conceito dos outros dois elementos.  

A função de status é a capacidade que os seres humanos e alguns animais têm de usar 

determinados objetos como ferramentas. Neste caso, esse uso de objetos como ferramentas 

vai além dos aspectos físicos do objeto. Esse caráter funcional do objeto é dependente de 

observadores, visto que o objeto em si mesmo não possui o propósito que os observadores 

atribuem. Isto significa que ele só tem o status que tem em virtude do propósito que se tem ao 

utilizá-lo. 

As regras constitutivas criam ou definem novas formas de comportamentos. A 

existência da ação criada pelo conjunto de regras constitutivas é logicamente dependente 

dessas regras, pois sem esse conjunto de regras não há a ação determinada. Em contraposição, 

as regras normativas ocorrem de forma imperativa (dizem como uma ação deve ser feita) e, 

ao contrário das regras constitutivas, regulam ações pré-existentes.55 Temos como exemplo 

uma norma de trânsito: o motorista deve dirigir do lado direito da via.56 Mesmo que um 

motorista desobedeça à regra, dirigindo do lado esquerdo da via, ainda assim não podemos 

dizer que ele não esteja dirigindo.  

Em relação às regras constitutivas, agir de acordo com essas regras constitui a 

atividade regulada por elas. Se analisarmos o jogo de xadrez, por exemplo, o conjunto de 

regras subjacentes (ou criadas) para que se jogue o jogo de xadrez são atos que não poderão 

ser executados sem que haja esse conjunto de regras. Em outras palavras, as regras do jogo de 

xadrez são necessárias para que se jogue o xadrez, sem algumas dessas regras não se estará 

                                                           
55 As ações estabelecidas pelas regras normativas podem ser realizadas de outra maneira. A ação pode ocorrer 

mesmo não seguindo as regras normativas, permanecendo a mesma ação. 
56 Este exemplo é de Searle. 
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jogando xadrez. Se acaso jogássemos um jogo no qual utilizássemos o mesmo tabuleiro, as 

mesmas peças, mas se movimentássemos as peças de outra maneira, então não estaríamos 

jogando xadrez. As regras constitutivas também regulam, sobretudo, elas fazem mais do que 

regular, elas constituem a própria atividade que regulam. A forma lógica das regras 

constitutivas é “tal coisa vale por ter tal status”, ou, de modo mais geral, “X vale como Y no 

contexto C”. Conforme podemos notar abaixo: 

 

As regras normativas têm como forma característica, ou podem ser parafraseadas 

por ‘Faça X’ ou ‘Se Y faça X’. Dentro de sistemas de regras constitutivas, algumas 

terão essa forma, mas algumas terão a forma ‘X conta como Y’, ou ‘X conta como Y 

no contexto C’. (SEARLE, 1981, p.49)   

 

 

Com relação ao critério “X conta como Y no contexto C”, precisamos deixar explícito 

que ele não é um critério formal que distingue a regra constitutiva da regra normativa. Outro 

exemplo de Searle usado em seu livro Os Actos de Fala para elucidar o conceito de regra 

normativa é: não usar gravata no jantar é considerado como comportamento errado para um 

oficial.57 Neste caso, o termo que substitui “Y” é uma apreciação, e não uma especificação. 

Quando o termo “Y” for uma especificação é que teremos uma regra constitutiva. Vale notar 

que, como as regras constitutivas aparecem em sistemas, deve-se levar em consideração o 

conjunto de regras ou um subconjunto relativamente grande, não uma regra particular. Como 

um exemplo elucidativo, temos ainda a primeira regra de basquete que diz que ele é jogado 

com cinco jogadores, todavia, se jogado apenas com um jogador em cada time, ele continua 

sendo o jogo de basquete. 

Neste contexto, vale ressaltar que a linguagem na realidade social não apenas 

descreve, mas cria fatos institucionais. O proferimento performativo de um presidente tal 

como “a guerra está declarada” não apenas descreve um fato social, mas cria o fato 

institucional da existência de um estado de guerra. Deste modo, a partir destes elementos 

elucidados, podemos ter uma visão geral de como é possível a construção de uma realidade 

social. Nas palavras de Searle: 

 

                                                           
57 Essa regra funciona como o critério “X conta como Y no contexto C”. 
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A consciência e a intencionalidade são partes reais do mundo real, independente dos 

observadores, mas conferem aos animais a capacidade de criar fenômenos 

dependentes dos observadores. Entre esses fenômenos relativos aos observadores 

estão as funções. Muitas espécies têm a capacidade de atribuir funções a objetos. 

Uma capacidade aparentemente exclusiva dos seres humanos é a habilidade de 

atribuir funções de status e, assim, criar fatos institucionais. Funções de status 

exigem linguagem, ou pelo menos uma capacidade de simbolização semelhante à 

linguagem. (SEARLE, 2000, p.125) 
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4  O QUE DETERMINA O SIGNIFICADO NA TEORIA DOS ATOS DE FALA DE 

SEARLE 

4.1. Expressabilidade 

Antes de tudo, Searle (1981) adota o princípio da expressabilidade como parte inicial 

para prosseguir em sua teoria dos atos de fala. O princípio da expressabilidade baseia-se no 

fato de que tudo o que se quer dizer pode ser dito de forma clara. De acordo com as regras 

constitutivas e as partes que constituem os atos de fala é que se pode executar uma emissão 

significativa e compreensível. A linguagem dispõe de elementos que a constituem e fazem 

com que um ato de fala possa ser executado satisfatoriamente.  

Searle assinala dois casos contrários que ocorrem na comunicação e são importantes 

de serem apresentados para evitar mal-entendidos: (1) quando o que dizemos significa mais 

do que realmente dizemos e (2) quando não é possível dizer o que queremos dizer. Sobre o 

primeiro caso, este filósofo fornece o exemplo de quando um falante pergunta ao seu 

interlocutor “Você vai ao cinema hoje?” e o interlocutor simplesmente responde “Sim”. Mas 

de acordo com o contexto, o que o interlocutor quer dizer é “Sim, eu vou ao cinema hoje”58 e 

assim ele se compromete em realizar uma ação.  

No segundo caso existem duas razões, primeiro porque não conhecemos muito bem a 

língua59 ou porque a língua utilizada não contém palavras ou construções que o permitam 

dizer o que se quer dizer. Para Searle, pode-se resolver a primeira razão aumentando o 

conhecimento sobre a língua utilizada, já no segundo caso, se a língua não for adequada ou se 

não dispuser de meios para dizermos o que queremos dizer, então podemos enriquecê-la 

introduzindo novos termos para dizermos o que queremos dizer.  

 

4.2 Tipos de Atos de Fala 

 

                                                           
58 Apenas queremos dizer aqui que, no contexto de uso, normalmente utilizamos a palavra “sim” em uma réplica 

para responder afirmativamente “Sim, vou ao cinema hoje” à pergunta “Vai ao cinema hoje?”. A não ser que 

seja um caso de ironia. 
59 Se um falante estivesse utilizando outra língua que não a sua língua pátria e, consequentemente, não fosse 

fluente nela. 
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Searle afirma que existem três tipos de atos de fala que precisam ser distinguidos para 

se ter uma melhor compreensão do que seria um ato de fala. Sendo assim, Searle nos expõe o 

conceito de atos de enunciação, atos proposicionais e atos ilocucionários. Reitera-nos que, 

somente por meio da distinção destes três atos é que se consegue entender como funciona o 

significado de uma frase em uso.  

O ato de enunciação baseia-se em balbuciar frases, textos, palavras ou quaisquer 

outros sons ou sequência de sons, podendo este ato estar separado do ato proposicional e do 

ato ilocucionário. No entanto, Searle apresenta-o como constitutivo do ato ilocucionário. O 

ato proposicional, assim como o ato ilocucionário, consiste em pronunciar palavras no 

interior de frases sob certas condições e com determinadas intenções. O ato ilocucionário se 

caracteriza pela frase completa, isto é, a enunciação de uma proposição com uma força 

ilocucionária em um contexto, como veremos mais adiante. O ato proposicional constitui-se 

ainda do ato de referir e do ato de predicação.60 Vale ressaltar que ele não ocorre sozinho, 

diferentemente do ato de enunciação, ele só ocorre em um contexto ilocucionário. A seguinte 

citação ratifica de forma esquemática o que acabamos de afirmar (SEARLE, p.35, 1981): 

 

a) Enunciar palavras (morfemas, frases) = executar actos de enunciação; 

b) Referir e predicar = executar actos proposicionais; 

c) Afirmar, perguntar, ordenar, prometer, etc. = executar actos ilocucionais. 

 

O termo “ato proposicional” fora introduzido em contraposição ao termo “ato 

locucionário” de Austin. Na visão de Searle há uma contradição ao se aderir este termo, pois 

quando uma frase completa é enunciada, não se segue uma ação locucionária e depois uma 

ação ilocucionária. Como podemos notar na citação a seguir (SEARLE, p.35, 1981): 

 

Não estamos, é claro, a dizer que se trata de coisas separadas que o falante faz, 

simultneamente, como por acaso, da mesma forma que alguém pderia fumar, ler e 

coçar a cabeça, tudo ao mesmo tempo; dizemos, isso sim, que, quando se executa 

um acto ilocuicional, executam-se, efectivamente, actos proposicionais e actos de 

enunciação. 

                                                           
60 O ato proposicional caracteriza-se por ter uma referência e a respeito desta referência ter uma predicação. É 

preciso diferenciar o ato ilocucionário (asserir, prometer, perguntar) da proposição. A proposição não ocorre 

isoladamente, mas sim num contexto de um ato ilocucionário completo. 
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Segundo Searle, há uma confusão ao se aderir esse termo, pois, o que há, na verdade, é 

que ao enunciar uma frase completa se está realizando um ato ilocucionário, não executando 

atos seguidos. Em outras palavras, não dizemos para depois significar, e sim significamos 

algo ao dizer.    

Searle afirma que a relação desses três atos é análoga à relação de marcar um “X” em 

uma cédula eleitoral no ato de votar. Nas palavras de Searle (SEARLE, p.36, 1981) “...os 

actos de enunciação são para os actos proposicionais e para os actos ilocucionais aquilo 

que, por exemplo, fazer um <<X>> numa cédula eleitoral é para o acto de votar.” Na ação 

ilocucionária, não há atos que se seguem, mas atos que são concomitantes na comunicação, 

pois para significar algo a um ouvinte enunciamos uma frase que tem uma proposição com 

uma determinada força ilocucionária (asserção, promessa, pergunta, entre outras). Do mesmo 

modo, no caso da cédula, ao marcarmos um “X” nela, concomitantemente estamos votando.  

Vejamos agora o conceito de ato perlocucionário na concepção searleana. O ato 

pelocucionário consiste no fato de que, ao realizar um ato ilocucionário, o falante causa certos 

efeitos no interlocutor, isto é: induz o interlocutor a modificar ou realizar novas ações e 

excluir ou criar novas crenças através do enunciado proferido. São exemplos de atos 

perlocucionários: convencer, esclarecer, inspirar, conscientizar, entre outros. Apresentamos 

aqui o ato perlocucionário, tendo como objetivo apenas mostrar que o seu conceito possui 

uma correlação entre Austin e Searle, pois ambos compartilham da mesma concepção de que 

este ato consiste na intenção de causar determinado efeito no interlocutor.  

 

4.3 Tipo e Conteúdo Proposicional 

 

Na proposição estão a referência e a predicação. Vale ressaltar que o ato de 

predicação, no sentido de Searle, não se refere à predicação somente no âmbito da frase, mas 

da predicação a propósito de objetos no contexto de uma ação ilocucionária. Este fato é 

explicado aqui porque a análise da predicação no âmbito da frase isolada é uma análise 

clássica muito difundida. No entanto, de acordo com Searle, a noção clássica de predicação 

universal levar-nos-ia a uma fonte de erros, visto que, a propósito de objetos, são expressões e 
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não universais que se predicam. Outra razão seria que as expressões podem ser chamadas de 

verdadeiras ou falsas, e não os universais. Podemos perceber na citação a seguir (SEARLE, 

p.38, 1981): 

 

O emprego que fazemos do verbo <<predicar>> afasta-se nitidamente do uso 

tradicional em filosofia, e isto exige uma justificação. Em primeiro lugar, são 

expressões e não universais que se predicam a propósito de objectos. Adoptamos 

esta convenção porque a introdução de universais parece-me constituir em uma fonte 

de erros e ser desnecessária para dar conta do uso destas expressões que são os 

predicados (cf. cap.5), e também porque gostaríamos de pôr em evidência a relação 

existente entre a noção de verdade: são as expressões, e não os universais, que 

podem ser chamadas de verdadeiras ou falsas. 

 

Analisemos agora os seguintes exemplos apresentados por  Searle (1981, p.34): 

 

1- João fuma muito. 

2- João fuma muito? 

3- Fuma muito, João! 

4- Oxalá João fumasse muito. 

 

Na visão de Searle, nestas quatro enunciações há o mesmo conteúdo proposicional: 

que João fuma muito.61 A mesma predicação, no caso, fuma muito e a mesma referência, ou 

seja, João, como podemos notar em “...é a mesma predicação que se representa nos exemplos 

1-562, enquanto a maioria dos filósofos fala da predicacação como se ela só ocorresse nas 

asserções (não haveria, pois, predicação, para as enunciações 2-4).” (SEARLE, 1981, p.38).  

Neste momento é crucial atentarmos para a distinção entre ato proposicional e ato ilocucional, 

tendo em vista que as quatro enunciações possuem o mesmo conteúdo proposicional (no 

contexto de uso, a referência e a predicação são as mesmas), mas com atos ilocucionários 

distintos. Respectivamente, os tipos de atos ilocucionários do exemplo são uma asserção, uma 

pergunta, uma ordem e um desejo ou uma vontade.  

                                                           
61 Elucidando um pouco sobre a diferença de atos: 1 e 2 têm a mesma enunciação (possuem a mesma sequência 

de palavras), têm a mesma referência e a mesma predicação (conteúdo proposicional), mas são atos ilocucionais 

distintos (1 é uma asserção e 2 é uma pergunta). 
62 O enunciado do exemplo 5 é “João Felício é um fumador inveterado”. 
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A proposição, no contexto ilocucional, refere-se à ideia imposta em determinada 

enunciação, podendo enunciações distintas obter o mesmo conteúdo proposicional como é o 

caso dos seguintes exemplos abaixo: 

 

6- Se João fumar muito, não viverá muito tempo. 

7- A proposição que João fuma muito é sem interesse. 

É a mesma proposição, embora em 6 e 7 ela se apresente como parte de uma 

proposição. Por isso, uma proposição deve ser claramente distinguida da sua 

asserção ou da sua afirmação, pois, se se encontra a mesma proposição em 1-7, 

somente em 1-5 ela tem asserção. Afirmar e assertar são atos, mas uma proposição 

não é um ato. Uma proposição é o que é assertado no ato de asserção, o que é 

afirmado no ato de afirmação. Ou, dizendo de outra forma, uma asserção é um 

compromisso (de um tipo bastante especial) com a verdade da proposição. 

(SEARLE, 1981, p.34) 

 

Conforme a citação acima, a proposição não é um ato de asserção, mas sim o que é 

asserido, isto é, o ato de assertar ou de afirmar é um ato ilocucionário e o ato proposicional é 

o conteúdo asserido (referência e predicação). Nesta última citação, Searle afirma que todos 

os exemplos de 1 a 7 têm a mesma proposição, mas seria mais apropriado dizer que eles 

possuem o mesmo conteúdo proposicional. No entanto, é preciso deixar nítido aqui que a 

visão de Searle (1981) é que esses enunciados possuem a mesma proposição, como podemos 

notar a seguir “Assim, executando diferentes actos de enunciação, um falante pode executar o 

mesmo acto proposicional e o mesmo acto ilocucional.” (SEARLE, 1981, p.36). 

É possível haver um ato ilocucional sem um conteúdo proposicional, como no caso de 

enunciarmos as seguintes expressões: “Bravo!” e “Ai!”. No entanto, neste trabalho, estamos 

tratando especialmente de atos ilocucionais completos, ou seja, aqueles que possuem (i) ato de 

enunciação, (ii) ato proposicional e (iii) ato ilocucional, tal como havíamos visto 

anteriormente. Além disso, é importante também expor que as orações subordinadas 

introduzidas por “que” não são frases completas. Quando se expressa uma proposição, ela é 

expressa sempre na execução de um ato ilocucional, isto é, uma proposição nunca virá 

sozinha. 
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4.4 Dispositivos de Força Ilocucional 

 Como vimos anteriormente, uma proposição é constituída de uma referência e de uma 

predicação. Neste contexto, a questão que se levanta é: O que será o marcador de uma 

proposição? Normalmente, o marcador proposicional será a predicação, pois ela é que tornará 

evidente a proposição dentro de uma enunciação.  

O marcador de força ilocucional faz a indicação do modo no qual precisamos 

considerar uma proposição, ou melhor, ele indica qual será o ato ilocucional atribuído à 

enunciação. Deste modo, o marcador de força ilocucional pode ser a ordem das palavras, o 

acento tônico, a pontuação, a entoação, o modo do verbo e os verbos performativos.63 

Contudo, há uma diferença entre considerarmos os marcadores proposicionais 

semanticamente e sintaticamente. Normalmente, a primeira consiste numa análise mais 

profunda e a segunda numa análise mais superficial, mas nem sempre a análise sintática é 

superficial, assim como veremos a seguir. Em alguns momentos não será possível distinguir o 

indicador de força ilocucional do indicador de conteúdo proposicional, como por exemplo, a 

sentença “Eu prometo ir” considerando só a análise superficial. Vejamos mais um exemplo de 

Searle: na frase “Eu prometo que irei”, por meio de uma análise superficial, temos como 

marcador proposicional “que irei”. Neste último exemplo, percebemos que os marcadores são 

distintos, ficando diferente quando se faz uma análise mais profunda. 

Searle representa as distinções entre força ilocucional e conteúdo proposicional através 

da forma geral “F(p)”, em que “F” toma os valores como força ilocucional e “p” toma os 

valores do conteúdo proposicional.64 Além disso, ele simboliza diversos tipos de atos de fala: 

“˫(p)” para asserções, “Pr(p)” para promessas, “!(p)” para pedidos, “W(p)” para advertências, 

“?(p)” para perguntas do tipo sim ou não. Quando não se trata de perguntas do tipo sim ou 

não, o simbolismo representa uma função, tal como a pergunta “Quantas pessoas estão na 

festa?” é representada pela função “?(x número de pessoas que estavam na festa)”. Diferente 

desses exemplos simples do tipo sujeito-predicado, temos também o símbolo “F(RP)” que 

representa a distinção na proposição entre referência e predicação, no qual o “P” maiúsculo 

                                                           
63 Como vimos no capítulo 2, Austin também considerava que esses dispositivos marcam a força ilocucional. 
64 Podemos perceber que Searle faz algo que Austin não se propôs a fazer que seria colocar simbolismos lógicos 

nos atos de fala. Ele não buscou formalizar logicamente os atos de fala por duas razões: (i) porque ele achava 

que ainda precisava ser elucidada e desenvolvida a teoria dos atos de fala e (ii) em virtude da primeira, porque 

ele achava que devia adequar uma teoria às práticas linguística e não adequar a linguagem à teorias formais. 
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representa a expressão de predicação e o “R” maiúsculo representa a expressão de 

referência.65  

 Para esclarecer o que acabamos de expor, citaremos agora Searle no momento em que 

ele apresenta um exemplo; lembrando que a variável “F” toma os valores dos processos que 

indicam a força ilocucional e a variável “p” toma os valores de expressões proposicionais. 

Vejamos: 

 

Uma motivação adicional e poderosa para fazer estas distinções é que elas nos 

permitem explicar e representar a distinção, geralmente esquecida, entre negação 

ilocucional e negação proposicional, a distinção entre 

~F(p) 

e F(~p) 

Assim, por ex., a frase, ‘Eu prometo vir’ tem duas negações, ‘Eu não prometo vir’ e 

‘Eu prometo não vir’. A primeira é uma negação ilocucional, a segunda uma 

negação proposicional. As negações proposicionais não mudam o caráter do ato 

ilocucional porque resultam numa outra proposição apresentada com a mesma força 

ilocucional. As negações ilocucionais, em geral, mudam o caráter do ato ilocucional. 

Assim, a enunciação de ‘Eu não prometo vir’ não é uma promessa mas uma recusa a 

fazer uma promessa. (SEARLE, 1981, p.46) 

 

A partir dessas exposições, podemos fazer uma distinção a respeito da negação nos 

símbolos propostos. Searle apresenta como fica a análise lógica dos atos de fala com a 

introdução de quantificadores existenciais. Em suas próprias palavras: 

 

Considere o enunciado ‘Há cavalos’. 

˫(Ǝx) (x é um cavalo) 

Além das distinções normais entre, ‘não há nenhum cavalo’ 

˫~(Ǝx) (x é um cavalo) 

e, ‘Há seres que não são cavalos’ 

˫(Ǝx) ~ (x é um cavalo) 

Devemos acrescentar, ‘Eu não digo que haja cavalos’ 

                                                           
65 É preciso atentar para o fato de que Searle ainda não havia desenvolvido uma lógica para os atos 

ilocucionários, algo que ele só fará posteriormente com Daniel Vanderveken na obra “Foundations Of 

Illocutionary Logic”. Neste momento, tendo como base o livro “Expressão e Significado”, Searle não faz uma 

discussão lógica e nem introduz axiomas lógicos, apenas faz a simbolização lógica dos tipos de atos 

ilocucionários. 
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~˫(Ǝx) (x é um cavalo) (SEARLE, 1981, p.46) 

 

 

Nos exemplos da citação acima, podemos perceber a diferença entre negar o 

quantificador existencial, negar a proposição e negar a força ilocucionária. No primeiro 

exemplo, apenas se afirma a existência de cavalos. Já no segundo exemplo, para negar a 

existência de cavalos, o símbolo da negação “~” tem de ficar entre o símbolo de asserção “˫” 

e o quantificador existencial “(Ǝx)”. Isto significa que para afirmar que existem seres que não 

são cavalos, o símbolo de negação tem de ficar antes da proposição “(x é um cavalo)”. No 

último exemplo, para negar a asserção ou o ato ilocucional é necessário que o símbolo da 

negação fique antes do símbolo ilocucional, isto é, antes do símbolo de asserção. 

 

4.5. Tipos de Atos Ilocucionários 

Antes de tudo, é importante destacar que Searle especificou doze diferenças entre atos 

ilocucionários. Algumas diferenças serão comentadas especificadas logo após apresentá-las, 

outras não serão especificadas, porque isso será feito quando falarmos da classificação dos 

atos ilocucionários. A primeira consiste em (1) diferença quanto ao propósito do ato: o que 

queremos frisar nessa diferença é o que Searle (SEARLE, 2002, p.4) chama a atenção para o 

fato de que “...o termo “propósito” não pretende implicar, nem requer como fundamento, a 

concepção de que todo ato ilocucionário tenha um intento perlocucionário, a ele associado 

por definição. ”  A segunda é (2) diferença quanto à direção de ajuste entre as palavras e o 

mundo.  

Posteriormente, temos (3) diferença quanto ao estado psicológico expresso ou 

condição de sinceridade. Em seguida, temos (4) diferença quanto à força ou o vigor com que 

o propósito ilocucionário é apresentado: para ilustrar, Searle (2002) dá o exemplo entre 

“Sugiro irmos ao cinema” e “Insisto em irmos ao cinema”, a fim de demonstrar que, embora 

tenham o mesmo propósito ilocucionário, esses dois enunciados têm graus diferentes de força. 

Logo depois, temos (5) diferença quanto ao estatuto ou posição do falante e do ouvinte, no 

que isso concerne à força ilocucionária da emissão: nesta distinção, nota-se que a própria 

posição ou status do falante e/ou do ouvinte contribui fortemente para o tipo de ato que se 
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realiza, por exemplo “Se o general convida o soldado raso a limpar o quarto, trata-se, muito 

provavelmente de um comando ou ordem.” (SEARLE, 2002, p.8).  

Na sexta, temos (6) diferença quanto ao modo como a emissão se relaciona com os 

interesses do falante e do ouvinte: nesta diferença, Searle (2002) dá como exemplo as 

diferenças entre gabolices e lamentações. Depois, temos (7) diferenças quanto às relações 

com o resto do discurso: essa se refere a termos como “concluo”, “deduzo” e “objeto”. 

Adiante, temos (8) diferença quanto ao conteúdo proposicional determinadas pelos 

dispositivos indicadores de força ilocucionária: o exemplo fornecido por Searle é da diferença 

entre “...um relato e uma predição envolvem o fato de que a predição tem de tratar do futuro, 

enquanto um relato pode tratar do passado ou do presente.” (SEARLE, 2002, p.9). Na nona, 

temos (9) diferenças entre os atos que devem sempre ser atos de fala e os que podem, mas não 

precisam, ser realizados como atos de fala: aqui ele traz como exemplo o ato de classificar, 

pois, embora posso dizer “Classifico A como B”, esse ato pode ser realizado sem precisar 

dizer nada.  

Subsequentemente, temos (10) diferenças entre os atos que requerem e os que não 

requerem instituições extralinguísticas para a sua realização: nesse caso, Searle dá o exemplo 

de atos como “excomungar”, “declarar guerra” e “declarar culpado” que são atos que 

precisam de uma posição ocupada em instituições extralinguísticas. Posteriormente, temos 

(11) diferenças entre os atos em que o verbo ilocucionário correspondente tem um uso 

performativo e aqueles em que isso não acontece: temos como exemplo de atos que têm os 

usos de verbos performativos correspondente “enunciar” e “prometer; no caso em que isso 

não acontece, temos como exemplo “ameaçar” e “gabar-se”. E, por fim, temos (12) diferenças 

quanto ao estilo de realização do ato ilocucionário: para elucidar essa diferença, Searle dá o 

seguinte exemplo “...anunciar e confidenciar não precisa implicar nenhuma diferença de 

propósito ilocucionário ou de conteúdo proposicional, mas apenas de estilo de realização do 

ato ilocucionário.” (SEARLE, 2002, p.11). Embora haja essas doze diferenças, apenas 

deixaremos expostas aqui algumas delas tendo como objetivo a concisão da abordagem. 

Existem somente cinco categorias básicas de atos ilocucionários na teoria de Searle, a 

saber: (1) assertivos, (2) diretivos, (3) compromissivos, (4) expressivos e (5) declarativos. Os 

assertivos têm como propósito ilocucionário o compromisso do falante com que algo seja o 

caso, ou seja, com a verdade da proposição expressa, posto que são os atos que podem ser 
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verdadeiros ou falsos. O estado psicológico expresso é a crença, como já falamos 

anteriormente. A direção de ajuste dos assertivos é palavra-mundo, isto é, fazer com que a 

palavra corresponda ao mundo. Vimos acima o símbolo proposto para a proposição dos atos 

ilocucionários, no entanto, com a introdução da direção de ajuste, os símbolos mudam um 

pouco, como é o caso da classe dos assertivos que passa a ser simbolizada por: ˫↓B(p). 

Pertencem a essa categoria: reclamar, deduzir, concluir, entre outros. 

Os diretivos têm como propósito ilocucionário tentar fazer com que o ouvinte realize 

algo no futuro. Deste modo, o conteúdo proposicional é que o ouvinte “O" faça alguma ação 

futura “A”. São exemplos de verbos diretivos: pedir, ordenar, mandar, convidar, entre outros. 

A direção de ajuste é mundo-palavra, isto é, fazer com que o mundo corresponda à palavra. A 

condição de sinceridade é a vontade ou o desejo. Os diretivos são simbolizados por: !↑W(O 

faz A).  

A categoria dos compromissivos tem como propósito ilocucionário que o falante se 

comprometa com alguma ação futura. A direção de ajuste dos compromissivos é mundo-

palavra. Apesar dos diretivos e dos compromissivos terem a mesma direção de ajuste, o que 

lhes fazem ser de categorias diferentes é o fato de que nos diretivos o ouvinte é o sujeito da 

condição de satisfação e, nos compromissivos, o falante é o responsável pela condição de 

satisfação do ato. O conteúdo proposicional é que o falante “F” faça uma ação futura “A”. A 

condição de sinceridade deles é a intenção. Os compromissivos são simbolizados por: C↑I(F 

faz A). 

Os atos expressivos têm como propósito ilocucionário expressar um estado psicológico 

que é especificado na condição de sinceridade. Os expressivos não têm direção de ajuste. São 

exemplos de expressivos: agradecer, desculpar-se, congratular, entre outros. Esse ato é 

simbolizado por: EØ(P)(F/O + propriedade), no qual “E” toma seus valores como o propósito 

ilocucionário comum a todos os expressivos, “Ø” indica que não há direção de ajuste, “P” é 

uma variável para os diferentes tipos de estados psicológicos expressos e o conteúdo 

proposicional atribui alguma propriedade a “F” ou a “O”.  

Os atos declarativos são um tipo bem peculiar de atos ilocucionários, pois o fato do 

falante emitir uma declaração faz com que o mundo passe a ser da maneira representada pelo 

falante. Essa categoria de atos de fala envolve a nossa discussão sobre os fatos institucionais. 

Não obstante, os declarativos requerem uma instituição extralinguística para que a declaração 
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possa ser realizada com sucesso. Vale ressaltar que tanto o falante como o ouvinte devem 

ocupar lugares especiais no interior dessas instituições, tais como a igreja, a escola, o direito, 

a propriedade privada, o estado, entre outras.  Eles são simbolizados por: D↨Ø(p). Temos que 

“D” toma seus valores como o propósito ilocucionário e a direção de ajuste é tanto palavra-

mundo como mundo-palavra. O símbolo nulo indica que não há condição de sinceridade. Os 

declarativos possuem direção de ajuste dupla porque um sujeito que faz uma declaração está 

tentando causar uma mudança no mundo (direção de ajuste palavra-mundo) e por representar 

o mundo como tendo sido modificado (direção de ajuste mundo-palavra). 

 

4.6 Significação na Teoria dos Atos de Fala de Searle 

Neste tópico, a partir da explanação do funcionamento da significação de um 

proferimento, veremos como a teoria da Intencionalidade e o Background são fundamentais 

na teoria dos atos de fala de Searle. Como já foi dito anteriormente, na visão searleana, a 

linguagem possui uma Intencionalidade derivada devido ao fato da mente atribuir funções de 

status a algo físico como sons e marcas em um papel. Deste modo, a Intencionalidade da 

mente impõe Intencionalidade aos proferimentos, conferindo-lhes significados e, 

consequentemente, relaciona-os com a realidade. Neste âmbito, as principais questões que 

surgem são: (a) como a mente consegue atribuir Intencionalidade a algo não intrinsecamente 

Intencional e (b) o que é o significado na teoria dos atos de fala de Searle.  

Existe uma tradição filosófica que analisa a linguagem ou no âmbito da proposição 

isolada ou no âmbito do discurso. Searle analisa uma proposição no âmbito do discurso 

levando em consideração o significado da frase. Deste modo, para ele, a intenção de querer 

dizer depende do que dizemos efetivamente, visto que há uma relação profunda entre querer 

dizer algo e o que a frase significa na língua. Além disso, ele distingue dois tipos de 

significado: (i) o significado do proferimento e (ii) o significado do falante. O significado do 

proferimento é o que as palavras significam em uma língua, ele é intencionalmente derivado 

da Intencionalidade coletiva, visto que a língua é uma convenção humana. O significado do 

falante é a intenção que o falante tem ao enunciar uma frase, ele é intencionalmente derivado 

da Intencionalidade intrínseca. Em muitos casos, o significado do falante é igual ao 
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significado do proferimento. Já em outros casos, a intenção do falante difere do que as 

palavras que constituem a frase significam na língua.    

Os casos em que o significado da frase corresponde exatamente ao que queremos dizer 

são denominados de significado literal. No entanto, existem casos em que o enunciado do 

falante diverge em diversas formas da emissão dele. Um desses casos é quando um falante 

emite uma frase, quer dizer o que diz e quer significar algo mais, esses correspondem aos atos 

de fala indiretos. Outro caso é quando um falante emite uma frase, mas quer dizer o oposto do 

significado da frase, como é o caso da ironia. Há outros casos em que o falante quer dizer algo 

completamente diferente do significado literal da frase, como é o caso da metáfora. Ademais, 

em todos esses outros casos a frase ainda possui um papel importante no significado da 

ilocução.  

O caso mais simples é o uso literal da frase. No uso literal da frase, o falante emite um 

enunciado com a intenção de produzir um determinado efeito ilocucionário no ouvinte. Além 

disso, ele tem a intenção de produzir esse efeito fazendo com que o ouvinte reconheça a sua 

intenção de produzi-lo, ao mesmo tempo, tem a intenção de levar o ouvinte a reconhecer sua 

intenção em virtude do conhecimento que o ouvinte tem das regras que governam a emissão 

da frase. Além do mais, em muitos casos de enunciados literais, só entendemos essas 

emissões com um pano de fundo de um conjunto de pressuposições de base.  

Para Searle, o significado do falante não é uma forma de Intencionalidade 

intrinsecamente linguística, porque ele é analisável em termos de formas primitivas de 

Intencionalidade, no âmbito da crença, do desejo e da intenção. Normalmente, quando um 

sujeito emite uma asserção, ele expressa uma crença naquilo que ele asseriu. Isso também 

acontece com outros tipos de atos ilocucionários. No caso dos atos diretivos, quando um 

sujeito dá uma ordem, ele expressa o desejo de que a ordem seja obedecida. Podemos 

perceber que, na visão searleana, há um duplo nível de Intencionalidade na realização de um 

ato de fala, o nível do estado psicológico expresso e o nível da intenção com que o ato é 

realizado e faz dele o ato que é. Respectivamente, eles são denominados de condição de 

sinceridade e de intenção de significação.  

Quando um falante faz um enunciado, a condição de sinceridade se refere ao 

comprometimento que ele tem com o estado psicológico expresso. Isto nos leva a dizer que há 

uma diferença entre fazer um enunciado e fazer um enunciado verdadeiro. Além do mais, a 
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intenção de significação vai determinar como essa relação acontece. A intenção de 

significação é exposta dessa maneira por causa de alguns fatos, como a mentira ou a 

indiferença, ou seja, quanto ao compromisso com a sinceridade do estado psicológico 

expresso. No caso da mentira, se um falante enuncia uma frase e não acredita no que está 

dizendo, mesmo assim o fato de ele enunciar a frase compromete-o com a crença expressa no 

conteúdo da asserção. A intenção de significação determina as condições de satisfação do ato 

de fala expresso e essas condições de satisfação do ato de fala têm as mesmas condições de 

satisfação do estado Intencional expresso. 

Desse modo, existe uma distinção entre a intenção de representação e a intenção de 

comunicação. Quando um falante faz um enunciado, ao mesmo tempo ele representa um fato 

ou estados de coisas e comunica essa representação aos ouvintes. No entanto, ratificando o 

que dissemos acima, Searle afirma que existem casos em que um falante apenas representa 

um estado de coisas sem se preocupar em comunicar algo ao ouvinte. Por conta disso é que 

Searle diferencia essas duas intenções. O único tipo de ato ilocucionário que não tem uma 

intenção de representação é a classe dos expressivos. Os atos expressivos apenas expressam 

um estado psicológico e comunicam esse estado ao ouvinte. Isso ocorre porque, diferente dos 

outros tipos de atos ilocucionários, os expressivos não tem uma direção de ajuste.  

A intenção de comunicação é simplesmente a intenção de causar determinado efeito 

sobre o ouvinte. Esse efeito consiste em que o ouvinte reconheça a intenção de representação 

do locutor e, com isso, saiba as condições de satisfação do ato ilocucionário emitido. 

Em suma, a Intencionalidade não só cria a possibilidade do significado como, também, 

ela limita as suas formas. O ato de emissão tem a intenção de que a própria emissão tenha 

condições de satisfação. Por exemplo, as condições de satisfação da crença de que o inimigo 

está recuando são transferidas para a emissão por um ato Intencional. Na maioria dos atos de 

fala, as intenções de significado são intenções de representar. Consequentemente, uma 

intenção de representar é uma intenção de que os eventos físicos que constituem parte das 

condições de satisfação da intenção tenham, elas próprias, condições de satisfação. Contudo, 

isto não significa dizer que o falante possa simplesmente dizer uma sentença como 

“abracadabra” e através disto significar “chove”, pois o significado literal das palavras e das 

sentenças em um determinado contexto também limita o significado do falante. 
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Temos que o significado não depende estritamente e apenas do sentido literal da frase 

na linguagem, mas que temos que levar em consideração a Intencionalidade, uma Rede de 

outros estados Intencionais e o Background para podermos falar de significado (ou 

compreensão de um enunciado) na teoria dos atos de fala de Searle. Vimos como estados 

Intencionais e a Rede alicerçam o significado em uma enunciação, todavia, como o 

Backgroud faz parte da teoria do significado nos atos de fala de Searle?  

Para responder a essa questão, notemos as diferenças entre as seguintes frases 

exemplificadas por Searle: (i) “Tom opened the door (Tom abriu a porta)”, (ii) “Sally opened 

her eyes (Sally abriu os olhos)” e (iii) “The carpenters opened the wall (Os carpinteiros 

abriram a parede)”66. Podemos constatar que cada uma dessas frases possui um significado 

literal, não se trata de um significado metafórico. Ambas têm o mesmo sentido de “abrir” 

acompanhada de dessemelhantes situações. Cada falante do português (no caso dos exemplos, 

falante do inglês) saberia como abrir a porta ou abrir os olhos ou como abrir a parede, apesar 

de haver um jeito de abrir todos essas coisas, cada uma delas é aberta de um jeito específico. 

Mesmo levando em consideração o fato de elas serem aberta de um jeito específico, não 

dizemos que o significado de “abrir” muda em cada situação. Isso se dá, na visão searleana, 

por conta de um Background de práticas locais e aptidões que temos que abrimos olhos, 

portas e paredes de um jeito diferente. Podemos ratificar o que falamos com a explanação de 

Searle (2006, p.255-6): 

 

A lição a ser tirada desses exemplos é esta: a mesma expressão literal pode dar a 

mesma contribuição à emissão literal de uma variedade de sentenças, e, ainda que 

estas sentenças sejam compreendidas literalmente – não há nenhuma questão de 

metáfora, ambiguidade, atos de fala indiretos etc. -, a expressão será interpretada 

diferentemente nas diferentes sentenças. Por quê? Porque cada sentença é 

interpretadda contra um Background de capacidades humanas (aptidões para 

dedicar-se a certas práticas, know-how, maneiras de fazer as coisas etc.), e estas 

capacidades determinarão interpretações diferentes, embora o significado literal da 

expressão permaneça constante.  

 

Antes de tudo, é preciso enfatizar aqui neste ponto que a significação na concepção de 

Searle envolve questões extralinguísticas, tal como é o caso explícito de sua tese do 

                                                           
66 In SEARLE, 2002. 
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Background, conforme os exemplos anteriores, a citação acima e, de forma direta, afirmado 

na citação a seguir. “A sugestão, certamente correta, é que o significado da sentença, pelo 

menos até certo ponto, não determina bem o que diz o falante quando emite a sentença.” 

(SEARLE, 2006, p.259). 

Searle demonstra a diferença no Background dos três tipos de frases vistas acima, 

colocando uma situação contrafactual de uma frase imperativa, ou seja, quando ordenamos 

alguém a abrir algo, por exemplo “Abra a porta” e o interlocutor simplesmente vai até a porta 

e começa a fazer incisões nela com um bisturi. Nesse caso, ele não fez exatamente o que 

ordenamos, pois não era isso que tínhamos em mente ao ordenar que ele abrisse a porta. Outro 

exemplo contrafactual posto por Searle é o seguinte: imaginemos que alguém diga “Abra a 

montanha”. Por mais que saibamos o significado de “abrir” e o significado de “montanha”, 

não saberíamos como seria abrir uma montanha. Outro exemplo colocado por Searle, agora 

com uma construção sintática do inglês, seria as duas sentenças “I have had breakfast (Eu 

tomei café da manhã)” e “I have had twins (Eu tive gêmeos)”. Ao mencionar essas duas 

sentenças, ele fala que não há uma construção de uma sentença por analogia a outra e que não 

há nada no conteúdo semântico que diferencie a significação. Em sua visão, por conta do 

Background, ninguém interpretaria a primeira emissão com o intuito de significar “I have just 

given berth to breakfast (Acabei de dar à luz o café da manhã)”, embora diga que não há nada 

no conteúdo semântico da sentença que não permita uma interpretação alternativa.   
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5  DIFERENÇAS ENTRE AS TEORIAS DE SEARLE E DE AUSTIN 

5.1 No que Concerne ao Objetivo  

Enquanto Austin buscava no uso ordinário o funcionamento das práticas linguísticas, 

Searle busca adequar os diferentes usos a teorias filosóficas e até mesmo ao formalismo 

lógico dos atos ilocucionários67. De forma mais clara, enquanto Austin retira o aspecto 

sintático/semântico ou formalista e enfatiza a análise ou investigação do aspecto pragmático 

(praxiológico), Searle faz um caminho inverso e passa da pragmática para o aspecto 

formalista, de acordo com Marcondes “tirando o aspecto pragmático”. Marcondes (2003, 

p.34) afirma que “...são aspectos como estes que parecem apontar para a direção oposta a de 

uma análise pragmática do uso da linguagem.” Isso pode ser percebido na seguinte fala de 

Searle (SEARLE, 1981, p.27) “Sendo regida por regras, tem, portanto, traços formais 

susceptíveis de um estudo independente.” Ao mesmo tempo que Searle defende um estudo 

dos traços formais da linguagem, ele critica os filósofos que consideraram apenas os traços 

formais sem levar em consideração as práticas linguística, afirma que 

...contetarmo-nos em estudar estes traços formais, sem um estudo do seu papel nos 

actos de fala, equivaleria a um estudo formal da moeda e dos sistemas de crédito na 

economia de diversos países sem um estudo nas transações económicas. Muito pode 

ser dito no estudo da linguagem sem estudar os actos de fala, mas todas estas teorias 

puramente formais são necessariamente incompletas. (SEARLE, 1981, p.27) 

 

Ademais, Searle faz uma distinção entre filosofia da linguagem e filosofia linguística 

que é importante notar no início do livro “Os Actos de Fala”, afirma-nos que “A filosofia 

linguística é a tentativa de resolver problemas filosóficos particulares examinando o emprego 

corrente de certas palavras ou de certos elementos no interior de uma dada língua.” 

(SEARLE, 1981, p.10). Já a filosofia da linguagem “...é a tentativa de fornecer uma 

descrição filosoficamente esclarecedora para certos traços gerais da linguagem.... não é 

senão ocasionalmente que sua atenção se volta para elementos particulares de uma dada 

língua.” (SEARLE, 1981, p.10). Com o intuito de separar nitidamente as duas correntes e 

                                                           
67 Principalmente em SEARLE e VANDERVEKEN, 1985. 
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delimitar o alcance da filosofia linguística, vista por Searle apenas como um método, ele faz a 

seguinte distinção: 

O termo <<Filosofia Linguística>> é essencialmente o nome de um método; 

<<Filosofia da linguagem>> é o nome de um objecto de estudo. Apesar de, algumas 

vezes, utilizar os métodos da filosofia linguística este livro é um trabalho de filosofia 

da linguagem e não de filosofia linguística. (SEARLE, 1981, p.10) 

 

 Na visão de Nogueira , embora Searle afirme que as duas áreas sejam 

complementares, ele destrói o discurso da filosofia linguística, como podemos ver na citação a 

seguir:  

O discurso de Searle parece colocar ambas as áreas (filosofia da linguagem e 

filosofia linguística) como complementares. No entanto, o discurso da filosofia 

linguística é destruído na construção da imagem da filosofia da linguagem, uma vez 

que a primeira seria apenas um meio para se atingir a finalidade maior [fornecer uma 

descrição filosoficamente esclarecedora para certos traços gerais da linguagem]. A 

filosofia linguística estaria, portanto, a serviço da filosofia da linguagem. 

(NOGUEIRA, 2005, p.126) 

 

Apesar de desenvolver um estudo das práticas linguísticas e tomar para si a teoria dos 

atos de fala, Searle traz fortes críticas aos filósofos da escola de Oxford.68 Diz que “Os 

filósofos da linguística do período em discussão, não tinham nenhuma teoria geral da 

linguagem, sobre que basear as suas análises conceptuais particulares.” (SEARLE, 1981, 

p.193). Na visão searleana, “o que tinham à guisa de teoria, eram poucos slogans, o mais 

proeminente dos quais era: <<a significação é o uso>>.” (SEARLE, 1981, p.193) e esses 

filósofos fariam um exame cuidadoso da significação das palavras em uma determinada 

língua. Embora, para Searle, por um lado isso tenha ocasionado “...escapar às teorias 

tradicionais da significação, quer platónicas, empiricistas ou derivadas do Tractatus…” 

(SEARLE, 1981, p.193) e, portanto, tenha sido benéfico, por outro lado “...como instrumento 

                                                           
68 Do mesmo modo que Searle critica o desenvolvimento ou metodologia dos filósofos da escola de Oxford, a 

crítica pode voltar a Searle, pois ele sai do caráter pragmático e tenta por diversas vezes passar para a sintaxe e a 

semântica, embora não tenha desenvolvido o aspecto dialógico dos atos de fala que é uma questão crucial 

pragmática. Ver Marcondes (2003). 
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de análise, a noção de uso é, por sistema tão vaga, que se constitui como uma das causas das 

confusões que tentou expor.” (SEARLE, 1981, p.193) A crítica de Searle permeia o fato de os 

filósofos que ele chama de linguistas não dispunham de um sistema filosófico no qual se 

fundasse a noção de significado, ocasionando algumas lacunas que ele viria a preencher.  

Além de desenvolver um sistema no qual se fundasse a noção de significado, Searle 

discute a partir da teoria dos atos de fala os problemas tradicionais da filosofia analítica da 

linguagem, tais como a referência69 (nomes próprios, descrições definidas...), a predicação70 

(expressões predicativas, propriedades, compromisso ontológico, universais), entre outros. Ao 

contrário de Searle, Austin não estava muito preocupado com um formalismo das práticas 

linguísticas, mas de entender como se dava o uso e a significação dos proferimentos. Temos 

como exemplo o seu artigo “The Meaning Of A Word”71, no qual Austin fala das perguntas 

acerca do significado, perguntas do tipo “Qual (o que) é o significado de uma palavra? (What-

is-the-meaning-of a word?)”, “O que é uma ‘palavra’? (What is a ‘word’?)”, “Qual (o que) é 

o significado de ‘rato’ (What-is-the-meaning-of ‘rat’)?”, “Qual é o significado de uma palavra 

qualquer? (What-is-the-meaning-of any word?)”, entre outras. Após apresentar alguns usos no 

âmbito filosófico e comparar com o uso comum da pergunta sobre o significado, Austin diz 

que “a expressão ‘o significado de uma palavra’ é, em geral, se não sempre, uma perigosa 

expressão sem sentido”72. O que Searle critica em Austin a respeito de um rigor na definição 

de uma teoria do significado que sustentasse as divagações pragmáticas austinianas, pode ser 

vista como uma questão fundamental da exposição dele, tal como concebe Rajagolapan 

(1989).  No ponto de vista de Rajagolapan (1989, p.529), a concepção de Austin segue o 

seguinte raciocínio:  

 

...o conceito central desse pensamento, o conceito de ato ilocucionário, é como um 

jogo tal qual Wittgenstein o concebe: não há nada que sirva de critério infalível, 

quer necessário, quer suficiente, para que se possa precisar que é um jogo – a não ser 

uma certa semelhança indefinível entre os jogos já identificados e um novo caso 

sobre o qual surge a dúvida.  

                                                           
69 Ver Os Atos de Fala, capítulo 4, 1981. 
70 Ver Op. Cit., capítulo 5, 1981. 
71 In Philosophical Papers, 1961. 
72 “...the phrase ‘the meaning of a word’ is, in general, if not always, a dangerous nonsense-phrase” (The 

Meaning Of A Word, p.24, 1961). 
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Se acaso a interpretação de Rajagolapan é a correta, então a crítica de Searle que 

mostramos acima não tem cabimento, pois, se realmente não se pode precisar o jogo dos atos 

ilocucionários, então não haveria motivos para um sistema no qual se fundasse uma teoria do 

significado em Austin. Enfim, para o nosso trabalho, vamos considerar essa questão apenas 

como informativa e especulativa sem comprar essa hipótese para a nossa discussão. Por ora, 

vamos nos ocupar de algumas outras diferenças entre Searle e Austin para passarmos para o 

tópico seguinte. 

Como pudemos perceber no desenvolver do capítulo 3, na perspectiva de Searle, a 

unidade básica da linguagem não é o signo, símbolo, palavra ou frase, mas o ato de fala. Em 

sua acepção, o estudo da linguagem é baseado, principalmente, nas intenções do falante em 

sua enunciação. Isso se torna mais evidente quando, por exemplo, ele discorre acerca da 

referência que, em sua concepção, é um ato. O ato de referir terá como base fundamental a 

intenção do falante ao enunciar determinado termo referencial.  De modo inverso, Austin 

concebia o pheme como unidade básica da linguagem e o rheme como unidade básica da fala. 

Ademais, Austin não expôs de forma tão evidente como Searle e nem tentou adequar uma 

concepção de referência e de predicação no quadro referencial tradicional da filosofia 

analítica da linguagem. Para entendermos melhor os aspectos fundamentais nas duas teorias, 

discutiremos no tópico a seguir. 

 

5.2 Diferença dos Aspectos Fundamentais  na Concepção de Atos de Fala 

Em Austin, a intenção, a crença e as implicações têm um papel importante no 

enunciado, porém, os procedimentos e as circunstâncias são fundamentais para que se possa 

entender o significado dos proferimentos nos atos de fala. Austin, diferentemente de Searle, 

não desenvolve uma atenção especial separadamente sobre estados Intencionais, mas 

podemos perceber que há estados Intencionais e que eles são importantes em um proferimento 

também em Austin. Como vimos no capítulo 1, isso se torna mais evidente em Austin quando 

ele faz a distinção entre os tipos de implicação e as pressuposições e também quando ele 

distingue entre sentimento, pensamento e intenção. 

Já em Searle, os estados Intencionais são aspectos fundantes das práticas linguísticas, 

não apenas os procedimentos aceitos ou as circunstâncias adequadas como é em Austin, mas 
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uma relação entre os estados Intencionais que são derivados na enunciação e na força da 

ilocução. Vimos no capítulo 2 de forma bastante explícita como se funda a teoria da 

linguagem de Searle na sua concepção de Intencionalidade, Background e Rede, por isso, não 

dissertaremos mais em um subtópico sobre tais conceitos. Iremos nos restringir a discutir 

aspectos fundantes na teoria dos atos de fala de Austin que deixamos para esse momento e, 

conforme for adequado, (re)apresentaremos a concepção de Searle de forma a contrastar com 

a de Austin. 

 

5.2.1 Fundamentos dos Atos de Fala em Austin 

No ponto de vista de Austin, como já dissemos anteriormente e pretendemos deixar 

mais elucidado agora, a noção de atos de fala se funda em circunstâncias apropriadas, 

procedimentos aceitos, intenção (importante lembrar que ele não usa o termo “intenção” em 

um sentido técnico), contexto, implicações e pressuposições. No que diz respeito ao contexto, 

temos que, para Austin, conhecer a verdade de um determinado enunciado depende do 

contexto, além de depender também do conhecimento que se tem sobre os fatos, como nos 

diz: 

 

...muitos têm afirmado, com muita justiça, que declarações iniciadas por “Todos...” 

são definições prescritas ou recomendações para se adotar uma regra. Mas que 

regra? Essa ideia se origina parcialmente da não-compreensão de que a referência 

dessas declarações se limita aos casos conhecidos. Não podemos afirmar 

simplesmente que a verdade das declarações depende dos fatos, independentemente 

dos conhecimentos destes.” (AUSTIN, 1990, p.118) 

 

 

Ele ainda diz o seguinte sobre as circunstâncias adequadas e as intenções:  

 

É essencial entender que “verdadeiro” e “falso”, como “livre” e “não livre”, não 

designam, de forma alguma, algo simples. Tais palavras só representam uma 

dimensão geral de que, nas circunstâncias dadas, em relação a um determinado tipo 

de ouvinte para certos fins e com certas intenções, o que foi dito era adequado ou 

correto, em oposição a algo incorreto. (AUSTIN, 1981, p.118) 
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E posteriormente, para reforçar o que Austin pensava a respeito das circunstâncias e da 

verificabilidade, ele afirma o seguinte “A verdade ou falsidade de uma declaração não 

depende unicamente do significado das palavras, mas também do tipo de atos que, ao proferi-

las, estamos realizando e das circunstâncias em que os realizamos.”73 (AUSTIN, 1990, 

p.118)  

No que concerne aos procedimentos aceitos, como vimos nas discussões anteriores, 

inclusive nas regras, há a importância na concepção austiniana a respeito da aceitação do 

procedimento. Isso se dá no caso de um proferimento para uma audiência que há a condição 

de que o ato seja aceito (accepted) e se um ato de fala não for aceito, pode não se tratar de um 

erro do falante, mas talvez do erro de um terceiro. Inclusive, ele dá o exemplo do divórcio no 

qual a esposa não aceita o procedimento. Conta-nos que esse é um tipo de caso em que não há 

o procedimento ou o próprio procedimento não é aceito, exemplificando-o no original como 

“challenging”. No entanto, ele não para somente nisso, ele estende essa noção ao âmbito da 

moral. “Mas... não podemos reduzir as considerações acima a meras circunstâncias factuais, 

pois estaríamos sujeitos à velha objeção de termos derivado um “dever” de um “ser” – pois 

ser aceito (accepted) não é uma circunstância, em sentido estrito.” (AUSTIN, 1990, p.41). 

Logo em uma nota de rodapé, ele expõe que muitos procedimentos e fórmulas plausíveis 

seriam desvantajosos se reconhecidos, tendo em mente, neste caso, atos de fala que são, de 

certa forma, “negativos”. Por exemplo, uma ameaça. Precisamos lembrar que os 

procedimentos ilocucionais na visão de Austin são convencionais também, inclusive, em sua 

acepção, o ato ilocucional tem como aspecto fundante a convenção.  

De modo inverso, Searle discorda tanto do fato de o ato ilocucional ser estritatamente 

convencional quanto da ideia de Austin do caráter ético dos procedimentos. Somente para 

ilustrar o que dissemos, Searle fala o seguinte sobre a convenção no ato ilocucional: “Alguns 

tipos mais simples de actos ilocucionais podem... ser executados separadamente... de 

aparatos convencionais, simplesmente conseguindo-se que o ouvinte reconheça algumas das 

nossas intenções mediante um certo comportamento.” (SEARLE, 1981, p.53-4). Embora 

Searle diga isso a respeito dos atos ilocucionais, ele não dá exemplo e diz, em uma nota de 

                                                           
73 Ibidem, p.118, 1990. 
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rodapé, que há dificuldade em demonstrar isso, pois alguns recursos envolvem convenção, por 

exemplo, expressões faciais e gestos tem fortes elementos convencionais. Em relação ao 

caráter ético, deixaremos para dissertar sobre as críticas de Searle mais adiante. 

Tendo em vista isso, o que nós podemos pensar acerca da noção de atos de fala de 

Austin? É evidente que Austin tem em vista que a ética é imanente na linguagem, de tal forma 

que casos que seriam vistos como danosos aos seres humanos, de forma explícita, não 

ocupam a mesma posição que os casos éticos. De forma mais transparente, Austin pensava 

que os casos que seriam de certa forma antiéticos não ocupariam o mesmo espaço que os 

outros e não seriam exatamente procedimentos “aceitos” (accepted). Embora ele admita que 

existiram casos negativos que tiveram procedimentos aceitos, como no caso de costumes em 

relação a duelos (nesse caso, ele expõe o exemplo de um grupo de estudantes da Alemanha 

que tinham um costume seguido para o duelo, até mesmo o ato de insultar como um 

performativo).  

De certa forma, para Austin, casos que fogem da ética subsistem perante a linguagem, 

por serem proferimentos que não teriam uma aceitação, tal qual concebe a sua regra A.1. Esse 

fato coloca em xeque a teoria de Austin? Não seria melhor ele ter ignorado esse fato? 

Seguindo a ideia de Austin, qual lugar nos atos de fala uma ameaça ocuparia? Se uma ameaça 

(insulto) quebra, de certa forma, a primeira regra, como colocaríamos casos desse tipo? Existe 

mais de um caso como esse? Em um momento ele fala de um duelo não aceito, nessa 

formulação a ameaça e o insulto seguem o mesmo caminho? Como seria aceitar uma ameaça 

ou um insulto? Seriam eles atos perlocucionários, no sentido de que, se aceito um insulto, eu 

parto para a briga ou ajo de determinada forma perante o locutor que me insultou? Logo após 

a citação acima, Austin (1990, p.42) diz o seguinte:  

 

O que realmente importa é que uma variedade especial de não-atuação pode ocorrer 

se alguém realmente diz “eu o insulto”. Pois embora insultar seja um procedimento 

convencional, e primordialmente verbal, de tal modo que de certa forma não 

podemos deixar de entender o procedimento que alguém tenciona invocar quando 

diz “eu o insulto”, contudo somos obrigados a “não-atuar” com ele, não apenas 

porque a convenção não é aceita, mas porque sentimos vagamente a presença de um 

impedimento, cuja natureza pode não ser muito clara, contra a aceitação do 

procedimento em geral.  
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Essa é a forma que Austin tenta se livrar do abismo em que se meteu, ele apela por 

uma espécie de impedimento vinda de um lugar misterioso que impõe uma recusa ao 

procedimento. Continua ele na mesma página “É inerente à natureza de qualquer 

procedimento que os limites de sua aplicabilidade, e de sua definição “precisa”, 

permaneçam vagos.” (AUSTIN, 1990, p.42). Concordo plenamente que há dificuldades em 

relação aos limites precisos de aplicabilidade e de definições gerais, não só no que se refere 

aos procedimentos, mas em toda a extensão da linguagem, embora não concorde com a forma 

pela qual Austin invocou essa questão, isto é, porque ele se perdeu no que diz a sua primeira 

regra e, por isso, tenta de alguma forma sair dessa confusão. 

 Ele prossegue “Sempre ocorreram casos marginais ou difíceis em que nada pode 

servir na história prévia de um procedimento convencional, para se decidir conclusivamente 

se este procedimento está ou não sendo corretamente aplicado em um caso determinado.” 

(AUSTIN, 1990, p.42). Isso ocorre, em nossa visão, quando posto em uma classificação, 

nessa circunstância o problema mostra seus múltiplos aspectos. Para confirmar o nosso 

raciocínio, podemos observar os exemplos que Austin deu, a respeito da “não-atuação”: (i) o 

exemplo de batizar um cachorro, se o admitimos como racional e (ii) o exemplo do Direito em 

se decidir se a convenção não existe ou se as circunstâncias não são adequadas. O caso (i) é 

bastante problemático, porque envolve concepções teológicas bastante profundas que também 

envolvem classificação. O caso (ii) explicitamente mostra a classificação, na qual há uma 

“decisão” de como conceber algo. O que quero dizer é que, nessa parte, Austin foge um pouco 

do que ele segue em seus trabalhos, ou seja, ele não adentra na questão do uso do homem 

comum em si. Quero dizer, ele não mergulha no fato de que existem tipos de atos que não 

seguem bem a ideia que ele tinha em mente em relação ao “aceito” (accepted).  

Na nossa visão isso se dá por ele não querer sair da ideia de uma ética imanente à 

linguagem como aspecto fundamental, a qual, não sei como, bloqueia proferimentos ou 

procedimentos antiéticos. É preciso notar que há muita coisa contida nesse ponto de Austin 

que cremos não ter recebido atenção devida. Da forma como Austin tinha em mente a sua 

ideia dos atos de fala, essa questão pode afetar bastante a sua teoria. Antes disso, precisamos 

apresentar que há pelo menos duas formas de pensarmos o que significaria aceitar um 

procedimento ou um ato de fala: (i) aceitar poder se referir a uma noção ética ou a uma noção 
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positiva (em contraste com uma eventual ação nociva a alguém, ou seja, o que não é bom) e 

(ii) aceitar poder se referir a um procedimento que existe e se perpetua na linguagem (no 

sentido de que ele não foi excluído, ainda existe a sua execução, portanto é um procedimento 

aceito). 

 Ademais, antes mesmo de elucidar como seria e se realmente seria um procedimento 

aceito, Austin deveria elucidar o conceito do que é ético ou o que pertence à ética ou à 

moral.74 Tendo em vista a etimologia das duas palavras, percebemos que elas têm significados 

correlatos, embora a origem seja diferente. A palavra “ética” vem da palavra grega ethos, 

podendo significar costume, hábito. Da mesma forma, a palavra “moral”, embora sendo esta 

uma palavra originada do latim “morales”, de forma semelhante significa “hábito” e 

“costume”. As questões iniciais que deveriam ser postas por Austin sobre uma ética nos 

procedimentos da linguagem seriam, se ambas correspondem a hábitos ou costumes, então (i) 

por que há uma valoração ao nos referirmos ao que é ético e moral? e (ii) por que somente 

consideramos ético ou moral algo que seria visto como bom? Cremos que há uma conexão 

entre esses dois enunciados, assim como ocorre com outra gama de enunciados, de um ponto 

de vista holístico. Mas achamos que essas duas questões devem ser elucidadas por quem 

defende que há uma ética como aspecto fundamental nos procedimentos (no sentido de algo 

bom, o que quer que isso signifique) e não nos cabe aqui dissertar profundamente sobre, mas 

tão somente apresentar o questionamento.  

Entretanto, tendo em vista a etimologia das duas palavras mencionadas acima, se 

acaso pensarmos que os dois conceitos abrangem as ações e procedimentos sem uma 

tendência valorativa, somente nesse sentido é que concordaríamos que há uma ética 

subjacente que perpassa todos os procedimentos. E nessa linha de raciocínio é que a primeira 

regra de Austin não desmoronaria a sua teoria dos atos de fala, pelo menos nesse ponto. 

Assim, a base da sua teoria ainda permaneceria fixa para prosseguir com o restante de sua 

construção. Ademais, temos ainda alguns exemplos para discutir sobre a ideia de “aceito” 

contida na regra de Austin. Searle tratará de forma semelhante essa ideia de Austin e estende a 

crítica aos filósofos da linguagem ordinária de Oxford, denominando-os de filósofos da 

linguística, veremos isso logo a seguir. 

                                                           
74 Embora não seja o caso que aprofundaremos essa questão, porque nos estenderíamos muito. Por isso, a 

discussão será superficial e concisa. Faremos uma discussão mais detalhada em um trabalho posterior, quando 

discutiremos a ética nos atos de fala. 
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No caso de um insulto, o que seria não o aceitar (i) fingir que nada escutou; (ii) dizer 

“Eu não aceito seu insulto” ou (iii) partir para um duelo (ou luta)? Parece-me que de 

determinada forma, Austin estava a certa proximidade de (i), bem mais próximo de (ii) e bem 

distante de (iii).75  Parece que, para Austin, não aceitar o insulto seria duelar com quem o 

insultou, pois insultar é um procedimento nocivo e, consequentemente, antiético (não faz 

parte do costume ou do hábito, um procedimento que não é aceito e vive nas margens da 

linguagem e das sociedades?). Seguindo o nosso raciocínio acima, defendemos a tese de que 

(i) e (iii) e, de certa forma (ii), são formas de aceitar o procedimento. Isso ocorre se tomarmos 

como certo a aceitação de um procedimento. 

Apesar de o procedimento ser algo nocivo e negativo ao sujeito, temos em mente que, 

além de tudo o que dissemos, Austin estava pensando o “aceito” da ameaça da mesma forma 

que ele pensava o “aceito” da promessa76. Enquanto que na promessa faz parte dela que o que 

foi prometido ao(s) interlocutor(es) não seja algo nocivo ao(s) interlocutor(es), mas algo que 

seja, de certa forma, bom para ele(s) ou algo que o interlocutor deseje que ocorra, prometer 

algo ruim não constitui parte da promessa mas da ameaça (que, para Austin, subsiste nas 

profundezas ou às margens da linguagem).    

Tudo isso nos remete a outro ponto subjacente:  Austin, ao falar um pouco da 

sinceridade de um ato, por exemplo, quando ele dá o exemplo de “Eu o recebo com prazer” e 

“Eu lhe dou as boas vindas”, expõe daí o seguinte questionamento “É realmente assim?”, faz-

me pensar a respeito da influência do social77, a questão ética e a sinceridade do enunciado. 

Tendo em vista isso, penso a respeito do seguinte fato: busca-se nas explicitações em filosofia 

da linguagem a respeito das condições de verdade, condições de felicidade e das condições de 

sinceridade, mais no que concerne à filosofia da linguagem ordinária, sobre a verdade de uma 

determinada enunciação e a função que há entre estado psicológico expresso e um significado 

literal da frase. Em contraste a essas questões, parece-me que os “bons modos ou a etiqueta”, 

na verdade, não “se importam” tanto com isso, na verdade, eles vão se importar justamente 

com o conteúdo do enunciado e não simplesmente com a veracidade dele. Dou um exemplo. 

                                                           
75 Aqui nós estamos nos referindo ao fato de insultar, não ao fato de duelar. Nesse caso, o duelo ou uma luta 

corporal seria uma forma ou de recusar ou de aceitar o insulto. No caso de Austin, creio que seria uma forma de 

recusar o insulto. Na nossa concepção, seria uma forma de aceitar o insulto. 
76 E não ficou apenas nele, muitos outros também pensam dessa forma. 
77 Talvez aqui da intencionalidade coletiva em Searle, de forma parecida como pensamos no tópico das regras, no 

sentido da função de status dentro de uma “ética ou bons modos” imanente na linguagem. 
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Se acaso chego em uma festa (suponhamos que seria uma festa na casa de um casal 

heterossexual, no qual o marido seja meu grande amigo, mas que a esposa dele nunca tenha 

ido com a minha cara) na qual seria importante eu ir, porém os anfitriões me recepcionam e 

ambos afirmam “Seja bem vindo”. Nesta situação eu simplesmente ou todas as pessoas que 

estão a minha volta, mesmo sabendo que ela não me suporta, agiriam normalmente (apesar de 

haver a possibilidade de que uma ou outra pessoa comente pelas costas que a fulana é 

“falsa”).  

Mas nessa mesma ocasião, se mudarmos o enunciado da anfitriã para o que ela 

realmente pensasse (ou o estado psicológico dela naquele momento, o desejo que eu não 

tivesse ido ou que eu fosse embora) causaria um constrangimento mais explícito na festa e, 

desse modo, a anfitriã sairia como uma megera (insensível, mal educada, ignorante ou algo 

semelhante). O que quero pensar agora é: qual seria a consequência disso para uma teoria dos 

atos de fala? Uma teoria dos atos de fala não teria que dar conta de casos semelhantes? Bem, 

defendemos que a ética não é fundamental na linguagem ordinária, ao contrário, ela pertence 

aos procedimentos como outras questões humanas. E defendemos que a sinceridade muitas 

vezes não é levada a cabo, mas ela faz parte da função entre linguagem e Intencionalidade, 

algo que pretendemos deixar mais explícito no decorrer do nosso trabalho. 

Searle também defende algo semelhante ao nosso posicionamento a respeito do que foi 

discutido acima. Como expomos que Austin fala sobre o extrair um “ser” de um “dever”, 

Searle também discorre sobre esse fato, inclusive, falando da diferença entre fatos brutos e 

fatos institucionais, além da diferença entre os sentidos de “dever” que podem ser (i) 

compromisso com o enunciado sem um caráter moral e (ii) um comprometimento ético. 

Alerta também sobre o perigo de cair no âmbito da ética, caso não se dê a devida atenção à 

diferença entre esses dois sentidos, afirma 

Devemos evitar, particularmente, pelo menos no início, cair nos discursos da ética 

ou da moral. Aqui ‘deve’ interessa (no sentido de ‘uma obrigação de’) e não ‘deve 

moralmente’. Se se aceitar esta distinção, pode-se dizer que tratamos de uma questão 

de filosofia da linguagem, e não de filosofia moral. (SEARLE, 1981, p.233) 

 

Logo em seguida, ele ilustra a diferença entre uma obrigação do comprometimento em 

um ato de promessa e uma obrigação ética, como podemos notar no que segue: 
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A propósito, parece-nos que a obrigação de manter uma promessa, não tem, 

provavelmente, nenhuma relação necessária com a moral. Alega-se com frequência 

que a obrigação de manter uma promessa é um caso paradigmático de uma 

obrigação moral. Mas vejamos o tipo bastante comum de exemplo que se segue: 

<<Eu prometo ir à tua festa. Entretanto, na noite em que a festa se realizar, eu não 

tenho vontade de ir. De facto, eu devo ir; afinal de contas, eu prometi e não tenho 

uma boa desculpa para não ir. Mas eu não vou. Por acaso sou imoral? Sou sem 

dúvida negligente. Se fosse muito importante que eu fosse, então seria uma 

imoralidade se eu ficasse em casa. Mas aí a imoralidade adviria da importância da 

minha ida e não simplesmente da obrigação assumida ao prometer.>> (SEARLE, 

1981, p.248) 

  

A citação a seguir confirma o que havíamos falado sobre os dois sentidos de entender 

a obrigação em um ato de fala, no caso, Searle exemplifica o ato de prometer como forma de 

provar o que ele já havia afirmado na citação anterior. Diz Searle: 

Parece-nos que a razão de tal confusão é a seguinte: há duas maneiras radicalmente 

diferentes de interpretar a expressão ‘comprometer-se com ou aceitar a instituição 

que é a promessa’. Uma delas é aproximadamente algo como (a) <<fazer uso da 

palavra ‘prometer’ conforme sua significação literal, significação esta determinada 

pelas regras constitutivas internas à instituição>>. Uma maneira bem diferente é 

interpretá-la como (b) ‘reconhecer a instituição como boa ou útil’. Ora, quando 

afirmamos de facto que uma pessoa fez uma promessa, comprometemo-nos 

efectivamente com a instituição no sentido (a); e isto precisamente, porque a 

significação literal nos compromete com a realização da derivação. Mas não nos 

compromete com o sentido dado em (b). (SEARLE, 1981, p.257) 

 

Além de tudo o que discutimos acima, para finalizar este subtópico, outra crítica que 

pode ser feita quanto a toda a discussão desenvolvida a respeito de uma fuga de Austin do seu 

próprio método quanto ao “aceito”. Temos que essa ideia de uma ética subjacente tirou da 

análise de Austin a sua característica praxiológica e isso também acontece pelo fato de Austin 

não ter desenvolvido também uma pesquisa sobre atos de fala indiretos ou questões como o 

nosso exemplo da esposa. Essa crítica também pode servir a Searle, como bem nos expõe 

Marcondes (2006) que aponta que ele, apesar de ter falado sobre os atos de fala indiretos que 
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podem vir a ser explicitados caso o interlocutor o solicite, não desenvolveu uma análise sobre 

os atos de fala indiretos que não possam ser explicitados por conta de sua própria condição de 

satisfação. Por exemplo, a ironia, a insinuação e a barganha.  

 

5.4 Diferença nos Tipos de Atos de Fala 

Como já foi visto nos capítulos anteriores, a primeira modificação feita por Searle no 

que concerne aos tipos de atos de fala consiste em substituir o que Austin expôs como ato 

locucionário e toda a base proposta por Austin (que seriam os atos réticos, os atos fáticos e os 

atos fonéticos)78 por ato de enunciação e ato proposicional (constituído por referência e 

predicação). Porém, Searle permaneceu com os atos ilocucionários e os atos perlocucionários. 

No momento, discutiremos sobre a questão dos atos locucionários e a mudança feita por 

Searle, e sobre o conceito de perlocução nesses dois filósofos. 

Para ilustrar a afirmação de que Austin tinha focado bastante nos verbos 

ilocucionários, torna-se importante mencionar a divisão que Austin fez de dois tipos de atos 

performativos que mencionamos no capítulo 1. Austin divide os dois tipos performativos em 

(i) os performativos explícitos (Ordeno que..., Prometo que...) e (ii) os performativos 

implícitos ou primitivos (Estarei lá..., Vá embora...). Para Austin, o primeiro tipo de 

performativo tem primazia com respeito ao segundo, como se fosse mais fácil entender o tipo 

de ato pela explicitação do próprio tipo de ato e como se no performativo implícito houvesse 

uma dificuldade de perceber qual é o ato enunciado. Contudo, não cremos que seja assim por 

duas razões. Primeiramente, porque o conceito de força ilocucionária não foi devidamente 

explorado nesse momento e segundo porque as circunstâncias são essenciais na enunciação. 

Por exemplo, tal como uma ordem implícita pode ser “ambígua”, tal como: “Feche a porta”, 

dita por um oficial e endereçada a um soldado. Do mesmo modo, uma ordem explícita 

também o pode, isso dependerá de alguns elementos envolvidos no enunciado, por exemplo, o 

falante A diz a B “Eu ordeno que você feche a porta”, mas o falante A é um filho que emite o 

enunciado para a sua mãe como uma piada. Bem, podemos imaginar outros contextos nos 

                                                           
78 O pheme é posto como unidade da linguagem e a deficiência dele é carecer de sentido. 
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quais alguém possa emitir uma ordem como um performativo explícito e não ser uma ordem, 

mas uma ironia ou outro tipo de ato ilocucionário.79  

Além do mais, no caso da ordem, acreditamos que há determinados níveis de execução 

também. Apesar de ele falar um pouco sobre as circunstâncias, ele ainda o expõe como se o 

performativo explícito se sobrepusesse ao performativo implícito. acreditamos que não seja 

bem assim na situação de fala80, na qual os atos de fala indiretos são mais invocados do que os 

próprios atos de fala diretos.  

Ainda sobre a concepção austiniana sobre os tipos de atos, ele fará a diferenciação na 

sua constituição de atos fáticos e de atos réticos, exemplificando situações de fala. No entanto, 

achamos que ele usa exemplos no discurso direto e discurso indireto, algo que achamos que 

não cabe muito bem na explicação, mas veremos mais sobre isso no decorrer da nossa 

discussão. Ele exemplifica como imitar um proferimento entre as aspas, tal como “Ela tem um 

lindo cabelo” e “Ela tem um lindo cabelo” juntamente com uma careta como parte da 

imitação. Como nós havíamos pensado anteriormente, Austin distingue os tipos de atos em 

discurso direto e indireto, no caso, o discurso direto seria referente ao ato fático e o discurso 

indireto referente ao ato rético. Tenho em mente que talvez seja uma tentativa de elucidar as 

diferenças quanto ao uso da referência e do sentido e a menção à referência e ao sentido. Ou 

seja, ao falar que o discurso direto seria a emissão de um ato fático, tal como “Ele disse: - O 

gato está sobre o tapete.”.  

Nesse caso, cremos que o que ele quer mostrar é que o enunciado (ou proferimento, no 

jargão de Austin) “O gato está sobre o tapete” é apenas a repetição do enunciado já expresso 

pela pessoa referida pelo indexical “ele” (seja quem for). Já no caso de um discurso indireto, 

teríamos o seguinte “Ele disse que o gato está sobre o tapete”, nesse caso, o que Austin quer 

nos mostrar é que há um uso da proposição (com o conteúdo asserido, embora ainda seja uma 

proposição que foi enunciada por outrem). Talvez, um melhor exemplo para elucidar essa 

distinção fosse uma formulação de frases distintas com o mesmo conteúdo proposicional, isto 

é, uma diferença que torne perceptível o que o autor tinha em mente.  

                                                           
79 Embora tenhamos já citado alguns recursos, Austin ainda concentra toda a sua distinção nos verbos explícitos. 

Veremos que há um grande motivo para isso, apesar de não concordarmos. 
80 É preciso lembrar que Austin faz parte do grupo de filósofos da linguagem ordinária de Oxford, cujo os quais 

buscaram entender melhor a linguagem no contexto usual da mesma. Método que ele usa em todos os seus 

trabalhos. Cf. How To Talk, The Meaning of Word, Performative Utterances, Truth in Philosophical Papers, 

1961, entre outros. 
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Eis as duas frases que poderiam servir de exemplo, a primeira seria a repetição de uma 

frase dita por um bebê ainda no início do desenvolvimento linguístico e o pai (ou a mãe) tenta 

reproduzir a “frase” formada “Ele disse: O ato no taête”81. A segunda seria a “tradução” da 

proposição do enunciado “Ele disse que o gato está no (ou sobre o)82 tapete”. Preciso também 

deixar claro que a confusão maior se dá no fato de exemplificar enunciados constativos, nos 

enunciados performativos fica um pouco menos confuso. Por exemplo, os enunciados “Ele 

disse: -Saia!” e, por outro lado, “Ele me mandou sair.”. Percebe-se um pouco a mudança pelo 

fato da frase ser diferente e o conteúdo proposicional83 aparecer nos dois casos de maneira 

distinta. 

Há outra distinção entre os tipos de atos no que se refere aos efeitos e consequências 

entre atos ilocucionários e atos perlocucionários. Podemos perceber que tanto os atos 

ilocucionários quanto os atos perlocucionários consistem na produção de certos efeitos, algo 

um pouco confuso. Falaremos mais sobre no subtópico sobre as ações e consequências na 

concepção dos atos de fala de Austin, mas vale mencionar algumas questões nesse momento. 

Austin afirma: 

Temos que distinguir as ações que possuem um objeto perlocucionário (convencer, 

persuadir) daquelas que simplesmente produzem uma sequela perlocucionária. 

Assim, podemos dizer: “Tentei preveni-lo, mas só consegui alarmá-lo”. O que é 

objeto perlocucionário de uma ilocução pode ser sequela de outra. Por exemplo, o 

objeto perlocucionário de prevenir, alertar alguém, pode ser uma sequela de um ato 

perlocucionário que alarma alguém. Por outro lado, que alguém se sinta dissuadido 

pode ser a sequela de uma ilocução, em lugar de ser o objeto de dizer “não faças 

isso”. Alguns atos perlocucionários sempre têm sequelas, mais do que objetos, a 

saber, aqueles atos que carecem de fórmula ilocucionária. Assim, posso surpreender, 

ou perturbar ou humilhar alguém por meio de uma locução, embora não existam as 

                                                           
81 Pode ser objetado aqui quanto a terem o mesmo conteúdo, por causa dos fonemas serem um pouco diferente, 

mas não cremos que uma eventual objeção a esse exemplo seja levada a cabo. Poderíamos colocar um exemplo 

um pouco distinto, talvez outras pessoas que tenham uma diferença na dicção por causa de alguma diferença 

fisiológica, por exemplo, uma pessoa fanha ou gaga. Todos os enunciados proferidos por essas pessoas teriam 

um conteúdo proposicional distinto do “comum”? Pensamos que não. 
82 Não fiz aqui a distinção entre “estar no”, “estar sob” e “estar sobre”. Distinção que é feita por Austin ao falar 

sobre implicação, implicação lógica e pressuposição. No português brasileiro cotidiano, tanto usamos “estar no” 

e “estar sobre”, mas é mais comum usarmos “estar no”, mesmo embora não estejamos dentro de algo. 
83 Uso o termo “conteúdo proposicional” no sentido de que seja o que foi “asserido” no enunciado ou o 

pensamento expresso em um enunciado. Essa discussão será abordada mais adiante. 
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fórmulas ilocucionárias “Surpreendo-te por...”, “Perturbo-te por”, “Humilho-te 

por...”. (AUSTIN, 1990, p.101) 

 

De certo modo, parece que Austin vê o ato ilocucionário prioritariamente como um 

enunciado cuja a força está essencialmente no verbo ilocucionário. Como podemos perceber 

as suas razões na citação acima, na qual ele expõe que um ato perlocucionário possa ser 

sequela de um ato locucionário, tal como “Surpreender”, caracterizando esse ato como uma 

locução e não como uma ilocução. Apesar disso, um pouco mais adiante ele fala o seguinte 

“Contudo, só isso não basta para distinguir os atos ilocucionários, uma vez que podemos, por 

exemplo, prevenir, ordenar, designar, dar, protestar ou pedir desculpas por meios não 

verbais e estes são atos ilocucionários.”84
 (AUSTIN, 1990, p.101). Embora ele cite essa 

condição de alguns atos ilocucionários, não elabora uma análise mais profunda para 

desvendar esse mistério. 

Bem, acreditamos que isso seja bem confuso e podemos retirar essa ideia de locução e 

mudar para enunciado somente, tal como fez Searle.85 Para finalizar este tópico, mostraremos 

como foi já questionado anteriormente, o fato de os atos ilocucionários terem determinados 

efeitos. Fala-nos Austin que os atos ilocucionários estão relacionados com a produção de 

efeitos em certo sentido: (i) obter determinado efeito para ser feliz e bem-sucedido: tornar 

compreensível o significado e a força da locução - assegurar a sua apreensão “Não se pode 

dizer que preveni um auditório a menos que este escute o que eu diga e tome o que digo num 

determinado sentido.” (AUSTIN, 1990, p.100); (ii) o ato ilocucionário tem efeito de certas 

maneiras: provocar estados de coisa, mudança no curso normal de acontecimentos. Exemplo 

de “Batizo este navio com o nome de Queen Elizabeth” que tem o efeito de batizar o navio ou 

dar nome a ele. E (iii) muitos atos ilocucionários levam a uma resposta ou sequela por meio 

da convenção, por exemplo, perguntar “sim ou não”, “...requer um segundo ato por parte do 

protagonista do primeiro ato ou de outra pessoa.” (AUSTIN, 1990, p.100). Não acreditamos 

que essas distinções entre efeitos da perlocução e da ilocução sejam suficientes para elucidar 

alguns problemas, principalmente quando consideramos uma relação dialógica. Retomaremos 

essa discussão mais adiante, antes precisamos elucidar algumas questões. 

                                                           
84 Idem, p.101, 1990. 
85 Ver Speech Acts, 1969. 



107 
 

 

 

5.4.1 Diferença na Taxonomia dos Atos Ilocucionários 

Como já vimos a respeito da diferença entre Austin e Searle no que diz respeito à 

classificação dos tipos de atos de fala, neste subtópico falaremos brevemente sobre as duas 

taxonomias e mostraremos algumas diferenças entre elas. Como pudemos notar também nas 

exposições dos capítulos precedentes que a classificação dos atos ilocucionários são diferentes 

nesses dois autores, Searle apenas mantém um tipo de ato ilocucionário apresentado por 

Austin. Enquanto Austin buscava nos verbos em inglês as características em comum para 

assim classificar os tipos de atos, Searle buscará aspectos em comum entre as línguas, isso é 

visto no propósito ilocucionário (entre outros). Enquanto em Austin o funcionamento dos 

verbos é que será o grande diferencial na classificação dos atos ilocucionários, em Searle o 

que contará bastante serão os dispositivos da força ilocucionária. Importante mencionar 

também que no livro Speech Acts (Os actos de Fala) que foi publicado em 1969, Searle não 

aborda a questão da taxonomia dos atos ilocucionários, embora ele faça uma discussão 

bastante extensa sobre diversas partes dos atos de fala e adeque a teoria dos atos de fala aos 

problemas tradicionais da filosofia da linguagem analítica. Apenas em 1976 no artigo “A 

Classification Of Illocutionary Acts” (Uma Classificação dos Atos Ilocucionários) é que 

Searle discutirá sobre a taxonomia dos atos ilocucionários, também publicado em seu livro 

“Expression and Meaning” (Expressão e Significado) em 1979.  

No que se refere à décima diferença de Searle relativa ao fato dos atos ilocucionários 

que não requerem uma instituição extralinguística para a sua realização, Searle afirma que 

Austin entendia que em todos os atos ilocucionários os ouvintes e os falantes precisassem 

ocupar uma posição em uma instituição extralinguística. Diz:  

 

Austin fala algumas vezes como se julgasse que todos os atos ilocucionários fossem 

dessa espécie, mas claramente não são. Para que eu enuncie que está chovendo ou 

prometa vir vê-lo, só preciso obedecer às regras da linguagem. Nenhuma instituição 

extralinguística é necessária. (SEARLE, 2002, p.10-1) 

 

Falamos diversas vezes anteriormente sobre o fato de Austin classificar os atos 

ilocucionários como verbos ilocucionários e que Searle critica bastante isso. Como nos diz 



108 
 

 

Searle (2002, p.14) “A primeira coisa a ser notada sobre essas listas é que não são 

classificações de atos ilocucionários, mas de verbos ilocucionários.” Na visão searleana, a 

classificação austiniana coloca verbos sinônimos no mesmo grupo de atos ilocucionários e 

verbos não sinônimos constituem grupos distintos. Como podemos constatar na citação 

“Austin parece assumir que uma classificação de diferentes verbos é eo ipso uma 

classificação de espécies de atos ilocucionários, que dois verbos quaisquer não sinônimos 

devem marcar diferentes atos ilocucionários.” (SEARLE, 2002, p.4). 

As críticas de Searle são as seguintes 1. Nem todos os verbos catalogados por Austin 

são sequer verbos ilocucionários86; 2. Não há nenhum princípio, ou conjunto de princípios, 

claro e consistente na base dos quais a taxinomia esteja construída – exceto no caso dos 

compromissivos, no qual Austin usou o propósito ilocucionário como a base da definição de 

uma categoria; 3. Porque não há um princípio claro de classificação e porque há uma 

confusão persistente entre atos ilocucionários e verbos ilocucionários, há muita sobreposição 

entre categorias e muita heterogeneidade; 4.Não há só muita sobreposição entre uma 

categoria e outra, mas há, no interior de certas categorias, tipos de verbos bastante distintos; 

5. Nem todos os verbos catalogados no interior das classes realmente satisfazem as 

definições oferecidas, mesmo se tomadas essas definições num sentido bastante vago e 

sugestivos, que claramente é o pretendido por Austin.  

Já deixei exposto nos capítulos precedentes as classificações de Austin e de Searle, 

mas com o intuito de que fiquem demonstradas as distinções entre ambas as classificações, 

deixo expostas aqui. A classificação de Austin consiste em: (1) Vereditivos (Verdictives); (2) 

Exercitivos (Exercitives); (3) Comissivos (Commissives); (4) Comportamentais (Behabitives); 

(5) Expositivos (Expositives). E a classificação de Searle consiste em: (1) Assertivos 

(Representatives); (2) Diretivos (Directives); (3) Compromissivos (Comissives); (4) 

Expessivos (Expressives) ;e (5) Declarativos (Declarations).  

 

                                                           
86 As críticas de Searle estão em itálico como forma de destacar que por vezes escrevemos de forma muito 

similar como está no livro, somente algumas pequenas alterações foram feitas. 



109 
 

 

5.4.2 Consequências e Ações 

Ao falarmos sobre a concepção de ato perlocucionário entre esses dois filósofos, 

iniciaremos com a distinção de Austin entre atos ilocucionários e atos perlocucionários, em 

virtude do fato de que Searle não modificou essas duas concepções de Austin, então fica 

evidente que apresentaremos de modo mais acurado a ideia de Austin. Em relação à regra 

(ᴦ.2) proposta por Austin, qual seria a diferença então entre os atos ilocucionários e 

perlocucionários, já que fala que os participantes devem se conduzir da maneira 

subsequentemente? 

Lembremos, pois, da indagação no capítulo 1, quando falávamos da regra (ᴦ.2) a qual 

fala do “dever de conduzir-se dessa maneira (a maneira da primeira regra gama) 

subsequentemente”. A questão que surgiu foi sobre a marcante diferença entre o ato 

ilocucionário e o ato perlocucionário, tendo em vista que deve se conduzir de uma tal maneira 

subsequente. Pois a maior diferença seria que os atos perlocucionários modificam os 

sentimentos e pensamentos do interlocutor. No entanto, como a primeira regra gama se 

apresenta, não vemos tanta diferença, se acaso o interlocutor tenha de ter a intenção 

correspondente para se conduzirem da maneira adequada, cremos que a intenção seja um 

estado psicológico. Sendo ela um estado psicológico, fica bastante complicada a diferenciação 

entre ilocução e perlocução.  

Tendo em vista isso, o estado psicológico surge no ouvinte para realizar a ação. Se 

acaso formos contestados que “acrescenta uma intenção, mas o ato perlocucionário muda os 

sentimentos e as crenças por meio do enunciado”, contrastaremos com a seguinte indagação 

“Não temos atos ilocucionários que fazem isso simplesmente pela condição de satisfação do 

ato expresso?”. Qual é o limite, portanto, entre as modificações dos atos perlocucionários e, 

de certa forma, as “modificações” dos atos ilocucionários?87 

Após conceituar o ato perlocucionário, Austin dá exemplos tanto de atos locucionários 

e de atos ilocucionários como de atos perlocucionários. O interessante é que os exemplos que 

ele dá são de relatos do interlocutor88. Até aqui podemos achar normal, mas o intrigante é que 

ele não expõe o momento de uma possível ação na fala que gerou tais consequências. Isso nos 

                                                           
87 No subtópico discutiremos mais sobre a questão das consequências e analisaremos se isso realmente é o caso 

ou se precisa de mais algumas elucidações dessa concepção austiniana. 
88 Ou talvez de um locutor em uma relação dialógica. 
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deixa bastante curiosos com respeito ao estudo dos atos perlocucionários, será que eles são 

negligenciados (tanto por Austin como por Searle) somente por causa da dificuldade que seria 

prever as consequências ou efeitos? Ou será que eles não prestaram atenção ao quanto seria 

importante desenvolver o estudo de tais atos? Seguem os exemplos de Austin (1990, p.90):  

 

Exemplo I: Ato (A) ou Locução Ele me disse “Atire nela!” querendo dizer com 

“atire” atirar e referindo-se a ela por “nela”. Ato (B) ou Ilocução Ele me instigou (ou 

aconselhou, ordenou, etc.) a atirar nela. Ato (C.a) ou Perlocução Ele me persuadiu a 

atirar nela. Ato (C.b) Ele me obrigou a (forçou-me a, etc.) atirar nela. Exemplo 2: 

Ato (A) ou Locução Ele me disse, “Você não pode fazer isso”. Ato (B) ou Ilocução 

Ele protestou contra meu ato. Ato (C.a) ou Perlocução Ele me conteve, me refreou. 

Ato (C.b) Ele me impediu, fez-me ver a realidade, etc. Ele me irritou.  

 

Parece-nos que ele colocou todos os exemplos de todos os tipos de atos de fala apenas 

como relatos e não como atos em si para fugir de exemplificar um ato perlocucionário. Note 

que todos os exemplos estão na terceira pessoa do singular, trazendo a carga toda para o 

interlocutor e tirando o papel do locutor.89 

Austin faz um questionamento parecido com um que já fizemos anteriormente, embora 

nós nos perguntássemos se não deveriam ser estudados mais os atos perlocucionários por 

questões de lacunas no entendimento de tal ato90. De modo semelhante, Austin se pergunta se 

os atos perlocucionários não seriam performativos tal qual os atos ilocucionários. Ele 

responde negativamente, pois, para ele, os atos ilocucionários são considerados convencionais 

no sentido de ser possível explicitá-los pela performatividade, ao contrário, isso não ocorre 

com os perlocucionários. Então a grande diferença não estaria na distinção entre os tipos de 

efeitos, mas na forma performativa? Em alguns momentos parece que sim e, em outros, 

parece que não, como dissemos acima, falaremos mais sobre isso a seguir. 

                                                           
89 É importante lembrar a principal marca dos performativos vista no capítulo precedente, isto é, a primeira 

pessoa do singular do presente na voz ativa. 
90 Dentro dessas lacunas estaria a questão da performatividade da perlocução ou a relação da perlocução com a 

performatividade da ilocução. Isso será melhor abordado nos próximos capítulos. 



111 
 

 

Em segundo lugar, a mesma palavra pode ser usada genuinamente tanto de forma 

ilocucionária como perlocucionária. Por exemplo, “tentar” é um verbo que pode 

facilmente ser usado de uma ou de outra maneira. Não temos a expressão “Eu o 

tento a”, mas temos “Deixe-me que o tente”, e há diálogos assim: “Sirva-se de mais 

sorvete” – “Você está me tentando?”. Esta última pergunta seria absurda num 

sentido perlocucionário, pois o único que a poderia responder seria quem a 

formulou. Se respondo, “Ah, por que não?” parece que o estou tentando, mas ele 

pode realmente não se sentir tentado. (AUSTIN, 1990, p.106) 

 

O que tem parecido é que a noção de perlocucionário (principalmente nesse ponto) é 

um ato totalmente privado do interlocutor e não leva em consideração toda a força do ato 

ilocucionário e muitas outras coisas subjacentes à realização do ato. Quando ele fala “...pois o 

único que a poderia responder seria quem a formulou (no caso a pergunta).” Não, na 

verdade, ele só poderia responder algo se fosse a respeito de ter se sentido tentado ou não, não 

se a intenção do locutor foi a de tentá-lo. Parece que o receio de adentrar na noção do ato 

perlocucionário afetou Austin de uma tal forma que ele adotou uma conduta evitativa. 

Ademais, voltando à questão já exposta no primeiro capítulo, lembremos que há a 

exposição posta por Austin de que a fórmula proposta para atos perlocucionários não funciona 

com verbos tais como “persuadiu”, “convenceu” e “dissuadiu”. Ele ainda nos afirma que 

existem alguns usos incorretos da linguagem, e. g. “intimidar”, no qual as pessoas falam “Está 

me intimidando?” no lugar de “ameaçando”. Neste ponto, não achamos que seria exatamente 

um uso incorreto da linguagem, na visão de Austin dos seus perlocucionários, realmente, 

torna-se um uso incorreto por conta de seu quadro referencial. No entanto, acreditamos que a 

noção de perlocucionário é que deve ser modificada ou melhor analisada, se por ventura 

surjam casos nos quais os exemplos nos levem a outros caminhos. Digo, se acaso é comum 

perguntarem se alguém está intimidando, isso nos leva a perceber que há um jogo diferente do 

que pressuposto por Austin. Essa forma acompanharia todo o modo que ele tratou diferentes 

casos, primeiro com pressuposições e em seguida com conclusões que refutam as 

pressuposições. Em resumo, esse aspecto é outro ponto que nos remete a uma revisão do 

conceito de ato perlocucionário e a relação dialógica como tal deve ser melhor explanada.  

Note-se que: no caso do ato ilocucionário não há a convenção em jogo, em certo 

sentido? Bem, temos que entender essa concepção de convenção em Austin também, por 
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exemplo, o fato de eu emitir determinado som em determinada língua não seria uma 

convenção? Além disso, por exemplo, cada língua não tem fonemas para imitar os sons de 

animais, como no caso do português, em que usamos “au” para dizer que é o som emitido por 

um cachorro? Assim como no inglês seria “woof”, desta forma, não seria assim um caso de 

convenção também, seguindo o exemplo do zumbido? O próprio Austin (AUSTIN, 1990, 

p.101) percebeu o problema da convenção, dizendo “Mas é difícil dizer onde começam e onde 

terminam as convenções.” Searle trata que as línguas são convencionais e não credita tanto 

aos atos ilocucionários como sendo convencionais. Embora essa discussão seja bastante 

instigante, não desenvolveremos mais sobre essa questão neste trabalho.  

 

5.5 Aspectos Gerais das Teorias 

No decorrer de nossas discussões, pudemos perceber que Searle faz algo que Austin 

não se propôs a fazer que seria colocar simbolismos lógicos nos atos de fala. Ele não buscou 

formalizar logicamente os atos de fala por duas razões: (i) porque ele achava que ainda 

precisava ser elucidada e desenvolvida a teoria dos atos de fala e (ii) em virtude da primeira, 

porque ele achava que devia adequar uma teoria às práticas linguísticas e não adequar a 

linguagem a teorias formais, isto é, em virtude de uma praxiologia. 

Preciso mencionar que existe uma outra interpretação sobre a concepção pragmática 

de Austin  distinta da nossa que diz que há uma junção entre sujeito e predicado na exposição 

de Austin, temos como exemplo Ottoni (2002). Queríamos destacar que, em nossa visão, no 

que se refere à interpretação de Ottoni, alguns pontos são pertinentes e outros não, mas 

queríamos destacar um deles. Apesar de ser bastante interessante e poética a interpretação de 

Ottoni sobre a concepção austiniana da linguagem, não achamos que seja correta. 

Principalmente por ele falar que “Podemos dizer que, na visão performativa, há 

inevitavelmente uma fusão do sujeito e do seu objeto, a fala...” (OTTONI, 2002, p.10), isso 

soa bem aos ouvidos, mas não temos ideia do que seria um sujeito se mesclar ao objeto no 

momento da fala. O que seria mesclar “Batizo este navio com o nome de Rainha Elizabeth”? 

Defendemos que Austin separa e muito explicitamente o sujeito do objeto, inclusive, o sujeito 

do próprio verbo. As principais marcas da distinção dos proferimentos de Austin são por 

diversas vezes bem explicitadas, como foi exposto no decorrer do nosso trabalho (o modo, o 
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tempo, a intenção, a crença, as pressuposições, a implicação, a implicação lógica...) e também 

no decorrer de nossa exposição sobre os aspectos dos atos de fala em si (ilocuções, locuções, 

perlocuções, força ilocucionária, entre outras). 

Embora ache que a interpretação de Ottoni não seja o caso, acredito veementemente 

que ainda há muito o que ser discutido na concepção da linguagem dos atos de fala. Isso 

envolve discussões em diversas áreas do conhecimento e esse campo de análise ainda não foi 

esgotado e nem suficientemente elucidada a vastidão de questões que podem ser investigadas 

no âmbito dos atos de fala. A seguir, veremos algumas conclusões sobre a nossa pesquisa, 

trazendo alguns autores para reforçar o nosso ponto de vista.  

Defendemos a concepção de Denis Vernant (1948 - ) sobre a falta de uma análise do 

caráter dialógico da linguagem, tendo em vista que, nas práticas linguísticas, locutor e 

interlocutor são agentes ativos na comunicação. Em um momento, o falante A será o locutor e 

o falante B será o interlocutor, ao mesmo tempo em que o falante B será o locutor e o falante 

A será o interlocutor, isto é, há uma interação no contexto de fala e esse aspecto carece de 

uma maior explanação para podermos entender a complexidade dessa relação. Primeiramente, 

Vernant chama a atenção para as características dos atos de fala expostas por Searle. Ele fala 

também dos critérios searleanos, tais como objetivo ilocucionário, estado psicológico 

expresso, direção de ajuste e condições preparatórias. Posteriormente, ele fala um pouco sobre 

esses critérios e a importância de cada um (bem superficialmente) na taxonomia dos atos 

ilocucionários. Em seguida, expõe a limitação da análise monológica, levando em 

consideração esses critérios de Searle. Enfatiza que a classificação tem que considerar a 

inclusão do destinatário do ato para cada tipo de ato ilocucionário, isto é, a dimensão 

dialógica. Vernant (2008, p.3) afirma o seguinte: 

I will show that, in addition to consideration of the speaker, a classification of 

speech acts has to include consideration of the addressee as an explicit criterion for 

each type of speech act. Furthermore, I will underline the need to account for the 

dialogical dimension of communicational interaction, beyond the simple analysis of 

discourse. 

 

Por último, o que queremos mencionar da exposição de Vernant são os dois critérios 

de análise (i) interacional e (ii) transacional, afirma Vernant que “...we will conceive of 
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interaction as an interlocutive relationship such that the speaker and addressee are co-actors 

in a dialogical process.”91 Em sua visão, a interação comunicativa é uma conexão de 

transações não comunicativas e não tem um fim em si mesma. O processo interlocutivo 

transpassa a simples comunicação, através de um enunciado que se quer mais do que uma 

mera interação comunicacional, mas envolve reações, ações e consequências. Ele nos fornece 

como exemplo o seguinte enunciado feito por um capitão de um navio “O navio está 

afundando (The ship is sinking)”, esse enunciado não visa apenas uma interação 

comunicacional ou um aviso, mas pretende-se causar um efeito (que os passageiros saiam do 

navio, por exemplo). Também podemos perceber essa crítica em Vanderveken (1999) que, 

embora tenha desenvolvido uma lógica dos atos ilocucionários juntamente com Searle (1985), 

critica a carência do aspecto dialógico dos atos ilocucionários, diz Vanderveken (2000, 

p.243): 

 

Similarly, speech act theory tends to study isolated illocutionary acts performed by 

using sentences in single contexts of utterance. However, it is clear that speech acts 

are seldom performed alone in the use of language. On the contrary, speakers 

perform their illocutionary acts within entire discourses where they are most often 

in verbal interaction with other speakers who reply to them and perform in turn 

their own speech acts with the collective intention of conducting a certain type of 

conversation.  

 

 

Outra questão que tem uma conexão com o que falamos a respeito do caráter dialógico 

diz respeito à questão das consequências das ações, conforme Grice (1957) tentou captar em 

“Meaning” falando da significação que Searle criticou. Grice, nas suas explicações, tentou 

falar do significado em um aspecto dialógico. No entanto, Searle disse que Grice confude as 

consequências dos atos ilocucionários com as consequências dos atos perlocucionários, o que 

foi também a nossa crítica no último capítulo quando falamos sobre as consequências no que 

se refere à falta de uma explicitação do que seriam essas consequências e o que elas 

abrangem. É certo que há uma relação dialógica, mas isso teria que ser mais explicitado para 

que possamos entender esse caráter que é crucial para as práticas linguísticas. Há uma 

                                                           
91 Idem, p.4. 
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conexão muito forte entre o que se entende por ações e consequências entre os dois atos e, se 

é um estudo da pragmática, então essa conexão não deve ser evitada, mas investigada. Isso 

também é mostrado e criticado por Marcondes, quando ele afirma que as teorias dos atos de 

fala sairam um pouco desse caráter pragmático, afirma que “... falta à teoria uma visão 

dialógica, uma vez que a noção de ato de fala é excessivamente centrada no falante 

individual, o que pode levar à não-consideração do contexto de uso, do jogo de linguagem, 

para usarmos a terminologia de Wittgenstein.” (MARCONDES, 2006, p.255).  Por mais que 

possamos dizer que existem aspectos ou no âmbito de determinados atos ilocucionários (como 

a promessa no que se refere ao compromisso com o ouvinte) ou como o ato ilocucionário em 

si possuindo em sua estrutura aspectos dialógicos, mas é certo que esse aspecto não foi 

desenvolvido ou dada uma atenção maior ou deixado explícito. Por isso, acreditamos que há 

uma lacuna nessas duas concepções de atos de fala. Passaremos agora às considerações finais 

de nossa pesquisa. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Concluimos que a ética e a moral não são aspectos cruciais nas práticas linguísticas 

como parece supor Austin, a partir disso, podemos concluir também que nas práticas 

linguísticas nem sempre os pensamentos e sentimentos são verdadeiramente expostos na 

enunciação. Isso quer dizer que, nas práticas linguísticas, os usos insinceros dos atos de fala 

são bastante comuns e isso também deveria ser levado em consideração. Essas são questões 

que merecem uma análise e discussão mais profundas, mas nossa proposta não é bem 

explanar essas questões neste trabalho, mas apenas fazer uma crítica geral das teorias dos atos 

de fala de Austin e de Searle. 

É certo que não é uma necessidade que a significação dos enunciados tenha como base 

fundamental os estados Intencionais. Não é nem uma necessidade lógica e nem uma 

necessidade metafísica, não obstante, os estados Intencionais e outros aspectos 

extralinguísticos92 são condições de adequação, condições suficientes e condições de 

satisfação para que possamos entender como funciona a significação no âmbito das práticas 

linguísticas. O trabalho seguido por nós teve como principal característica demonstrar de que 

modo, a partir das duas principais teorias dos atos de fala, alguns elementos subjacentes são 

cruciais na significação. Julgamos que o nosso objetivo foi alcançado com êxito, pois 

seguimos as exposições dos dois autores como forma de demonstrar os elementos 

extralinguísticos fundamentais na significação de um proferimento. Embora haja diferenças 

no objetivo, no método e na concepção dos atos de fala, pudemos perceber que os elementos 

subjacentes nas práticas linguísticas são fundamentais nos dois filósofos. Não há dúvidas de 

que há muito ainda a ser investigado. Conforme tentamos explicitar, por exemplo, há 

categorias da análise da significação que precisam ser devidamente  discutidas de forma 

ampla e exaustiva. Um exemplo a ser visto seriam os nomes de objetos naturais, tendo em 

vista que podemos designar, pelo menos aparentemente, objetos naturais sem um estado 

psicológico como quis demonstrar Putnam em “The Meaning of Meaning”. Por mais que 

                                                           
92 Embora tenhamos feito a separação entre linguístico e extralinguístico, essa separação não é tão nítida quanto 

parece. Algumas questões que possam parecer extralinguísticas poderiam muito bem ser enquadrada como 

linguístico, por exemplo, a influência do Background no entendimento das ocorrências do verbo “cortar” são 

entendidas juntamente com um Background de capacidades ou habilidades. A linha entre linguístico e 

extralinguístico é muito tênue, mas não nos coube explorar essa questão neste trabalho. 
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tenhamos citado Putnam e nos referido ao significado na cabeça, não nos coube aqui fazer 

uma discussão aprofundada no assunto. Porém, pudemos notar que as cabeças são 

extremamente importantes no que concerne às práticas linguísticas. A teoria da 

intencionalidade nos mostra bem que em contexto de enunciação, crenças, desejos, intenções, 

pressuposições são fundamentais para o significado na teoria dos atos de fala.93 Além do 

mais, no que concerne ao significado de frases não-literais, demonstra mais explicitamente a 

importância da intencionalidade e do Background na significação.  

Embora Searle e Austin tenham métodos diferentes e objetivos diferentes, as duas 

concepções de atos de fala são bastante ricas no que concerne ao esclarecimento e 

desenvolvimento do entendimento das práticas linguísticas. Por um lado, acreditamos que o 

método austiniano (e dos filósofos de Oxford) de buscar no uso o significado dos termos 

auxilia bastante na compreensão de problemas filosóficos e põe as grandes questões 

filosóficas no âmbito das interações sociais. Por outro lado, acreditamos que a teoria dos atos 

de fala posta no âmbito das discussões tradicionais da filosofia da linguagem, proporciona-

nos um entendimento e uma riqueza na discussão com teorias discutidas pelos filósofos 

chamados de formalistas. 

Mas, então, o que determina o significado de um proferimento performativo? Bem, 

diríamos que há muitas coisas que precisamos levar em consideração para que possamos 

entender o significado de um proferimento performativo. Deixando um pouco de lado muitas 

outras questões que merecem ser discutidas tal como o sentido e a referência, extensão e 

intensão, predicação, entre outras. O que objetivamos discutir neste trabalho foram justamente 

aspectos extralinguísticos que precisam ser levados em consideração para que possamos 

desenvolver uma discussão mais acurada sobre esses outros problemas da filosofia da 

linguagem. Isso será feito em um trabalho posterior. O nosso propósito consistiu em, além de 

mostrar os aspectos que influenciam o entendimento de enunciados, tais como as 

circunstâncias, os procedimentos, os estados Intencionais, o Background, mostrar também que 

a linguagem ordinária, embora possa trazer vagueza, ambiguidade, falta de sentido, do mesmo 

modo possibilita uma riqueza contigente de formas de significações com recursos linguísticos 

em enunciados literais e também em formas mais complexas, tais como a ironia, a metáfora, o 

humor, entre outros. Para alguns, esses recursos podem ser vistos como um grande problema, 

                                                           
93 A importância da intenção em um proferimento performativo destaca-se também em Strawson e em Grice.  
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se acaso pensarmos em adequá-los a uma teoria idealizada, porém, de modo inverso, se 

buscarmos adequar uma teoria ao funcionamento das práticas linguísticas, podemos 

compreender os processos cognitivos que permitem uma gama de possibilidade que um 

falante tem nas práticas linguísticas.  

No capítulo dedicado a Austin, decidimos seguir o caminho percorrido no livro 

“Quando Dizer É Fazer” porque julgamos que o método de exposição do autor continha 

elementos importantes em sua concepção dos atos de fala como  também a riqueza da 

discussão proporcionada por esse recurso, além de podermos introduzir e desenvolver a 

discussão do tema. O fato de Austin ter enfatizado a dicotomia performativo/constativo nos 

proporcionou, além da explicitação do método austiniano e introduzir o tema, analisar a 

concepção tradicional formalista e mostrar as nuanças dos aspectos circunstanciais de uma 

enunciação. No capítulo 2, decidimos mostrar e discutir a base da sistematização de Searle 

que consiste na sua teoria da mente, que envolve conceitos centrais para a sua teoria dos atos 

de fala como a Intencionalidade, função de status, o Background e a Rede.  

O terceiro capítulo consistiu em apresentar os aspectos gerais da teoria dos atos de fala 

na concepção searleana para, no quarto capítulo, fazermos uma comparação das distinções 

entre as duas concepções dos atos de fala. Isso nos proporcionou demonstrar no decorrer da 

discussão, por meio de uma explanação geral das duas teorias, como os aspectos 

extralinguísticos são fundamentais no entendimento de um proferimento performativo. 

Acreditamos que conseguimos demonstrar a tese que defendemos que são (i) o contexto como 

aspecto crucial para as teorias dos atos de fala, (ii) a primeira tese nos conduz a defender os 

aspectos extralinguístico como fundamentais na compreensão do significado nas teorias dos 

atos de fala (tais como crenças, desejos, pressuposições, intenções, status dos participantes, 

entre outros) e (iii) a teoria dos atos de fala é uma concepção pragmática essencial para 

compreendermos o funcionamento das práticas linguísticas. 
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