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RESUMO

Desde que, nas palestras que constituem How to Do Things with Words, John L. Austin

sustentou que proferimentos performativos de frases como “eu prometo que irei à festa” não

são utilizados para realizar asserções (statements), instaurou-se uma acalorada discussão em

torno da tese. A tese contrária, a de que proferimentos performativos são asserções (e que são

bem-sucedidos exatamente por assim ser) ganhou proeminência na filosofia, sendo defendida

por muitos. Esta dissertação tem por objetivo principal a análise crítica desta última tese,

decompondo-a em seus componentes mais básicos: (i) a análise e definição do conceito de

proferimento performativo; (ii) a análise das diferentes propriedades atribuídas ao conceito de

asserção pela filosofia e da compatibilidade destas propriedades com a definição previamente

fornecida para proferimento performativo; e, por fim, (iii) a análise das concepções

assertóricas de David Lewis (1970) e de Kent Bach e Robert Harnish (1992). A partir desta

investigação, concluo que (i) nenhuma das propriedades de asserção discutidas é compatível

com o conceito de proferimento performativo (apesar de crer que as considerações de

Stalnaker (1999) sobre asserção podem vir a ser utilizadas satisfatoriamente nesse sentido) e

que (ii) as teses assertóricas de Lewis (1970) e de Bach e Harnish (1992) encontram sérias

dificuldades: o primeiro, ao procurar integrar frases não declarativas a seu sistema semântico

associando-as a frases performativas correspondentes, engendra condições de verdade

incorretas quando o mesmo procedimento é aplicado a frases declarativas comuns; os dois

últimos, ao estabelecerem um modelo de raciocínio que um ouvinte desacostumado à prática

performativa deveria utilizar para lidar com performativos, encontram problemas na própria

concepção deste ouvinte leigo.

Palavras-chave: proferimento performativo; asserção.



ABSTRACT

Ever since John L. Austin, in the lectures that constitute How to Do Things with Words,

put forward the thesis that performative utterances of sentences such as “I promise that I will

come to the party” are not used to make statements, a heated debate has been established. The

opposite thesis, that performative utterances are assertions (and that they succeed for so being)

became notorius in philosophy, being defended by many. This dissertation has as its main

objective the critical analysis of the later thesis, aiming to decompose it in its most basic

components: (i) the analysis and definition of the concept of performative utterance; (ii) the

analysis of the different properties attributed to the concept of assertion by philosophers and

of the compatibility of these properties with the previously obtained definition of

performative utterance; and, at last, (iii) the analysis of the assertoric conceptions created by

David Lewis (1970) and by Kent Bach and Robert Harnish (1992). From this investigation, I

conclude that (i) none of the properties of assertion that were discussed are compatible with

the concept of performative utterance (although I believe that Stalnaker’s (1999) remarks on

assertion may be used satisfactorily in this way) and that (ii) the assertorical thesis by Lewis

(1970) and by Bach and Harnish (1992) face serious difficulties: the former, by trying to

integrate non-declarative sentences into his semantic system associating them with

correspondent performative sentences, ends up with the wrong truth conditions when the same

procedure is applied to declarative sentences; the latter, by establishing a reasoning model

which a listener unfamiliar to the performative practice should use to handle performatives,

run into problems related to their own conception of said listener.

Key-words: performative utterance; assertion; statement.
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INTRODUÇÃO

Apresento brevemente ao leitor, como introdução ao tema da dissertação, o surgimento

da discussão sobre a natureza assertórica dos proferimentos performativos, que se deu com as

palestras proferidas por John L. Austin em Harvard, em 1955, que constituem a obra How to

Do Things with Words. É uma boa maneira, creio, de preparar o terreno para o exame técnico

do conceito de proferimento performativo com que se inicia o primeiro capítulo. Exponho

também, ao fim da introdução, o plano geral a ser seguido na dissertação.

Logo nas primeiras páginas de How to Do Things with Words, Austin esclarece que sua

principal motivação ao elaborar a noção de performativo foi sua oposição à ideia, outrora

assaz difundida em filosofia, de que o único propósito de uma frase declarativa era o de

asserir ou descrever, verdadeira ou falsamente, um fato. O filósofo inglês percebeu, em vez

disso, que muitas das frases que partilham semelhanças gramaticais com asserções

(statements)1 e descrições possuem funções bastante diferentes. Considere, por exemplo, as

frases a seguir:

(1) Eu pego o trem todo dia às 4:00.

(2) Eu prometo que irei à festa.

De um ponto de vista gramatical, ambas são frases declarativas, contendo um verbo no

modo indicativo e terminando em ponto final – diferindo, portanto, de frases interrogativas ou

exclamativas e também de frases que expressam desejos ou ordens. No entanto, enquanto (1)

é utilizada para descrever o fato de que todos os dias eu pego o trem às 4:00, (2) não é

utilizada para descrever nada, pelo menos à primeira vista. Em vez disso, em circunstâncias

adequadas, profiro2 a frase (2) para executar uma ação – a de prometer que irei à festa.

Enquanto pode ser verdadeiro ou falso que eu pegue o trem todo dia às 4:00, e, dependendo

disso, eu possa estar mentindo ou dizendo a verdade ao pronunciar a frase (1), aparentemente

eu não posso mentir ou dizer a verdade pronunciando a frase (2). Se, em circunstâncias

1 Preferi traduzir statement por “asserção” pelo fato de que as outras duas possíveis traduções, “afirmação” e
“declaração”, podem geral mal-entendidos dentro do âmbito temático desta dissertação. Frases como “a Terra
não é plana”, apesar de serem statements, poderiam ser consideradas como negações, e não como afirmações.
Além disso, dada a importante taxonomia dos atos ilocucionários proposta por Searle (2008), “declaração”
adquire um sentido técnico que é completamente diferente do sentido de statement. Enquanto uma declaração
cria um estado de coisas (e.g., “declaro aberta a sessão”), um statement assere algo sobre um estado de coisas.
É importante observar também que statement pode se referir tanto ao ato de asserir quanto ao que é asserido –
ambiguidade que “asserção” mantém.
2 Por praticidade, utilizo as palavras “proferir” e “proferimento” para designar tanto o ato de vocalizar uma
determinada frase quanto o ato de escrevê-la, e “ouvinte” como aquele que recebe estas mesmas mensagens.
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adequadas, pronuncio (2), então estou prometendo que irei à festa, e não descrevendo

verdadeiramente este fato. Em um primeiro momento de sua investigação, Austin (1962, p. 6

e ss.) procurou diferenciar, através destes critérios, os proferimentos de frases do tipo (1) e do

tipo (2): os primeiros, que têm por objetivo descrever ou asserir algo e que, portanto, podem

ser verdadeiros ou falsos, ele denominou “constativos” (constatives); já os do tipo (2), que

envolvem a execução de alguma ação (como prometer, avisar, ordenar, etc.) para além de uma

simples asserção, Austin chamou de “performativos” (performatives).

Austin (1975, pp. 32-33) observou que, em geral, existem formas explícitas e implícitas

para a execução de performativos. Uma ordem pode ser proferida utilizando-se frases como

“eu ordeno que você saia desta sala” ou “saia já desta sala, é uma ordem!”; todavia, se a

minha posição hierárquica é superior à do ouvinte e isto é evidente, posso simplesmente dizer

“saia”, e ele tomará o proferimento como uma ordem mesmo que eu não tenha dito

explicitamente se tratar de uma. Existe, em uma determinada língua, uma série de verbos que

podem ser utilizados na voz ativa e na primeira pessoa do singular do presente do indicativo

para exercer esta função performativa explícita; é o caso, no português, de verbos como

“prometer”, “ordenar”, “assegurar”. Assim, posso prometer que irei a uma festa utilizando-me

da frase (2), ou emitir uma ordem iniciando minha frase com “eu ordeno que...” – e estes tipos

de proferimentos Austin chamou de “performativos explícitos”.

Por uma série de dificuldades, o filósofo viu-se compelido a abandonar a distinção entre

performativos e constativos. Percebeu, entre outras coisas, que constativos estão sujeitos aos

mesmos tipos de infelicidades que performativos: assim como uma promessa executada por

meio de (2) pode ser mal-sucedida se não há festa contextualmente saliente, se o falante não

possui a intenção de cumpri-la ou se é patente para o ouvinte que é incapaz de fazê-lo,

também um constativo pode ser mal-sucedido caso alguma das expressões nele presentes não

se refiram a nenhum objeto, caso o falante não creia na verdade de seu conteúdo ou não

possua nenhum tipo de evidência que justifique seu proferimento.3 Além disso, constativos

também podem ser realizados explicitamente, através de expressões como “eu assiro que...” e

“eu afirmo que...”. Com isto, Austin (1975, fim da palestra VII em diante) preteriu as noções

de constativo e performativo em favor de uma nova classificação, que distinguia entre atos

locucionários (o ato de dizer algo com determinado sentido e referência), atos ilocucionários

(os atos que podemos executar dizendo algo, como promessas, ordens, asserções, perguntas,

3 Austin (1975, p. 14 e ss.) denominava como “condições de felicidade” a maior parte dos modos pelos quais um
ato ilocucionário pode falhar, enquanto que Searle (1969, p. 54 e ss.) daí extrai o que supõe ser regras
constitutivas de um ato ilocucionário.
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etc.)4 e atos perlocucionários (atos que executamos em virtude do efeito que nossos

proferimentos exercem sobre os ouvintes, como alarmar, persuadir, assustar, inspirar, etc.).

Mesmo que a distinção entre constativos e performativos houvesse se tornado obsoleta

já na própria obra em que foi introduzida, estes últimos proferimentos, que executam atos

ilocucionários de forma explícita, continuaram a ser chamados, na literatura especializada e

por praticidade, de proferimentos performativos explícitos – ou, simplesmente, performativos.

Mesmo após o abandono da distinção, Austin (1975, pp. 69-70) continua alegando que tais

formas explícitas de execução de atos ilocucionários não possuem valor de verdade. O

filósofo sustenta que é tão óbvio que alguém não possa mentir ou dizer a verdade proferindo

“eu prometo que irei à festa” quanto se proferisse “maldição!” (1975, p. 6), e a própria análise

da linguagem natural, na sua opinião, mostra que é completamente inadequado responder à

frase em tela dizendo algo como “isto não é verdade”; julgaríamos que quem assim

respondesse provavelmente não compreendera o intuito da frase. Mesmo para o caso de

asserções explícitas, como “eu afirmo que a Terra gira em torno do Sol”, o que realmente é

asserido e pode ser verdadeiro ou falso, para Austin (1975, p. 90), é a proposição de que a

Terra gira em torno do Sol, e não o proferimento como um todo.

Em vez disso, Austin (1975, p. 73) acredita que expressões como “eu prometo...” e “eu

ordeno...” são os mais desenvolvidos dispositivos linguísticos para tornar explícita a força

ilocucionária de meus proferimentos. Assim como posso indicar que o ouvinte deve tomar a

frase “deixe-me sozinho” como uma ordem por meio do meu tom de voz, não deixaria

nenhuma dúvida se dissesse “eu ordeno que me deixe sozinho”. E, nesta frase, “eu ordeno”

não descreveria minha ação de ordenar, mas apenas “mostraria” a força ilocucionária

pretendida – assim como quando, ao me inclinar para frente cumprimentando alguém, posso

tanto tirar meu chapéu quanto dizer “eu o saúdo”, tendo a frase a mesma função pragmática

que o ato correlato. Grosso modo, a ideia de que a função das cláusulas performativas seja a

de auxiliar o ouvinte a reconhecer como deve ser tomado o proferimento foi assumida por

outros filósofos como Searle (1969), Blakemore (1990-1) e Jary (2007).5

4 Nesta dissertação, por motivo de conveniência e economia de espaço, me utilizarei da expressão “atos
ilocucionários” para me referir aos mesmos tipos de atos: promessas, ordens, afirmações, pedidos, etc. São, em
geral, os atos que realizamos por meio de nossos proferimentos em virtude de convenções linguísticas que
concedem a estes proferimentos (ou às frases neles contidas) a capacidade de executar tais atos. Todavia, não
quero com isto me comprometer com a ontologia de nenhuma teoria dos atos de fala, pois a discussão em torno
dos proferimentos performativos e das asserções pode ser desenvolvida e compreendida sem recurso a tais
teorias.
5 Searle (1989), contudo, desenvolveu posteriormente uma teoria mais complexa, que considera um
proferimento performativo como uma declaração, a qual cria o estado de coisas expresso em seu conteúdo
proposicional (que pode ser, e.g., o de que foi feita uma promessa). Uma posição semelhante é adotada por
Recanati (1987).
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Opondo-se à posição austiniana, vieram aqueles que defendem que proferimentos

performativos são asserções, a exemplo de Lemmon (1962), que defende que frases como (2)

são verificáveis por seu uso e, caso utilizadas em circunstâncias propícias, são sempre

verdadeiras. Seria um caso semelhante ao de “esta frase está escrita em português”, que,

sempre que escrita, torna-se verdadeira, sem que para comprovar isto haja necessidade de

verificar algum fato para além da própria forma como é utilizada. Diferentemente de Austin,

que considerava vazios ou infelizes os proferimentos de frases performativas em

circunstâncias inadequadas (e.g., uma ordem dada por indivíduo que não tem a autoridade

necessária), Lemmon (1962) os considera falsos, e foi seguido nisto por uma série de autores,

como Hedenius (1963) e Lewis (1970). Não apenas isto, mas, como veremos no terceiro

capítulo desta dissertação, a posição de que frases que contenham expressões performativas

(como “eu prometo...”) são asserções foi utilizada por outros filósofos para explicar a própria

performatividade; i.e., como posso eu, ao realizar uma asserção verdadeira, executar

indiretamente algum outro ato ilocucionário, como prometer, ordenar, etc. Assim, Bach e

Harnish (1979, 1992) e Ginet (1979) acreditam que seja possível prometer que irei a uma

festa pronunciando a frase (2) graças ao fato de que nela eu estou asserindo que prometo que

irei à festa – sendo a promessa, neste sentido, um resultado da asserção.

Estas teorias reivindicam uma maior economia teórica em relação à posição austiniana,6

já que não precisam explicar porque um verbo como “prometer” possui funções diferentes

dentro de um mesmo modo verbal – assim, tanto em “João prometeu que vai falar com Maria”

quanto em “eu prometo que irei à festa”, ambas frases com verbo no indicativo, estariam

sendo asseridas ou descritas ações de prometer, sendo a única diferença entre as duas o fato de

que em (2) eu executo alguma outra ação para além da mera descrição. Para Austin (1975, p.

12), por outro lado, o modo indicativo é uma mera “maquiagem gramatical”, e deve-se

enxergar para além desta maquiagem para ver que as ações executadas são inteiramente

diferentes e, em sua opinião, incompatíveis entre si.

Sem dúvida alguma, a recusa austiniana em fornecer argumentos explicitamente

destinados a comprovar a tese de que proferimentos performativos não são asserções7

contribuiu para a disseminação da tese em sentido contrário. A maior parte dos comentadores

tomou como cerne da tese austiniana a ideia de que o ato de asserir e os atos de prometer,

ordenar, etc., seriam excludentes, de modo que um mesmo falante não poderia, por meio, por

6 Cf. Ginet (1979, p. 247).
7 Austin (1975, p. 6): “Nenhum dos proferimentos citados é verdadeiro ou falso: assiro que isto é óbvio e não
apresento argumentos a favor. O ponto requer tanta argumentação quanto a posição de que ‘maldição!’ não é
verdadeiro nem falso”.
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exemplo, da frase “eu prometo que irei à festa”, estar asserindo e prometendo algo.8 Daí, os

defensores da tese assertórica argumentaram, simplesmente, que nada impede que

proferimentos performativos sejam, ao mesmo tempo, asserções e outros atos ilocucionários.

De fato, não parece haver nada, em Austin (1975), que se oponha a esta possibilidade.

Esta dissertação tem por objetivo uma análise aprofundada e crítica da tese de que

proferimentos performativos são asserções, sem que para isso, porém, se recorra à

reconstrução de uma possível argumentação austiniana em sentido contrário; trata-se, portanto,

de um exercício filosófico, e não de uma exposição histórica da discussão em torno do tema.

Com este propósito, me proponho primeiramente a examinar o arcabouço conceitual que

compõe a tese: no primeiro capítulo, investigo e defino, com o auxílio da literatura

especializada, o conceito de proferimento performativo, para delimitar adequadamente o

principal objeto de estudo; no segundo capítulo, apresento e discuto as principais propriedades

atribuídas ao conceito de asserção em filosofia, e analiso a sua compatibilidade com o

conceito de proferimento performativo (é um capítulo importante, pois, muitas vezes, no

ímpeto de responder à questão “proferimentos performativos são asserções?”, os autores não

observam se as características que atribuem às asserções são suficientes para defini-las). Por

fim, no terceiro capítulo, abordo duas das mais importantes concepções assertóricas (i.e.,

concepções de proferimentos performativos como sendo asserções): a exposta por David

Lewis, em “General Semantics” (1970), e aquela advogada por Kent Bach e Robert Harnish,

originariamente em um artigo escrito pelo primeiro, chamado “Performatives Are Statements

Too” (1975), e, posteriormente, em obras escritas conjuntamente por ambos: Linguistic

Communication and Speech Acts (1979) e “How Performatives Really Work: A Reply to

Searle” (1992).

8 Esta posição é atribuída a Austin, por exemplo, por Bach (1975, p. 230) e por Ginet (1979, p. 246), sendo
criticada por ambos.
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1 A NOÇÃO DE PROFERIMENTO PERFORMATIVO

Este capítulo tem por meta definir satisfatoriamente a noção de proferimento

performativo. Partindo da característica essencial desse tipo de proferimento – a de que, ao

realizá-lo, um falante executa também a ação que nele está literalmente explicitada –, são

apresentadas, a partir da seção 1.1, sucessivas tentativas para uma definição, a qual é

gradualmente aperfeiçoada a partir dos contraexemplos das seções 1.2 e 1.4. Na seção 1.3,

refuta-se a ideia de que a performatividade seja primordialmente uma propriedade de frases

ou de verbos e, na seção 1.5, refuta-se a tese de que as expressões “hereby” e “por meio

deste(a)” sejam dispositivos capazes de tornar performativo todo e qualquer proferimento. Por

fim, na seção 1.6, faço algumas observações sobre asserções realizadas explicitamente por

meio de “eu assiro que...” e “eu afirmo que...”.

1.1 A relação entre a ação performativa e a frase utilizada para executá-la

Antes de começar a discutir e a cotejar as principais teorias que consideram

proferimentos performativos como asserções, é de nosso interesse passar em revista ao

próprio conceito de proferimento performativo e de algumas características essenciais deste

tipo de proferimento. Diferentemente do que ocorre algumas vezes em filosofia – quando

teóricos se lançam sobre um problema sem definir propriamente os conceitos envolvidos – o

debate em torno dos proferimentos performativos tem por base um arcabouço teórico

relativamente bem demarcado; isto é, por mais que não haja uma definição universalmente

aceita para proferimento performativo, o conceito é intuitivamente muito claro, e os fatos

sobre o nosso uso cotidiano de proferimentos performativos também o são.

Primeiramente, a característica determinante de um proferimento performativo é que, ao

realizá-lo, um falante executa também a ação que nele está literalmente explicitada (ação esta

que podemos chamar “ação performativa”, e que a teoria dos atos de fala considera um ato

ilocucionário). Assim, se uma mãe, Maria, e seu filho, João, estão discutindo o roubo de

biscoitos de uma jarra, e João profere a frase

(3) Eu juro que não roubei biscoitos da jarra.
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então João jura que não roubou biscoitos da jarra. Ao proferir (3), João executa a ação

explicitada no proferimento, de modo que está presente aí a característica essencial para a

performatividade. Por outro lado, suponhamos que, em vez de (3), João tivesse proferido

(4) Eu roubo biscoitos da jarra.

É possível, claro, que João tenha o costume de roubar biscoitos da jarra, de modo que o

proferimento de (4), enquanto descrição do comportamento habitual de João, seria uma

confissão verdadeira. Entretanto, o proferimento de (4) não é performativo, uma vez que João

não rouba biscoitos da jarra ao proferir (4) – e, mesmo que estivesse roubando biscoitos da

jarra enquanto profere (4), não seria em virtude do proferimento que o roubo estaria sendo

realizado. Para que um proferimento seja performativo, portanto, não somente há uma ação,

descrita explicitamente na frase proferida, sendo executada – a própria ação é executada por

meio do proferimento.

Além disso, podemos observar que a característica essencial de um proferimento

performativo não pode ser descrita da seguinte maneira: um proferimento de uma frase f é

performativo se, ao realizá-lo, um falante executa a ação que está literalmente explicitada em f.

Isto porque, frequentemente, a frase utilizada no proferimento possui componentes indexicais,

os quais só ganham referência em um contexto determinado. Considere, por exemplo, a

seguinte ação:

(acon) Pedro aconselha Marcos a obedecer Catarina

realizada por meio do proferimento da frase

(5) Eu o aconselho a obedecer sua esposa,

proferida por Pedro a Marcos. É patente que (acon) não está literalmente explicitada em (5),

porque apenas a partir do contexto de proferimento de (5) é possível estabelecer que quem

aconselha é Pedro, que o aconselhado é Marcos e que a esposa em questão é Catarina, a

esposa de Marcos. Como a ação performativa executada por meio de uma frase f costuma ser

subdeterminada pelo que está literalmente explicitado em f, não é possível utilizar a noção de

“ação que está literalmente explicitada em f” para definir performatividade. Isto posto, uma
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descrição um pouco mais acertada (mas ainda inadequada, como veremos) da característica

essencial da performatividade seria:

Def. provisória 1 (proferimentos performativos): Um proferimento de uma frase f em um

contexto c é performativo se e somente se, ao realizá-lo, um falante executa uma ação a, que

pode ser descrita substituindo-se os componentes indexicais de f pelos nomes próprios de seus

referentes no contexto c e ajustando-se sintaticamente o resultado.

Assim, por exemplo, o proferimento de (5), no contexto anteriormente exposto, seria

performativo, uma vez que, ao proferir (5), Pedro executou (acon), a qual pode ser obtida

substituindo-se os componentes indexicais de (5) pelos nomes próprios de seus referentes no

contexto – resultando em “Pedro Marcos aconselho a obedecer Catarina” – e ajustando-se

sintaticamente este resultado: Pedro aconselha Marcos a obedecer Catarina.9

Antes de passarmos aos problemas mais sérios desta definição, duas observações se

fazem necessárias.

Em primeiro lugar, seguindo a concepção fregeana, trato como nome próprio qualquer

expressão que possua um referente estritamente determinado.10 Para a def. provisória, é

irrelevante se, por exemplo, na descrição da ação realizada por meio de (5), referimo-nos à

mulher de Marcos por “a mulher de Marcos”, “Catarina” ou “a pessoa que, no ano 2017,

possui o CPF 103.103.103-30” – contanto que possamos nos referir a ela de maneira

inequívoca por meio de pelo menos uma expressão. Haverá, portanto, várias descrições

possíveis para a ação executada por meio de um proferimento performativo de f

substituindo-se os componentes indexicais de f por nomes próprios, e a definição exige que

haja ao menos uma.

Além disso, utilizo “componentes indexicais” de uma maneira restrita, para denotar

principalmente pronomes, expressões que os utilizam (e.g., “sua esposa”) e advérbios de

tempo e de lugar. Certamente, expressões como “todos os documentos” em “eu prometo que

todos os documentos estarão na sua mesa até amanhã” só obtêm referência a partir do

contexto de proferimento – mas se a def. provisória as tratasse como componentes indexicais,

9 Não posso deixar de mencionar que a noção de ajuste sintático utilizada na def. exige que se tome por base a
estrutura gramatical profunda da frase performativa. Assim, por exemplo, para chegar a (acon) a partir de (5), é
necessário saber, para a relação “x aconselha y”, que Pedro ocupa o lugar de x e Marcos, o de y. Essa informação
deve ser obtida a partir da frase (5), de sua estrutura gramatical e do contexto de seu proferimento, e não do
desordenado resultado após a substituição dos nomes próprios – “Marcos Pedro aconselho a obedecer Catarina”
– pois daqui não é possível extraí-la.
10 Cf. Frege (2009, pp. 131-132).
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saber se “eu prometo que todos os documentos estarão na sua mesa até amanhã” está sendo

proferida performativamente requereria uma descrição que contivesse o nome de cada

documento envolvido, o que é inviável. O problema se agravaria para quantificações sobre um

conjunto infinito de objetos. Por essa razão, prefiro dar um sentido restrito a “componente

indexical”.

1.2 O uso convencional de uma frase para executar uma ação performativa

Alguns exemplos de proferimentos que não desejaríamos considerar como

performativos, porém, ainda se adequam à presente definição:

(6) Eu o assusto.

(7) Eu acendo a luz.

Imagine que João esteja distraído e Pedro, aproveitando-se da situação para caçoar do

amigo, se aproxime furtivamente e grite (6) a plenos pulmões. Ao proferir (6), Pedro

efetivamente assusta João, de modo que, como a característica essencial da performatividade

está presente, este pareceria ser um proferimento performativo. De maneira semelhante,

suponha que João more em uma casa extremamente moderna, que responda a comandos de

voz e que automaticamente acenda a luz de um cômodo caso alguém que nele está pronuncie

(7). Se João entra em seu quarto e profere (7), ele, em virtude desse proferimento, acende a

luz.

À primeira vista, de acordo com a def. provisória 1, poderia parecer que os

proferimentos destas frases, nos contextos estipulados, deveriam ser considerados

performativos. Entretanto, observe que Pedro poderia ter assustado João gritando qualquer

outra frase, e que uma mera alteração no programa que rege a moderna casa de João poderia

fazer com que qualquer outra frase acendesse a luz. Não há nada, no significado de (6) e de

(7), que as torne propensas a exercer as funções que exercem nestes exemplos – João poderia

ter sido assustado com gritos de “pedra!”, “kabam!” ou “o leão e a ovelha estão juntos no

pasto!”, bem como a casa poderia ter sido programada para acender as luzes ao registrar

proferimentos de qualquer uma dessas frases. Por outro lado, digamos que Paulo seja um

professor e esteja extremamente irritado com um aluno, Mário. É possível que Paulo ordene

que Mário saia da sala dizendo-lhe



18

(8) Eu ordeno que você saia da sala,

mas não é possível que o faça utilizando as frases “pedra!”, “kabam!” ou “o leão e a ovelha

estão juntos no pasto”. Ao contrário dos exemplos anteriores, a ordem executada por meio do

proferimento de (8) e o próprio significado de (8) estão intimamente relacionados. Pedro

assustava João por gritar (6), João acendia as luzes em virtude da modulação sonora de (7),

mas o professor pôde executar a ordem ao proferir (8) em virtude do significado desta; em

nosso idioma, esta é uma frase convencionalmente utilizada para emitir uma ordem.

Se, por um lado, sabemos que a característica essencial de um proferimento

performativo é que, ao realizá-lo, um falante executa a ação que nele está literalmente

explicitada, por outro não sabemos como, ao realizar um proferimento performativo,

executa-se a ação nele explicitada – i.e., não sabemos quais aspectos do proferimento são

determinantes para a consumação da ação. Por que, quando grito (6) e assusto alguém, não

executo nenhum proferimento performativo, mas quando profiro (8) e ordeno algo, executo?

As considerações acima nos mostram que ações deste tipo – promessas, juramentos, ordens,

parabenizações –, os atos ilocucionários da Filosofia da Linguagem, não são realizadas em

virtude do modo como emito uma frase (gritando, escrevendo, sussurrando), e não dependem

de um ou outro aspecto físico do proferimento (se é transmitido por ondas sonoras, grafite,

etc.), mas dependem, sim, do significado da frase utilizada. Destarte, se eu, ao gritar “eu o

assusto”, sou bem-sucedido em assustar alguém, isto não se dá em virtude de uma convenção

linguística que estabeleça uma relação entre o significado de (6) e a concomitante ação de

assustar alguém. (6) é convencionalmente utilizada para descrever a ação de assustar alguém,

mas não para efetivamente assustar. Ordenar que alguém saia da sala, por outro lado, é algo

que fazemos, convencionalmente, utilizando frases como (8).11

Reformulando a def. provisória para adequá-la às considerações acima expostas,

podemos dizer que

11 Apesar de procurar não lançar mão do aparato conceitual da teoria dos atos de fala, intimamente relacionado
ao ponto deste parágrafo está a ideia austiniana de que podemos estabelecer convenções para a execução de atos
ilocucionários, mas não de atos perlocucionários. I.e., de acordo com Austin (1975, pp. 119-120), é possível
conceber uma convenção que determine, por exemplo, que a expressão “eu prometo que...” indica que uma
promessa está sendo feita em certos casos, pois prometer é um ato convencional e ilocucionário, mas não poderia
haver convenção análoga para “eu o assusto”, uma vez que assustar alguém é um ato que não resulta da
existência de nenhuma convenção (posso assustar alguém dizendo-lhe “sua mãe morreu”, apontando-lhe uma
arma, batendo palmas, etc.).
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Def. provisória 2 (proferimentos performativos): Um proferimento de uma frase f em um

contexto c é performativo se e somente se, ao realizá-lo, um falante executa uma ação a e (i)

substituindo-se os componentes indexicais de f pelos nomes próprios de seus referentes no

contexto c e ajustando-se sintaticamente o resultado pode ser gerada uma descrição de a, e (ii)

f é convencionalmente utilizada para executar ações do tipo de a.12

Assim, o proferimento de (8), “eu ordeno que você saia da sala”, por parte do professor

Paulo, é performativo, uma vez que, ao realizá-lo, Paulo executa uma ação que pode ser

descrita como “Paulo ordena que Mário saia da sala”, respeitando a cláusula (i), e a frase (8) é

convencionalmente utilizada para executar ações deste tipo – ordenar que o interlocutor saia

de uma sala contextualmente saliente –, respeitando a cláusula (ii). “Eu o assusto” e “eu

acendo a luz”, por outro lado, não são frases convencionalmente utilizadas para,

respectivamente, assustar alguém e acender a luz – de modo que não satisfazem a cláusula (ii)

e, consequentemente, não podem dar origem a proferimentos performativos.

Na introdução, observei o fato – conhecido desde Austin (1975) – de que existem

maneiras mais ou menos explícitas de se executar os mesmos atos ilocucionários. Uma outra

maneira pela qual Paulo poderia ordenar a saída de Mário seria:

(9) Saia da sala!

Esta frase também é utilizada convencionalmente para se ordenar que uma determinada

pessoa saia da sala. Contudo, os meios pelos quais (9) alcança este objetivo são diferentes dos

meios pelos quais (8) o alcança. Suponhamos que Paulo tivesse proferido (9) ao seu aluno

para ordenar este saísse da sala. Uma descrição completa desta ação seria, novamente, “Paulo

ordena que Mário saia da sala”, mas não é possível recuperar esta descrição através da

substituição dos componentes indexicais de (9) por nomes próprios, uma vez que não há, em

(9), referência a Paulo. O que o proferimento da frase (8) alcança explicitamente por meio de

“eu ordeno que...”, o proferimento da frase (9) alcança por meio do modo imperativo e da

entonação. Portanto, um proferimento de (9) não é, de acordo com a def. provisória 2, um

proferimento performativo, de modo que a nossa definição provisória já é capaz de discernir

12 Encontrar critérios para individuar ações e tipos de ações é, evidentemente, uma tarefa extremamente
complexa – mas aqui, por não ser de meu interesse imediato, aceitarei uma noção um tanto simplória de tipos de
ação: a frase “eu prometo que irei à festa” é utilizada convencionalmente para se executar ações do tipo que
consistem em prometer que se vai a uma festa contextualmente saliente, a frase “eu juro que não matei o padre”
é utilizada convencionalmente para se executar ações do tipo que consistem em jurar que não se matou um padre
contextualmente saliente, e por aí vai.
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entre aqueles que Austin (1975) chamava de proferimentos performativos explícitos e

proferimentos performativos implícitos ou primários.

1.3 As noções de frase performativa e verbo performativo

A noção de proferimento performativo foi definida por meio de noções como frase,

contexto, ajuste sintático, ação e tipo de ação, etc.13 Por motivos teóricos diversos, certos

filósofos – como Lewis (1970) e Ginet (1979) – preferiram o caminho inverso e guiaram suas

investigações com base na noção de frase performativa. Algumas considerações sobre esta

noção se fazem necessárias, pois creio que evidenciarão algumas características importantes

dos proferimentos performativos e evidenciarão também os motivos pelos quais acredito ser

melhor tomar como ponto de partida a noção de proferimento, e não de frase, performativo.

O que é então que, estando presente em uma frase, a tornaria performativa? Considere a

seguinte lista:

(10) Eu declaro encerrada a reunião.

(11) Eu permito a compra da casa.

(12) Alberto rouba um banco.

(13) Eu prometi devolver o dinheiro.

Podemos dizer, intuitivamente e sem maiores reflexões, que apenas (10) e (11)

poderiam ser proferidas performativamente; não é difícil imaginar circunstâncias em que

declara-se encerrada uma reunião proferindo-se (10), bem como não é difícil imaginar

circunstâncias em que permite-se a compra de uma casa proferindo-se (11). Em contrapartida,

requer grande faculdade imaginativa conceber circunstâncias em que as outras frases possam

ter sido proferidas performativamente. Não é possível que Alberto tenha roubado um banco

no momento em que alguém proferiu (12) e tão somente porque este alguém proferiu (12),

bem como não é possível que qualquer pessoa tenha prometido devolver o dinheiro no

passado apenas por ter posteriormente proferido (13). Uma forma frasal específica, portanto,

parece poder ser adequadamente considerada como performativa. Sendo v um verbo, v(inf.)

sua forma no infinitivo, v(pres.) sua forma na primeira pessoa do presente do indicativo no

13 Uma definição mais adequada exigiria, certamente, um exame mais profundo de cada uma dessas noções; mas,
para nossos propósitos atuais, uma compreensão geral deve bastar.
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singular e s uma oração subordinada, as características definidoras de uma frase performativa

supostamente seriam:

Def. provisória 1 (frases performativas): Uma frase f é performativa se e somente se (i) f

possui a forma “Eu v(pres.) s” e (ii) em circunstâncias adequadas, proferir f é v(inf.) s.14

Assim, por exemplo, “eu prometo que convencerei Maria” seria uma frase performativa,

dado que “prometo” é um verbo na primeira pessoa do presente do indicativo no singular,

“que convencerei Maria” é uma oração subordinada, e, em circunstâncias adequadas, proferir

“eu prometo que convencerei Maria” é prometer que convencerei Maria. A vantagem de tal

definição é que ela captura a característica essencial da performatividade: proferir uma frase

performativa, em determinadas circunstâncias, é executar a ação explicitamente contida no

proferimento. Por outro lado, pairam sobre a definição alguns problemas.

Pode-se perceber, de imediato, que não são capturados diversos casos de frases que

podem ser utilizadas em proferimentos performativos, mas que não seguem o padrão

gramatical estabelecido. Considere os seguintes exemplos:

“Nós prometemos que o seu próximo presente vai ser o brinquedo que você quiser”, dita

por pais a um filho.

“A Companhia informa que não se responsabiliza pela bagagem esquecida no terminal”,

veiculada por uma companhia de transportes.

“Eu estou jurando pela minha vida que eu não mexi nas suas coisas”, dita por uma

amiga a outra.

“Eu voto em João”, proferida em uma reunião de condomínio.

Todos estes são exemplos claros de proferimentos performativos. Por exemplo, ao veicular,

nas circunstâncias propostas, “a Companhia informa que não se responsabiliza pela bagagem

esquecida no terminal”, a companhia efetivamente informa que não se responsabiliza pela

bagagem esquecida no terminal. Em todos estes exemplos está presente, portanto, a

14 Ressalvada a noção de proposição, não utilizada em minha definição, esta é praticamente uma adaptação para
o português da definição apresentada em Lemmon (1962, p. 86).



22

característica determinante da performatividade. Entretanto, nenhuma delas segue as diretrizes

gramaticais da def. provisória 1 para frases performativas: no primeiro exemplo temos o

sujeito da frase (“nós”) no plural; no segundo exemplo temos o sujeito da frase na terceira

pessoa (“a Companhia”); no terceiro exemplo o verbo performativo está no gerúndio

(“jurando”); e, por fim, no último exemplo, “em João” é objeto indireto, e não uma oração

subordinada. Desde Austin (1975, pp. 55-66), principal ponto de partida para a teoria dos atos

de fala, já era conhecida a impossibilidade de se encontrar um critério puramente gramatical

para a identificação de proferimentos performativos. Que o verbo da oração principal esteja

no presente do indicativo parece ser o mínimo que se pode exigir para que uma determinada

frase possa ser utilizada performativamente.

A inexistência de um critério puramente gramatical para estabelecer que tipo de frase

pode ser utilizada performativamente malogra a def. provisória 1 e impossibilita uma

definição da forma “para toda frase f que possua as características gramaticais x, y, z, seu

proferimento é um proferimento performativo”. É dubitável, inclusive, que haja qualquer

frase f tal que sempre que é proferida seja proferida performativamente. Ao que parece, toda

frase que pode ser utilizada performativamente pode também ser utilizada descritivamente.

Considere, por exemplo,

(14) Eu prometo que vou parar de beber.

Em determinadas circunstâncias, (14) pode ser utilizada em proferimentos performativos para

se prometer que se vai parar de beber; no entanto, em outras, também pode ser empregada em

um sentido descritivo, sem realizar nenhuma promessa. Isto aconteceria, e.g., se alguém me

perguntasse: “o que você faz todo dia que acorda de ressaca?”, e eu respondesse (14). Neste

caso, o proferimento de (14) não seria a realização de uma promessa, mas sim a descrição de

uma promessa que realizo frequentemente. Ou seja, o proferimento de (14) não seria um

proferimento performativo, apesar de ser o proferimento de uma frase que, de acordo com a

def. provisória 1, é performativa. De modo semelhante, a frase

(15) Eu acuso Maria Eduarda de traição.

pode ser proferida por um sujeito que, sendo interrogado em frente a um gravador que

reproduz uma conversa que teve com Maria Eduarda, é indagado pelo inspetor: “e neste
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momento da conversa, o que você faz?” A sua resposta descreve, então, a acusação que

realizou durante a conversa com Maria Eduarda, mas não realiza uma nova acusação.

A investigação em torno da def. provisória 1 para frases performativas evidencia, assim,

que uma possível definição para frases performativas não pode servir de base para uma

definição de proferimentos performativos; qualquer definição nos moldes de “proferimento

performativo é todo proferimento de uma frase performativa” é inválida, uma vez que, mesmo

que obtivéssemos critérios gramaticais para determinar quais são as frases que podem ser

utilizadas performativamente, não poderíamos determinar, meramente pela própria frase, se

ela está sendo empregada performativa ou descritivamente.

Uma outra possibilidade, explorada por Lemmon (1962, p. 86), consiste em definir

primeiramente a noção de verbo performativo: de acordo com este filósofo, um verbo v é

performativo se e somente se, para qualquer proposição p, em circunstâncias adequadas, dizer

⌜ Eu v(pres.) que p⌝ é v(inf.) que p. Esta definição sofre dos mesmos problemas

apresentados contra a definição de frase performativa, e, ainda, ignora o fato de que p não

pode ser qualquer proposição – o que Searle (1969, p. 57 e ss.) chama de condição de

conteúdo proposicional de um ato ilocucionário (não posso, por exemplo, ordenar que eu

escreva um artigo até a semana que vem). Caso se tome por base a teoria dos atos de fala,

poder-se-ia tentar definir a noção de verbo performativo por meio da noção de ato

ilocucionário: um verbo v é performativo se existe um ato ilocucionário que lhe corresponda

(e.g., “prometer” e o ato ilocucionário de prometer), e é possível executar o ato ilocucionário

por meio de uma frase cujo verbo principal seja v no presente do indicativo (e.g., “u prometo

ir à festa”). Como nessa dissertação procuro não depender dessa teoria, a validade dessa

definição não será discutida aqui.15

Isto posto, considerarei performatividade, primordialmente, como uma propriedade de

proferimentos. Como o máximo que podemos dizer de uma frase f, no que tange sua

performatividade, é que f pode ser performativa em determinados contextos, a definição que

utilizaremos a partir de agora é a seguinte:

Def. frase performativa: uma frase f é performativa se e somente se pode ser empregada

para se realizar um proferimento performativo.

15 É importante observar, todavia, que nem mesmo Searle (1989, p. 537), principal expoente da teoria dos atos
de fala, considera a noção de verbo performativo como primária.
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1.4 A relação entre o significado de uma frase e sua capacidade performativa

De posse das definições de frase e de proferimento performativo (esta última ainda

provisória), e da consciência de que é necessária a existência de certas circunstâncias para que

uma frase performativa possa ser proferida performativamente, podemos agora refletir sobre

uma classe de frases que nos traz algumas dificuldades e que deve ser abordada antes de

seguirmos em frente:

(16) Pronuncio uma frase em português.

(17) Pronuncio uma frase que contém sete palavras.

Em todas as circunstâncias possíveis em que um falante profere (16) referindo-se ao

próprio proferimento, este falante pronuncia uma frase em português; do mesmo modo, em

todas as circunstâncias possíveis em que um falante profere (17) referindo-se ao próprio

proferimento, este falante pronuncia uma frase que contém sete palavras. Nestas

circunstâncias, proferir (16) ou (17) faz com que sejam executadas as ações explicitamente

contidas nestes proferimentos, e, certamente, (16) e (17) são convencionalmente utilizadas

para realizar estes tipos de ação. Seriam, então, performativos os proferimentos destas frases?

Retornemos ao exemplo (8):

(8) Eu ordeno que você saia da sala.

Em que circunstâncias um proferimento de (8) não é performativo? Primeiramente,

como foi visto, (8) pode ser utilizada de modo puramente descritivo – quando, por exemplo,

um aluno pergunta ao professor: “o que você faz quando eu me comporto mal em sala de

aula?”, ao que o professor responde (8). Neste caso, o proferimento de (8) não é

autorreferente, mas se refere sim a uma ou mais ordens emitidas pelo professor no passado.

Pelo mesmo motivo – i.e., não serem autorreferentes –, os proferimentos de (16) e (17) podem

ser falsos: imagine a situação em que um falante profere “pronuncio uma frase em português”

para se referir a algo que disse em outro momento e que está sendo reproduzido em um

gravador de voz ou em um vídeo – neste caso, o proferimento de (16) é claramente uma

descrição, que pode ser verdadeira ou falsa. Contudo, proferimentos de (8) podem falhar

ainda de outras formas, e aí reside a principal diferença entre estas frases. Se, por exemplo, o

falante que emitiu (8) não possui autoridade sobre seu interlocutor, ele não é bem-sucedido
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em ordenar que o interlocutor saia da sala; talvez, quem sabe, o falante tenha autoridade sobre

o interlocutor, mas na escola em questão não é permitido ordenar-se que um aluno deixe a

sala. Poderíamos também imaginar casos em que estivesse claro, pelo contexto, que o falante

não possui a intenção de expulsar o aluno de sala. Falhas de referência também podem ocorrer:

há certamente algo de errado em tentar ordenar que meu interlocutor saia da sala se estamos

ambos em um jardim. São muitos e variados os modos pelos quais um proferimento

performativo pode falhar em ser bem-sucedido,16 mas os proferimentos de (16) e (17)

funcionam de um modo bem diferente. Quando alguém profere (16) de maneira autorreferente,

profere uma frase em português, e para determinar isso não são necessárias informações sobre

as intenções e vontades do falante, sobre o momento e o local do proferimento e nem sobre as

posições que ele e o interlocutor ocupam em hierarquias sociais ou institucionais.

Além disso, como observa Ginet (1979, p. 245), proferir uma frase em português, gritar

uma frase, sussurrar outra, são coisas que podem ser feitas sem que se queira dizer nada com a

frase proferida: assim, por exemplo, em uma peça de teatro são ditas várias frases em

português, e se gritam e se sussurram tantas outras. Por outro lado, em uma peça não se

realizam efetivamente promessas, ordens, pedidos. A frase “eu prometo que irei à festa” só

pode ser utilizada por alguém para efetivamente prometer que irá à festa caso esta pessoa a

pronuncie seriamente, enquanto que a frase (16) é utilizada para pronunciar algo em

português em qualquer circunstância.

Quando profiro (8) a um ouvinte, ordeno que ele saia da sala, e o faço por meio do

significado de (8); quando profiro (16), pronuncio palavras do português não em virtude do

significado de (16), mas pelo fato de que as palavras que compõem a frase fazem parte do

léxico do português, bem como quando profiro (17) – “pronuncio uma frase que contém sete

palavras” –, saem da minha boca sete palavras também em virtude do léxico do português.

Este ponto fica claro se atentarmos para o fato de que uma frase em inglês que possua o

mesmo significado de (8) ainda pode ser utilizada para executar uma ordem (e.g., “I order you

to leave the room”), mas uma frase em inglês cujo significado é o mesmo que o de (16) não

pode ser utilizada para se dizer algo em português (e.g., “I utter a portuguese sentence”)17; de

modo semelhante, “pronuncio uma frase que é constituída por sete palavras”, apesar de ser

16 Austin (1975, p. 14 e ss.) denominava a maior parte dos modos pelos quais um ato como uma promessa pode
falhar de “condições de felicidade” deste ato, enquanto que Searle (1969, p. 54 e ss.) vê aí regras constitutivas do
ato ilocucionário de prometer.
17 Apenas assumindo-se uma linha robusta da tese de que o significado de uma frase é o seu uso poder-se-ia
sustentar que a frase portuguesa e sua contraparte inglesa não possuem o mesmo significado.
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praticamente sinônima de (17), não pode ser utilizada para se proferir uma frase com sete

palavras.18

Uma vez que, apesar de se adequarem à nossa def. provisória 2 para proferimentos

performativos, proferimentos de frases como (16) e (17) não possuem várias das

características que performativos possuem, precisamos, pela última vez, aprimorar a

definição:

Def. proferimento performativo (def. pp): um proferimento de uma frase f em um contexto

c é performativo se e somente se, ao realizá-lo, um falante executa uma ação a e (i)

substituindo-se os componentes indexicais de f pelos nomes próprios de seus referentes no

contexto c e ajustando-se sintaticamente o resultado pode ser gerada uma descrição de a, e (ii)

a execução de a depende do significado de f.

A frase (16) é utilizada convencionalmente para a realização de ações do tipo

“pronunciar uma frase em português”, mas isto se deve ao fato de que as palavras presentes na

frase fazem parte do léxico do português. Ao alterar a cláusula (ii), proferimentos de (16)

passam a não mais satisfazer a definição, uma vez que que não é por causa do significado da

frase (16) que pronuncio uma frase em português ao proferi-la (lembre-se que o significado de

(16) é praticamente o mesmo de “I utter a portuguese sentence”). Conclusões análogas se

aplicam a (17). Enquanto que a def. provisória 2 deixava em aberto que tipo de convenção era

responsável por f ser capaz de executar a ação a, permitindo convenções relativas ao léxico de

uma linguagem, def. pp assinala explicitamente que f é capaz de executar a ação a em virtude

de seu significado.

É importante sublinhar que a nova cláusula (ii) traz consigo uma questão que tem

preocupado os comentadores que procuram entender como funcionam os proferimentos

performativos. Nas palavras de Searle (1989, p. 535):

Alguns que escreveram sobre performativos parecem pensar que é apenas um fato
semântico que certos verbos possuam ocorrências performativas, mas o enigma é:
como pode qualquer verbo ter propriedades tão impressionantes apenas por motivos
semânticos? Eu não posso consertar o telhado dizendo “eu conserto o telhado” e não
posso fritar um ovo dizendo “eu frito um ovo”, mas eu posso prometer que virei
vê-lo dizendo “eu prometo que virei vê-lo”. [...] Agora, por que um e não o outro? E,
mais uma vez, como exatamente isto funciona?

18 Por mais que não apareça explicitamente formulada em Ginet (1979, pp. 251-252), a argumentação desse
parágrafo é fruto de uma leitura de seu texto.
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Quando digo que a execução da ação performativa realizada por meio do proferimento

de f depende do significado de f, deixo parcialmente em aberto como se dá tal dependência.

Apesar de se tratar de uma questão importantíssima para Searle (1989), pode-se dela

prescindir quando a discussão recai somente sobre a natureza assertórica ou não dos

proferimentos performativos. A respeito de def. pp, entretanto, é essencial que o leitor tenha

em mente que dizer que a ação executada performativamente por meio de f depende do

significado de f não é o mesmo que dizer que depende pura e exclusivamente do significado

de f. Como é plausível supor que o significado linguístico de uma frase é o mesmo em seus

diversos contextos de proferimento, não pode ser determinado exclusivamente por seu

significado se profiro a frase descritivamente (para descrever uma ação que habitualmente

realizo) ou performativamente (para realizar esta ação) – este papel cabe ao contexto.19

1.5 “Hereby”, expressões afins e sua relação com performativos

É tido por certo, tanto por concepções assertóricas quanto por não assertóricas, que

proferimentos performativos são autorreferentes, apesar de não conterem, em sua forma usual,

nenhuma expressão que faça referência explícita ao próprio proferimento.20 Isto

principalmente porque, em um contexto normal, um proferimento só pode ser performativo se

ele próprio efetiva o ato que está nele explicitamente contido. Do contrário – caso o

proferimento se refira a algum ato ou conjunto de atos executados por outros meios –, trata-se

apenas de uma descrição, e não de um performativo. Por exemplo, se a frase

(18) Deixo a meu filho minha casa de praia.

19 Com relação a esta discussão, acredito que Bach (1975, pp. 232-233) apresenta um exemplo interessante, mas
a partir do qual conclui algo que não se justifica. Imagine um mundo possível em que falantes do português não
profiram (8), “eu ordeno que você saia da sala”, performativamente, mas apenas descritivamente: caso eu deseje
expulsar um aluno de sala, devo realizar um determinado gesto em direção à porta, e o máximo que (8) pode
fazer é descrever este gesto (o que pode ser útil, por exemplo, se o gesto tiver sido realizado de maneira
desajeitada). A não ser que se adote uma linha robusta da tese de que o significado de uma expressão é o seu uso,
o substantivo “ordem” e o verbo “ordenar” possuem, para os falantes deste mundo, o mesmo significado que
possuem para nós; de modo que também (8) deve possuir o mesmo significado para ambas as classes de falantes,
apesar de somente nós a utilizarmos performativamente. A conclusão de Bach (1975, p. 232) é que “a eficácia de
uma fórmula performativa [e.g. “eu ordeno que...”] não é consequência do significado dos verbos performativos”.
O que o exemplo de Bach evidencia, entretanto, é somente que o significado de uma frase não estabelece, de
antemão, se esta frase será utilizada performativa ou descritivamente, e, consequentemente, que a eficácia da
fórmula performativa não é consequência exclusiva do significado dos verbos performativos. O exemplo ainda é
compatível com a tese de que é uma questão de significado se uma determinada frase pode ou não ser utilizada
performativamente, mas para saber se ela está de fato sendo utilizada performativamente (e não descritivamente)
seria necessário levar em conta outros fatores.
20 Cf., e.g., Searle (1989, pp. 543-544) e Jary (2007, p. 219).
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for proferida por um pai ao assinar um documento de herança, e esse documento de herança

seja o que efetivamente constitui o fato de que o pai está deixando ao filho sua casa de praia,

então o proferimento de (18) não é performativo, uma vez que apenas proferir (18) não faz

com que o pai deixe ao filho sua casa de praia. Neste caso, proferir (18) seria descrever um

ato simultâneo ao proferimento – de modo que o próprio proferimento não seria nem

autorreferente e nem performativo.

Assim, por um lado, não é possível haver performatividade sem que haja autorreferência;

por outro, é inegável que esta autorreferência, na maioria dos performativos realizados

cotidianamente, é explicitada pelo contexto. A explicitação da autorreferência ocorre, em

geral, de maneira unívoca: se alguém me diz “eu prometo que vou parar de fumar”, não

procuro em algum de seus gestos algo que efetive esta promessa ou que a constitua enquanto

promessa – é evidente que é esta função cabe ao próprio proferimento. Entretanto, parecem

existir expressões que, ao explicitar a autorreferência, propiciam leituras decisivamente

performativas (e não descritivas) de certos proferimentos. É o caso da palavra inglesa

“hereby”. Digamos que um aluno esteja se comportando mal durante uma aula; o professor o

repreende, e o aluno, então, pergunta em tom zombeteiro: “and what do you do when I behave

badly?” A resposta do professor,

(8i) I order you to leave the room.

pode ser interpretada de duas formas: performativa ou descritivamente. Na interpretação

performativa, o professor está, neste exato momento, ordenando que o aluno deixe a sala por

seu comportamento inadequado. Na interpretação descritiva, o professor está apenas

respondendo à pergunta feita pelo aluno. A adição de "hereby" elimina a ambiguidade, pois

(8ih) I hereby order you to leave the room.

pode ser interpretada, neste caso, apenas performativamente. Através da inclusão de “hereby”

o professor deixa clara a autorreferência do proferimento – ou seja, o proferimento claramente

não faz referência ao comportamento habitual do professor de expulsar o aluno de sala

quando este se comporta mal, de modo que a leitura descritiva é eliminada, restando apenas a

performativa.

Apesar de ser uma palavra da língua inglesa raramente utilizada em contextos informais

como o exemplificado acima, “hereby” ganhou destaque nos artigos sobre proferimentos
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performativos como sendo o principal meio para tornar inequívoca a interpretação

performativa de um proferimento. Quando utilizada nesta capacidade, não me parece

equivocado, seguindo Searle (1989, p. 552), interpretá-la como uma junção de duas funções,

correspondendo a “here” e a “by”: “here” é a parte responsável pela autorreferência, enquanto

que “by” é a parte executiva; a palavra equivaleria, como um todo, à expressão “by means of

this [very utterance]”:

(8ih*) By means of this very utterance I order you to leave the room.

Em português, não há nenhuma expressão que corresponda de maneira inequívoca ao

significado de “hereby”, e a melhor opção é traduzir esta palavra pela longa expressão

portuguesa “por meio deste(a)”, equivalente à já mencionada “by means of this”. “Por meio” é

a parte predominantemente performativa, enquanto que “deste(a)” é a parte autorreferente.

Em prol da tradução escolhida, pode-se dizer que a expressão “por meio deste(a)” é ao menos

tão formal quanto sua contraparte inglesa, sendo muito difícil imaginar que um falante a

empregue em contextos cotidianos; e, o que é mais importante, ela faz com que proferimentos

de frases portuguesas assumam interpretações performativas nos mesmos contextos em que

frases inglesas assumiriam com a adição de “hereby”. No exemplo do professor e do aluno, a

frase

(19) Por meio deste proferimento, eu ordeno que você saia da sala.

tem uma leitura explicitamente performativa.21

Esta notável propriedade de “hereby” foi muito utilizada pelos comentadores e

tornava-os propensos a encaixar a palavra em qualquer frase performativa com o intuito de

eliminar leituras descritivas.22 Jary (2007, p. 210) defende e sumariza esta posição ao afirmar:

“o teste último da performatividade explícita, então, é se hereby pode ser inserida para

distinguir uma leitura performativa de uma interpretação puramente assertórica”. Isto equivale

a dizer que a presença de “hereby” em certas frases poderia torná-las performativas em um

21 “Doravante” seria uma palavra portuguesa que se adequaria de maneira mais natural a estes contextos (e.g.,
“doravante, ordeno que você saia da sala”), favorecendo também uma interpretação performativa. Entretanto,
resolvi preteri-la em favor da expressão “por meio deste(a)” porque, diferentemente desta e de “hereby”,
“doravante” não possui componentes autorreferentes e performativos muito claros: na medida em que seu
significado se equivale, grosso modo, ao da expressão “de agora em diante”, há uma referência clara apenas à
localização temporal do proferimento.
22 O exemplo mais explícito é Ginet (1979), que emprega “hereby” nessa função sem examinar o advérbio em
nenhum momento ao longo de seu artigo.
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sentido forte: todo e qualquer proferimento seu seria performativo. Contudo, como veio à luz

recentemente, esta opinião é equivocada, e tem sua origem na desatenção à pluralidade de

contextos em que frases complementadas por “hereby” podem ser proferidas.

García-Carpintero (2013, pp. 3-4) observa que, nos casos em que o “here” de “hereby” (ou,

no caso do português, o “deste” de “por meio deste”) não se referem ao próprio proferimento,

ainda há a possibilidade de leituras descritivas. Retomemos o exemplo em que um falante,

sendo interrogado em frente a um gravador que reproduz uma conversa que teve com Maria

Eduarda, é indagado pelo delegado: “e neste momento da conversa, o que você faz?” e

responde:

(20) Por meio deste proferimento, eu acuso Maria Eduarda de traição.

A expressão “deste proferimento”, no exemplo acima, está sendo utilizada pelo interrogado

para se referir a algo que ele mesmo fala durante a conversa que está sendo reproduzida pelo

gravador e, por conseguinte, o proferimento de (20) não é autorreferente e nem performativo,

mas sim descritivo. Exemplos da mesma natureza podem ser encontrados para todas as frases

performativas, de modo que “por meio deste proferimento” e “hereby”, ao contrário do que

pensa Jary (2007, p. 210), não são dispositivos com a propriedade de tornar performativo todo

e qualquer proferimento deste tipo de frase. O máximo que se pode dizer, como conclui

García-Carpintero (2013, p. 4), é que frases performativas podem ser usadas descritivamente

sem a expressão “por meio deste proferimento” para relatar um conjunto de ações habituais

(como as repetidas vezes em que o aluno foi expulso de sala pelo professor), e com a

expressão “por meio deste proferimento” para relatar uma ação que está sendo produzida ou

reproduzida concomitantemente ao momento do proferimento.

1.6 Asserções realizadas com prefixos performativos

Pode ter ocorrido ao leitor que, segundo def. pp, proferimentos das seguintes frases

também são performativos:

(21) Eu assiro que o mordomo estava na mansão no momento do assassinato.

(22) Eu afirmo que a Terra gira em torno do Sol.
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Afinal, quem profere (21) assere que o mordomo estava na mansão no momento do

assassinato, bem como quem profere (22) afirma que a Terra gira em torno do Sol. Como os

proferimentos de (21) e (22) são casos aparentemente claros de asserções,23 é forçoso

concluir que pelo menos alguns proferimentos performativos são asserções. A questão que

intitula a dissertação, portanto, seria melhor formulada como “todos os proferimentos

performativos são asserções?” Por simplicidade, contudo, daqui em diante empregarei o termo

“performativo” para referir-me somente a proferimentos que não são explicitamente

assertivos, como os iniciados por “eu prometo que...” e “eu ordeno que...” – do contrário,

sempre que expusesse a opinião de que performativos não são asserções, teria de advertir:

“exceto os que são explicitamente asserções”, o que se tornaria repetitivo, ocupando um

espaço desnecessário.

Tal fato traz dificuldades para concepções assertóricas de proferimentos performativos.

Enquanto que concepções não assertóricas podem considerar, por exemplo, proferimentos

iniciados por “eu prometo que...” como promessas e por “eu assiro que...” como asserções,

concepções assertóricas consideram ambos, primariamente, como asserções. Como, para uma

concepção assertórica, um proferimento de “eu ordeno que você saia da sala”, por exemplo, é

uma asserção de uma ordem e uma ordem (uma vez que o falante supostamente realiza uma

ordem por asserir que está ordenando), um proferimento de (21) deve ser uma asserção de

uma asserção e uma asserção, já que o falante assere tanto (21) quanto que “o mordomo

estava na mansão no momento do assassinato”. Isso significa, entre outras coisas, que

asserções realizadas explicitamente por meio de prefixos performativos possuem dois valores

de verdade. Para Levinson (1983, pp. 251-260), este embaraço em lidar com asserções é a

principal dificuldade enfrentada por teorias assertivas.24

Ao fim do presente capítulo dispomos, portanto, de uma definição para proferimentos

performativos, def. pp, que lida satisfatoriamente com aqueles proferimentos que causam

dificuldades a outras definições (e.g., “eu o assusto”, “eu pronuncio uma frase em português”,

etc.). Por motivos de praticidade, apesar de def. pp se aplicar também a asserções explícitas

(e.g., “eu assiro que...”, “concluo que...”, etc.), não chamarei daqui em diante tais

proferimentos de performativos. Além disso, neste capítulo foram apresentadas também as

formas gramaticais mais usuais para frases que podem ser utilizadas performativamente, e

uma definição de frase performativa que toma por base def. pp. Por fim, constatou-se que o

23 Pagin (2004, pp. 854 e ss.), pelo que sei, é o único autor que nega isto.
24 As consequências da crítica de Levinson (1983) são discutidas na seção 3.3.5.
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emprego das expressões “hereby” e “por meio deste” não torna inequívoca toda e qualquer

interpretação performativa.
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2 A NOÇÃO DE ASSERÇÃO

Este capítulo se inicia com uma objeção, formulada por Cappelen (2011), à ideia de que

seja possível definir asserção: o filósofo sustenta que, em nossa prática linguística, não

utilizamos a noção de asserção e nem aprendemos, em algum momento de nossa vida, a jogar

um suposto “jogo da asserção”. Precavido por essa posição cética, defendo que, mesmo que a

noção de asserção não possa ser completamente delimitada, a questão que intitula a

dissertação ainda merece resposta – uma vez que ainda podemos encontrar características que

estejam presentes na maior parte dos casos paradigmáticos de asserção e examinar se estão

presentes também em proferimentos performativos (e, caso estejam, como influenciam seu

funcionamento). Nas seções que se seguem, então, analiso algumas das principais definições

propostas na literatura filosófica, procurando encontrar pelo menos uma que dê conta de um

número suficientemente satisfatório de casos paradigmáticos. A seção 2.2 se detém sobre a

ideia de que asserir seja proferir uma frase declarativa; 2.3, sobre a posição fregeana de que

asserir que p é apresentar p como verdadeira; 2.4, sobre a ideia de que asserir que p é

expressar a crença de que p; 2.5, sobre a tese de que asserções sejam governadas por uma

norma que estabeleça quando devemos asserir um determinado conteúdo; 2.6, sobre a posição

brandomniana de que asserir é uma forma de comprometimento; 2.7, por fim, sobre a ideia

stalnakeriana de que asserir que p é propor adicionar p ao terreno comum da conversação. A

seção 2.8 encerra o capítulo com uma análise da compatibilidade entre as definições

apresentadas e o conceito de proferimento performativo, argumentando que, apesar de

nenhuma delas ter se mostrado inteiramente satisfatória, a definição baseada nos modelos de

Stalnaker (1999) e de Lewis (1979) se mostra um pouco mais promissora no que tange à

associação com este tipo de proferimento.

2.1 Sobre a possibilidade de uma definição de asserção

Para que possamos responder à questão “proferimentos performativos são asserções?” é

necessário saber, primeiramente, o que são asserções. Foi possível obter, para a noção de

proferimento performativo, uma definição que, apesar de não figurar na bibliografia

especializada, captura de maneira adequada os casos de proferimentos performativos

enquanto isola aqueles proferimentos que causam problemas à maioria das definições. Por

outro lado, não há, para a noção de asserção, nenhuma definição universalmente aceita, e não
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há, na bibliografia especializada, um acordo sobre quais tipos de características devemos

procurar como sendo individuadoras de asserções; i.e., não sabemos se asserções se

individuam, por exemplo, pelos comprometimentos nos quais o falante incorre ao realizá-las,

pelos efeitos que têm sobre a troca de informação, pelas crenças que o falante expressa

através delas, etc.

Antes de iniciarmos o exame, entretanto, cabe abordar uma objeção importantíssima,

levantada por Cappelen (2011), contra a própria possibilidade de se definir cabalmente o que

é uma asserção. Denominada no-assertion view, a posição deste filósofo é predominantemente

crítica das tentativas anteriores de definição e baseia-se positivamente sobre a ideia de que

proferimentos de frases declarativas “são governados por normas variáveis, vêm com

comprometimentos variáveis, e têm causas e efeitos variáveis” (2011, p. 21). Por exemplo, se,

em alguns casos, existe uma norma tácita, mas claramente vigente, de que o falante deve

proferir “o Universo está em expansão” apenas se pode justificar racionalmente que o

Universo está em expansão – como em um congresso de astronomia –, em outros a norma é

mais branda: em uma conversa de bar, e.g., tal frase pode ser proferida sem restrições se o

falante a ouviu de algum especialista. O astrônomo no congresso e o frequentador do bar

também incorrem em comprometimentos diferentes ao pronunciar a frase: certamente, o

primeiro compromete-se a justificá-la com um grau de exatidão muito maior que o segundo.

Cappelen (2011) alega que a nossa capacidade de empregar corretamente a linguagem não

depende de nenhum conhecimento da noção de asserção ou de saber jogar “o jogo da

asserção”, mas sim de compreender quais são as normas e comprometimentos que governam

os nossos proferimentos em cada um dos contextos nos quais os empregamos. Assim, defende

que “o que os filósofos tentaram capturar com o termo ‘asserção’ é, em grande medida, uma

invenção”, e que o termo “falha em discriminar um tipo de ato que praticamos”, não sendo

“uma categoria que precisamos para explicar qualquer componente significante da nossa

prática linguística” (2011, p. 21).

Cappelen (2011) argumenta pouco a favor de sua tese de forma direta; ao invés disso,

procura, ao longo de seu artigo, desarticular as diferentes teorias pró-asserção (i.e., teorias que

acreditam ser possível discernir certos proferimentos como asserções e construir uma

definição adequada de tal conceito), lançando mão de críticas substanciais. Apesar de achar

extremamente plausível a tese positiva do filósofo, de acordo com a qual a atividade de

proferir frases declarativas precede considerações normativas, estando tais proferimentos

contextualmente sujeitos a diferentes normas, comprometimentos, etc., – acredito que uma

defesa da tese, além de demasiado extensa, não é essencial para o propósito desta seção;
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desejo apenas mostrar que assumir uma posição neutra quanto à possibilidade de definir o

conceito de asserção não só é aconselhável, como pode simplificar a investigação que se

seguirá.

Na ciência, o conflito entre duas teorias diferentes é resolvido, em geral, a partir da

consideração das evidências: cada uma das teorias prevê a ocorrência de determinados

eventos, e se, ao observarmos os eventos que efetivamente ocorrem, algum deles se contrapor

ao que foi previsto por uma das teorias, é preciso descartá-la ou reformulá-la. A evidência

científica, advinda da observação da natureza, é muito menos problemática que a evidência

filosófica (se é que se pode utilizar tal expressão), principalmente no que tange à noção de

asserção. Por um lado, não há escassez de casos de asserção que consideraríamos como

paradigmáticos: dificilmente negaríamos, por exemplo, que ao dizer “eu fui ao shopping”

quando alguém nos indaga sobre onde estivemos, realizamos uma asserção – tanto filósofos

quanto aqueles não familiarizados com a filosofia concordariam com a verdade do

proferimento “eu asseri que fui ao shopping”. Pareceria, assim, que nitidamente há atos que

concebemos como atos de asserir, e que a natureza deste tipo de ato poderia ser definida pela

filosofia. Sabemos também que, no caso apresentado, estou informando ao meu interlocutor

sobre meu paradeiro, estou descrevendo um fato, estou relatando algo em que acredito e que

sei que aconteceu – enfim, que estou realizando uma série de ações que, até o momento,

foram consideradas por um ou outro filósofo como sendo individuadoras do ato de asserir. O

problema, todavia, é que toda a pluralidade de casos paradigmáticos de asserção de que

dispomos são insuficientes para determinar com precisão o que é uma asserção, e,

lamentavelmente, são toda evidência que temos.

Para esclarecer isto, façamos um exercício de imaginação e digamos, hipoteticamente,

que depois de muito pesquisar foi estabelecido que asserções só podem ser uma de duas

coisas: ou asserções são proferimentos por meio dos quais o interlocutor se compromete com

a verdade do que foi asserido, ou são proferimentos que descrevem algo como sendo um fato.

Agora, seguindo a trilha da ciência, tudo que precisamos é de uma evidência: um caso em que

uma asserção esteja claramente sendo realizada, mas uma destas duas coisas não aconteça.

Um filósofo, então, se põe a frente e diz ter um caso claro de asserção: “um homem, famoso

mundialmente por ser o primeiro diagnosticado com uma condição psicológica que o faz

mentir sobre qualquer fato envolvendo sua mãe, e que tem ciência de sua própria condição,

diz: ‘minha mãe foi sequestrada por um extraterrestre’. Este homem não pode se comprometer

com a verdade do que diz sobre sua mãe, sabe que não pode fazê-lo, assim como o sabem

todas as outras pessoas – todavia, certamente realizou uma asserção”. A comunidade



36

filosófica, então, convencida pelas evidências, descobre de uma vez por todas que uma

asserção só pode ser uma descrição de algo como sendo um fato, pela eliminação da outra

alternativa.

Não é preciso ter estado em contato com debates filosóficos por muito tempo para

constatar a estranheza e a ridicularidade de tal situação hipotética. Exemplos como o do

parágrafo anterior, que apresentam casos limítrofes ao conceito de asserção, aos quais não

sabemos se o conceito se aplica ou não, não podem ser satisfatoriamente julgados. Não

haveria consenso. O problema reside nas evidências: tudo o que possuímos, no que tange à

noção de asserção, são os casos paradigmáticos e certas características que estão presentes

nestes casos. Quando abandonamos estes casos para abordar casos polêmicos, pairamos sobre

o vazio, pois uma ou outra dessas características deixa de aparecer e não há critério

independente de decisão para estabelecer se ainda se trata ou não de uma asserção – sendo

exatamente isto que queríamos estabelecer em primeiro lugar.

Seguindo a argumentação de Cappelen (2011, pp. 44-46), é possível ilustrar o impasse

de forma adequada considerando-se casos problemáticos de asserção, que costumam ser

utilizados como contraexemplos a certas definições e que abundam na literatura sobre o

tópico. Digamos que uma professora reconhecidamente criacionista precise ensinar, em sua

aula, a teoria da evolução por meio da seleção natural, e profira a frase: “o homem e o

chimpanzé tem um ancestral comum”.25 Para um teórico que defenda, por exemplo, que toda

asserção é expressão de uma crença, a professora não asseriu nada neste contexto, uma vez

que ela admitiria abertamente não acreditar naquilo que diz, e seus alunos sabem que ela não

acredita. Mas que justificativa este teórico pode apresentar em favor de sua tese? Se ele disser

simplesmente que o proferimento não é uma asserção por não apresentar a característica que o

próprio teórico toma como essencial para asserções, há uma clara petição de princípio: foi

definido por ele que toda asserção possui o traço característico A, e agora que um exemplo de

algo que pareceria ser uma asserção não apresenta A, dizer que este exemplo não é uma

asserção em virtude tão somente de não apresentar A equivale apenas a dizer que este

exemplo não se adequada à definição de asserção do próprio teórico.

Como observa Cappelen (2011, p. 44), o teórico poderia replicar que o contexto

apresentado no contraexemplo à sua teoria é um contexto anormal de proferimento, e que, em

contextos normais, asserções possuem sempre a propriedade A. Por certo, tal réplica só seria

aceitável se apresentasse uma caracterização clara do que seriam contextos anormais, e esta

caracterização não poderia consistir em dizer, simplesmente, que contextos anormais são

25 Exemplo extraído de Lackey (2007, p. 599).
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aqueles nos quais os proferimentos não possuem A – pois isto seria circular. Todavia, procurar

caracterizar contextos supostamente anormais em que as normas, comprometimentos, efeitos,

etc., de asserções sejam alterados é se aproximar muito da tese de Cappelen (2011), de que o

que vale realmente ser investigado são exatamente estas normas, comprometimentos, etc.,

sem que seja necessário ou proveitoso reuni-los sob o termo “asserção”.

Certamente, se um filósofo desejasse estipular um conceito de asserção para um

determinado objetivo, para construir um sistema, para apresentar uma certa teoria semântica

ou pragmática para uma linguagem ou qualquer outra coisa semelhante, este filósofo poderia

decidir quais propriedades são necessárias e suficientes para definir asserção. Considerada sob

este prisma, a definição poderia ser criticada se não servisse adequadamente aos objetivos do

sistema ou teoria, mas não poderia ser criticada por não se adequar às nossas intuições sobre o

que deve ser uma asserção. Entretanto, tampouco poderia este filósofo realizar qualquer

descoberta, seja lá qual fosse, sobre este conceito: todas as possibilidades de aplicação de seu

conceito de asserção já deveriam estar presentes na própria definição apresentada – o conceito

poderia se chamar muito bem “isserção” sem que isso fizesse diferença alguma. A sua

resposta à questão “proferimentos performativos são asserções?” não teria nenhum valor, caso

a definição de asserção fosse estipulada de maneira arbitrária.

Diante deste impasse, dessa incapacidade em definir estritamente um conceito de

asserção, o que precisamos nos perguntar é se dele precisamos realmente para dar sentido à

nossa investigação. Suponhamos, seguindo Cappelen (2011), que proferimentos de frases

declarativas estão sujeitos a diferentes normas, comprometimentos, etc., dependendo do

contexto social e institucional em que são realizados. Suponhamos também que, nos casos

que nós, filósofos, consideraríamos como paradigmáticos de asserção, os proferimentos em

questão possuem sempre as propriedades A, B e C. Podemos assumir perfeitamente que não

há nenhum falante de nossa linguagem que reconheça A, B, e C como sendo individuadores de

um “jogo da asserção”, e que, para ser um falante competente, não é necessário reunir A, B e

C em um conceito maior de asserção (mas apenas saber em que contextos os proferimentos

realizados devem conter as propriedades A, B e C) – ainda assim, acredito, poderíamos nos

perguntar honestamente: A, B e C estão presentes em proferimentos performativos? Se sim,

será que são propriedades importantes para explicar seu funcionamento?

Isto é, mesmo que seja impossível definir adequadamente um conceito de asserção e que

não haja nenhuma necessidade em delimitá-lo para explicar a competência linguística dos

falantes, ainda podemos nos perguntar, sobre as características que podemos discernir nos

supostos casos paradigmáticos de asserção, se elas estão ou não presentes em proferimentos
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performativos – e, caso a resposta seja afirmativa, qual é a relação entre tais características e

este tipo de proferimento. De modo que, apesar de não podermos nos desvencilhar

completamente da pergunta “o que é uma asserção?”, uma vez que esta é pressuposta pelo

próprio título da dissertação, é possível abstrair da busca pela definição precisa e se focar, em

vez disso, nos mais prováveis candidatos de normas, comprometimentos e efeitos

característicos de asserção.

A partir de agora, passaremos em revista aos mais prováveis candidatos a características

individuadoras do ato de asserir. Como, em sua maior parte, estes candidatos foram

apresentados em teses ou definições de asserção, analisarei estas diferentes teses e definições

(por mais que, novamente, meu objetivo final não seja a obtenção de uma definição estrita).

Por motivos de praticidade, continuarei utilizando, também, a palavra “asserção”, mesmo sem

saber se de fato designa algum tipo de ato que realizamos cotidianamente ao nos comunicar.

2.2 Frases declarativas

Poderia facilmente ser pensado – e, como Austin (1975, p. 1) observa, foi pensado por

muito tempo – que o único objetivo que alguém poderia ter em proferir uma frase declarativa

(i.e., uma frase que, no português, conta com o verbo principal no modo indicativo e termina

em ponto final (se escrita) ou é realizada com entonação decrescente (se falada)) era o de

transmitir informação sobre um fato. Ou seja, acreditava-se assim que, enquanto a principal

função de frases imperativas é emitir ordens, conselhos ou pedidos, e a de frases

interrogativas é questionar, frases declarativas seriam emitidas sempre com a função de

asserir um determinado conteúdo. De modo que costumava ser aceita tacitamente, de uma

maneira impensada, a seguinte equivalência:

(Def. A-Decl) Um proferimento é uma asserção se e somente se é o proferimento de uma

frase declarativa.

Esta ideia parece emergir naturalmente quando se consideram aquelas situações em que

devemos usar frases declarativas, ao invés de frases interrogativas, imperativas, etc., para nos

expressar. Se desejo relatar a alguém, em uma carta, que João sofreu um acidente, não digo

“João, sofra um acidente!” e nem “João sofreu um acidente?”, mas sim “João sofreu um

acidente”; se desejo relatá-lo a alguém por meio da linguagem falada, utilizarei uma

entonação decrescente, em vez da entonação crescente. Em outras línguas, como no inglês,



39

outras propriedades frasais também se alteram, como a ordem das palavras: uma construção

como “Has John been in an accident” nunca poderia ser utilizada para realizar uma asserção,

sendo “John has been in an accident” a forma usual de se fazê-lo.

Apesar de, à primeira vista, manifestar certa plausibilidade, a ideia de que asserções

consistem somente no proferimento de frases que possuem determinadas características

(modo verbal, pontuação, entonação) começou a ser rapidamente dilapidada pela filosofia.

Como (Def. A-Decl) é uma bicondicional, podemos dividi-la em duas condicionais:

(Def. A-Decl Ida) Se um proferimento é uma asserção, então é o proferimento de uma frase

declarativa.

(Def. A-Decl Volta) Se um proferimento é o proferimento de uma frase declarativa, então é

uma asserção.

O primeiro ataque decisivo contra (Def. A-Decl Volta) foi consumado por Frege (2002,

p. 17-18). O filósofo notou, com razão, que não existe, em nossa utilização cotidiana das

linguagens naturais, nenhum dispositivo, nem de natureza linguística (signos) e nem de

natureza não linguística (como entonação, inflexões, etc.), que possa garantir que um

determinado proferimento seja realizado com força assertórica. Mesmo a forma frasal que

hoje caracterizamos como declarativa é insuficiente, uma vez que pode ser utilizada por atores

em peças teatrais sem que efetivamente sejam realizadas asserções. Além disso, com o

advento da teoria dos atos de fala tornou-se claro que frases declarativas muitas vezes são

utilizadas não com o intuito de executar asserções, mas sim atos de outra natureza: este texto

contém um grande número de frases declarativas que não foram utilizadas para asserir

absolutamente nada, mas sim para exemplificar certos proferimentos; igualmente, também

não assere nada um interrogador que, após ouvir o interrogado dizer que Maria foi ao

shopping, diz: “Maria foi ao shopping. E depois?” Por fim, certas frases declarativas podem

ser utilizadas para a realização de outro ato que não uma asserção (é possível, e.g., proferir

como uma ordem “o recinto será limpo e arrumado” a um subalterno).26

Comprovada a falsidade de (Def. A-Decl Volta), uma questão mais profunda no que

tange à noção de asserção é se é possível criarmos qualquer espécie de signo convencional

26 Não é implausível supor que, neste caso, a ordem seja uma implicatura conversacional derivada da asserção.
Mas, se este é ou não o caso, deve ser fruto de argumentação – e não de uma mera pressuposição de que frases
declarativas são sempre empregadas em asserções.
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que assuma a posição que em (Def. A-Decl Volta) é ocupada por “frase declarativa”. Isto é,

Frege (2002, pp. 17-18) nos mostrou que, no mundo atual, não existe nenhum signo

convencional que garanta a força assertórica de um proferimento – mas será que esta

impossibilidade se estende a todos os mundos possíveis? Na Conceitografia (§§2-3), a barra

de juízo, “|”, foi empregada pelo filósofo para remediar este “defeito” da linguagem natural:

grosso modo, para todo conteúdo judicável —x, |—x expressa que —x é um fato. Mas seria

possível empregarmos cotidianamente um signo convencional semelhante, que sempre

concedesse força assertórica a proferimentos? Formalmente, a questão que se coloca é a

verdade da seguinte proposição:

(Convenção x) É possível que exista uma convenção x e um signo y tal que, para todo

proferimento de uma frase que contenha y, a convenção x estabelece que este proferimento é

uma asserção.

Sem precisar entrar aqui na extensa discussão filosófica sobre a natureza das

convenções, penso que Davidson (1984, pp. 269-270), aproveitando-se das elucubrações

fregeanas, mostrou adequadamente a falsidade de (Convenção x). Afinal de contas,

suponhamos que a barra de juízo fosse este signo y introduzido, na linguagem natural, por

meio de uma convenção x, que estabelecesse que todo proferimento iniciado por “|—” seria

uma asserção. Ora, atores e atrizes não deixariam de empregá-los em suas apresentações, mas

o integrariam a suas falas: passar-se-ia a dizer não mais “O príncipe está morto”, mas sim “|—

O príncipe está morto” – e, ainda assim, devido à natureza da arte teatral, isto não contaria

como uma asserção. O mesmo aconteceria se precisássemos exemplificar asserções: os

exemplos conteriam “|—” sem se constituírem enquanto asserções. Desta forma, não parece

possível estabelecer nenhum tipo de convenção que garanta, para todo e qualquer caso, a

força assertórica de um proferimento.27

E quanto a (Def. A-Decl Ida)? É possível asserir-se algo sem que se empregue uma

frase declarativa? Creio que sim. Aproveitando-me de outro exemplo fregeano (2002, p. 16),

digamos que alguém me pergunte “Maria está em casa?”, e eu responda “sim”. Aqui, não há

nenhuma diferença relevante entre dizer isto e dizer “Maria está em casa”. Ambas as respostas

expressam as mesmas crenças, incorrem nos mesmos comprometimentos e geram os mesmos

27 Apesar de parecer fugir ao propósito da dissertação, esta conclusão é importante pois deixa entrever que,
diante da inexistência de um signo convencional para asserções, a mera presença do modo indicativo (um desses
supostos signos) tanto em frases performativas quanto em frases que usualmente são asseridas é motivo
insuficiente para se pensar que proferimentos performativos devem ser asserções.
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efeitos, e, se consideramos “Maria está em casa” como um caso paradigmático de asserção, é

dificílimo se opor à conclusão de que, neste caso, o proferimento de “sim” também deve ser

considerado enquanto tal. E “sim” é uma expressão simples, não contendo um verbo no

indicativo ou mesmo sujeito e predicado, diferentemente dos casos usualmente utilizados para

exemplificar frases performativas. Argumentação congênere seria capaz de mostrar que, em

certos casos, proferimentos de “João”, “azul”, “três”, etc., também poderiam ser asserções.28

Dada a rejeição de (Def. A-Decl), deveríamos concluir, seguindo Davidson (1984, p.

270), que não há nenhum tipo de convenção que relacione frases declarativas a asserções?

Penso que esta conclusão é forte demais, e não se segue da argumentação exposta acima: do

fato de que, em determinados casos, frases declarativas não sejam asserções não se segue que

não haja nenhuma convenção as relacionando, porque é possível que a convenção exista e seja

contextualmente cancelável. Assim, mesmo que, quando utilizadas no teatro ou ao

exemplificar, frases declarativas percam sua assertividade, poder-se-ia argumentar que em tais

contextos de proferimento as convenções são sobrepujadas por outros fatores. Pesa em favor

dessa conclusão o fato de que todos os tipos frasais, e não apenas o declarativo, perdem sua

função usual ao serem proferidos em tais contextos: quando estou dando exemplos de

perguntas, “Maria foi ao supermercado?” não é uma pergunta, assim como “eu ordeno que

chame o rei!”, em teatro, não é de fato uma ordem. Como atenta Greimann (2007, p. 91), do

fato de que, quando está sendo irônico, um falante possa utilizar “o tempo está maravilhoso"

para expressar que o tempo está horrível não se segue que esta frase não seja usualmente

utilizada para se expressar que o tempo está maravilhoso – e o mesmo pode ser defendido em

relação a frases declarativas. Não somente há uma regularidade clara entre o tipo de frase que

utilizamos e os atos de fala (asserção, pergunta, ordem, etc.) que desejamos executar, mas

ainda uma certa imposição, típica do que é propriamente convencional: apenas em contextos

extremamente artificiais um falante utilizaria “Marco saiu da sala?” para asserir que Marco

saiu da sala, enquanto que a emissão da frase declarativa seria, claramente, a opção mais

plausível e aconselhável.

Se tal regularidade e tal imposição relacionam-se a uma convenção, porém, não é uma

questão premente para a presente discussão. O que realmente nos interessava descobrir é se

asserções consistem tão somente no proferimento de frases declarativas – se este fosse o caso,

28 Cotidianamente também não costumamos distinguir diferenças essenciais entre tais proferimentos e
proferimentos de frases declarativas. Suponha, por exemplo, que alguém pergunte a Marcos onde foi João. Se
Marcos responde “à praia” ou se responde “João foi à praia”, ambas as respostas justificam que alguém diga,
posteriormente, que Marcos disse que João foi à praia. Seria difícil negar que Marcos não asseriu que João foi à
praia com a primeira resposta.
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então proferimentos performativos seriam asserções, uma vez que sempre contêm frases

declarativas. Mas, dada a falsidade de (Def. A-Decl), já podemos entrever que realizar uma

asserção, mesmo nos casos em que uma frase declarativa é utilizada, é algo um pouco mais

complexo. Se existisse alguma cultura em que não fossem realizadas asserções, e fosse

preciso explicar aos nativos em que consiste tal prática, ou mesmo ensiná-la, é evidente que,

seja lá o que for uma asserção, não poderíamos dizer que asserir é apenas proferir uma frase

ou outra com determinadas características gramaticais. O nativo precisaria aprender os

comprometimentos, efeitos e normas aos quais asserções estão submetidas, os intuitos do

falante ao realizá-las, entre outras coisas. Para utilizar a analogia wittgensteiniana, se

supormos que há algo como o “jogo da asserção”, frases declarativas seriam apenas os

principais meios físicos para executar, no jogo, determinados movimentos – mas para

conhecermos a natureza do jogo é preciso investigar os movimentos, como estes movimentos

alteram a partida, as regras que os regem e os objetivos dos jogadores.

2.3 Apresentar um pensamento como verdadeiro

Uma das mais importantes e insignes concepções de asserção na filosofia é aquela de

Gottlob Frege, segundo a qual asserir é “apresentar um pensamento como verdadeiro”.

Considero essencial analisá-la e compreendê-la satisfatoriamente, apesar de crer que a

discussão que se segue, no anseio de esclarecer os detalhes da concepção fregeana, se estende

em demasia em alguns trechos e foge do âmbito temático da dissertação. Creio, todavia, que

neste caso é melhor pecar pelo excesso do que arriscar equívocos.

Frege deixou sempre claro, em sua busca para desenvolver uma notação conceitual

adequada que pudesse servir de base para a fundamentação lógica de provas matemáticas, que

a sua preocupação principal residia na análise daquelas frases de nossa linguagem por meio

das quais procuramos apresentar como verdadeiros certos pensamentos – e com as quais a

ciência está primordialmente preocupada. Em “O Pensamento”, o filósofo diz, por exemplo,

que não nega um sentido a frases imperativas, mas que este sentido “não é passível de suscitar

a questão da verdade” (FREGE, 2002, p. 16). Ele se foca, então, sobre aquelas frases por meio

das quais podemos comunicar ou declarar algo: as frases declarativas.

Na opinião de Frege (2002, pp. 17-18), uma frase interrogativa como “Ganímedes orbita

ao redor de Júpiter?” e uma frase declarativa como “Ganímedes orbita ao redor de Júpiter”

possuem, ambas, o mesmo sentido – através de sua emissão expressamos o mesmo

pensamento. A diferença é que, ao proferir a primeira, o falante pergunta sobre a verdade ou
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falsidade do pensamento de que Ganímedes orbita ao redor de Júpiter, enquanto que, ao

proferir a segunda, o falante assere o pensamento – apresenta-o como verdadeiro. Existem

muitas formas de expressarmos um mesmo pensamento sem apresentá-lo como verdadeiro:

em frases interrogativas, expressões que utilizam “que” (“... que Ganímedes orbite ao redor de

Júpiter”) e, parcialmente, também em condicionais (“se Ganímedes orbita ao redor de Júpiter,

então a gravidade de Júpiter exerce influência sobre Ganímedes”). O que caracteriza, para

Frege, a emissão de uma frase declarativa enquanto asserção, portanto, é a realização

simultânea de dois atos: a expressão um determinado pensamento e a apresentação deste

pensamento como verdadeiro. Uma vez que a expressão do pensamento é comum a outros

tipos de frase, pode-se dizer que, de acordo com o filósofo, uma asserção constitui-se

propriamente em apresentar um pensamento como verdadeiro.

Conforme previamente observado, Frege constatou que mesmo o que chamamos, na

gramática, de forma declarativa de uma frase não garante que o proferimento desta frase seja

uma asserção. Se estou, por exemplo, praticando a pronúncia de uma determinada frase (“o

rato roeu a roupa do rei de Roma”), ou a proferindo em uma peça de teatro na qual atuo, não

estou apresentando nenhum pensamento como verdadeiro. Na Conceitografia, Frege procurou

remediar essa imperfeição da linguagem natural através da introdução do símbolo “|”, a barra

de juízo. Do ponto de vista do primeiro sistema, para qualquer conteúdo judicável “—c” (e.g.,

“a órbita de Ganímedes ao redor de Júpiter”), “|—c” expressa o juízo de que c é um fato (e.g.,

“a órbita de Ganímedes ao redor de Júpiter é um fato”). A partir de “Sobre Sentido e

Referência” e da criação do segundo sistema, dentro do qual frases são concebidas como

nomes para valores de verdade, “—c” passa a expressar um valor de verdade sem dizer se este

é o Verdadeiro ou o Falso, enquanto que “|—c” assere que o valor de verdade que “—c”

nomeia é o Verdadeiro.29 Em ambos os sistemas, portanto, Frege preocupou-se em distinguir

o que acredita que fazemos ao realizar asserções: expressar um pensamento (e.g., “—2+2=4”)

e apresentá-lo como verdadeiro (“|—2+2=4”).

Existem, todavia, sérias objeções contra a ideia de que uma asserção consiste na

apresentação de um pensamento como verdadeiro. Digamos que um falante da língua

portuguesa deseje apresentar um pensamento, e.g., que o Universo esteja em expansão, como

sendo plausível. O modo mais simples de fazer isso é proferir a frase “é plausível que o

29 Do primeiro para o segundo sistema, Frege realiza uma profunda reinterpretação do símbolo “—”.
Inicialmente chamado “barra de conteúdo”, o símbolo tinha por utilidade formar um conteúdo judicável a partir
da integração, sob um mesmo escopo, dos símbolos que vinham à direita (e.g., “—2+2=4”). No segundo sistema,
o símbolo passa a ser chamado “horizontal”, e denota uma função que mapeia o Verdadeiro no Verdadeiro e
todos os outros objetos no Falso, de modo que, para todo c que denote um objeto, —c é um nome para um valor
de verdade. Para uma interessante discussão do tópico, cf. Greimann (2000).
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Universo esteja em expansão”. Alston (2007, p. 11), afirma que, prima facie, a tese fregeana

poderia ser compreendida da mesma maneira; i.e., o que Frege estaria sustentando é que

asserir é predicar verdade de um certo pensamento, o que pode ser feito unindo-se o conectivo

“é verdadeiro...” à expressão que denota o pensamento em questão. Portanto, apresentar o

pensamento de que o Universo está em expansão como verdadeiro equivaleria a dizer “é

verdadeiro que o Universo está em expansão”. Assim formulada, contudo, a tese é incoerente,

pelas seguintes razões: (i) como observa Alston (2007, p. 11), se apresentar um pensamento

como verdadeiro é asserir que este pensamento é verdadeiro, então asserir é predicar verdade

a algum pensamento; todavia, quando assiro “o Universo está em expansão”, eu não estou

predicando verdade ao pensamento de que o Universo está em expansão, mas estou

predicando sim estar atualmente em expansão ao Universo; cotidianamente, costumamos

predicar certas propriedades de certos objetos, e não verdade a pensamentos; (ii) asserir um

determinado pensamento não pode consistir em predicar-se verdade a este pensamento, uma

vez que é possível predicar verdade a um pensamento sem asseri-lo: ao proferir a frase “é

verdade que o Universo está em expansão?”, predicamos verdade através do conectivo “é

verdadeiro...” ao pensamento de que o Universo está em expansão, mas não asserimos este

pensamento; (iii) por fim, conforme constatado por Greimann (2007, p. 97), a tese, formulada

nestes termos, leva a um regresso infinito: se, para predicar afirmativamente a propriedade F

ao objeto a, preciso predicar verdade ao pensamento F(a), para predicar verdade ao

pensamento F(a) preciso predicar verdade ao pensamento de que é verdadeiro que F(a), e

assim ad infinitum.

Porém, ao examinarmos em maiores detalhes o que Frege tem a dizer sobre asserção e

verdade, torna-se inconcebível que a sua tese de que asserir é apresentar um pensamento

como verdadeiro possa ser compreendida em termos de predicar verdade ao que quer que seja.

A seguinte passagem, retirada de “Sobre Sentido e Referência”, é muito clara quanto a isto, e

será nosso ponto de partida para tentar clarificar a tese fregeana:

Alguém poderia ser levado a conceber a relação do pensamento com o verdadeiro
não como a do sentido com a referência, mas como a do sujeito com o predicado. De
fato, poder-se-ia dizer: “o pensamento de que 5 é um número primo é verdadeiro”.
Porém, um exame mais acurado mostra que essa sentença nada acrescenta ao que é
dito na simples sentença “5 é um número primo”. A asserção da verdade reside, em
ambos os casos, na forma da sentença assertiva. E quando a asserção não tem mais
sua força usual, digamos, na boca de um ator no palco, mesmo a sentença “o
pensamento de que 5 é um número primo é verdadeiro” contém apenas um
pensamento, a saber, o mesmo pensamento da simples sentença “5 é um número
primo”. Disto se segue que a relação do pensamento com o verdadeiro não pode ser
comparada com a relação entre sujeito e predicado. Sujeito e predicado (tomados em
sentido lógico) são, de fato, partes do pensamento. Mas, no que tange ao
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conhecimento, eles estão no mesmo nível. Combinando-se sujeito e predicado,
elabora-se apenas um pensamento: nunca se passa de um sentido para sua referência,
ou de um pensamento para seu valor de verdade. (FREGE, 2009, pp. 139-140)

O primeiro ponto a ser analisado é a posição fregeana quanto à contribuição que o

predicado “... é verdadeiro” e o conectivo “é verdadeiro...” fazem às expressões às quais se

conectam. Ambos unem-se a nomes de pensamentos para formar frases: “... é verdadeiro”

une-se a formas substantivais, como “o pensamento de que 5 é um número primo”, enquanto

que “é verdadeiro...” une-se a expressões formadas a partir da adição de “que” a uma outra

frase (e.g., “... que 5 é um número primo”).30 De acordo com Frege, de um ponto de vista

semântico, o pensamento que expressamos por meio do proferimento de

(23) É verdadeiro que 5 é um número primo,

é o mesmo que expressamos por meio de

(24) O pensamento de que 5 é um número primo é verdadeiro,

os quais, por sua vez, são idênticos ao pensamento que expressamos através de “5 é um

número primo”. Certamente, um ou outro falante podem associar diferentes ideias a cada uma

dessas três frases, mas, do ponto de vista do significado, os sentidos por elas expressos

incorrem todos nas mesmas condições de verdade, o que evidencia sua equivalência. O

predicado “... é verdadeiro” e o conectivo “é verdadeiro...” contrastam, assim, de forma

marcante com outros predicados e conectivos de nossa língua: ninguém poderia afirmar, por

exemplo, que o conectivo “é um absurdo que...” ou “é plausível que...” não contribuem para o

sentido das frases em que ocorrem – compare “é plausível que João tenha assassinado Maria”

com “João assassinou Maria”. Estas considerações levaram Frege à conclusão de que o

conectivo e o predicado de “verdadeiro” dificilmente se relacionam a uma propriedade, e,

uma vez que o filósofo defende que verdade não é uma propriedade e que “é verdadeiro

que...” e “... é verdade” não realizam contribuições semânticas às expressões nas quais

ocorrem, é extremamente implausível atribuir a ele a tese de que apresentar um pensamento

como verdadeiro consista em predicar verdade a este pensamento.

De acordo com Frege, predicar algo de algo é o primeiro passo para a apreensão ou

expressão de um pensamento – mas isto não acarreta julgá-lo como verdadeiro ou asseri-lo.

30 Tipo de expressão que, em filosofia, é comumente empregado para denotar proposições.
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Daí, por exemplo, a frase interrogativa “a Terra é arredondada?” e a declarativa “a Terra é

arredondada” expressarem o mesmo pensamento: a predicação que ocorre nas duas é a mesma.

No segundo sistema fregeano, tal predicação poderia ser expressa por F(a), o qual é um nome

para um valor de verdade; entretanto, se apenas escrevo este nome, não estou asserindo-o –

i.e., do ponto de vista do sistema, não estou apresentando-o como sendo um nome para o

Verdadeiro. Faço isto antepondo-lhe o sinal “|—”, assim como, na linguagem natural,

apresento o pensamento de que a Terra é arredondada como verdadeiro proferindo a frase “a

Terra é arredondada” com força assertórica. Na opinião de Frege, a barra de juízo e a força

assertórica não envolvem nenhum tipo de predicação, pois, ao contrário destes, nenhuma

predicação é capaz de nos levar do sentido de uma frase para sua referência.

Entretanto, se nosso exame já nos mostrou um dos modos como não devemos

compreender o verbo “apresentar” em “apresentar um pensamento como verdadeiro” (i.e.,

como significando o mesmo que “predicar”), ainda não podemos dizer que possuímos uma

compreensão exata de sua natureza. Seu sentido não pode ser o mesmo que aquele que recebe

na seguinte frase:

(25) Ao proferir, em contextos normais, “é falso que João tenha sido preso”, apresento

o pensamento de que João foi preso como falso.

Isto porque, dada toda a argumentação desta seção, apresentar como verdadeiro não pode ser

convertido em nenhum tipo de predicação – e, consequentemente, não pode ser reduzido ao

conectivo “é verdadeiro que...”; mas é exatamente isto que acontece em (25) com o conectivo

“é falso que...”. Não pode ser alegado, neste caso, que tal conectivo não faz nenhuma

contribuição semântica para a frase na qual ocorre: muito pelo contrário, ao pronunciar “João

foi preso” e “é falso que João tenha sido preso” expresso proposições contraditórias, com

sentidos completamente diferentes. De modo que, se Frege sustenta, baseando-se na

irrelevância de “é verdadeiro que...” e expressões congêneres para o sentido das frases nas

quais ocorrem, que predicar verdade de um pensamento não acarreta apresentá-lo como

verdadeiro, ele não pode prosseguir pelo mesmo caminho no que tange o falso. E, de fato, o

filósofo chega a esta mesma conclusão. Como observa Greimann (2000, pp. 227-228), uma

vez que “é falso que João tenha sido preso”, “João não foi preso”, “se João foi preso, então

João não pode se comunicar” expressam todas pensamentos que podemos apreender sem

julgar ou asserir como verdadeiros, as operações e os conectivos lógicos não são formas de

julgar, mas fazem parte, sim, do pensamento a ser julgado. Há apenas uma forma de julgar:



47

apresentar um pensamento como verdadeiro. Tanto no primeiro quanto no segundo sistema,

este posicionamento teórico evidencia-se na aplicação sintática da barra de juízo e da

horizontal/barra de conteúdo: a barra de juízo vem sempre à esquerda, asserindo todo o

pensamento/conteúdo judicável, enquanto que a horizontal/barra de conteúdo funde-se com os

operadores lógicos para formar novos nomes de valores de verdade (segundo sistema) ou

conteúdos judicáveis (primeiro sistema); se Frege considerasse que uma possível forma de

julgar é apresentar como falso, a negação em seu sistema haveria de se fundir, de alguma

forma, à própria barra de juízo, o que não acontece.

No primeiro sistema, a barra de juízo unia-se a um conteúdo judicável para

estabelecê-lo como sendo um fato; no segundo sistema, a barra de juízo une-se a um nome

para um valor de verdade para estabelecê-lo como um nome para o Verdadeiro. É isto, que na

citação acima, Frege quer dizer com passar do sentido de um signo para a sua referência: a

asserção é aquele ato por meio do qual alegamos uma determinada relação entre o sentido de

um signo e a realidade. Desta forma, este ato nunca pode ser realizado através de predicações,

uma vez que predicações ocorrem no domínio do sentido. Se, por um lado, esta concepção

funciona bem para a lógica fregeana, concordo com Greimann (2000, pp. 224-225) que parece

insuficiente enquanto uma concepção ilocucionária ou mesmo cotidiana do que fazemos ao

asserir.

Existe, na literatura especializada, uma forma de argumentação recorrente, utilizada

para refutar certas concepções de asserção e aduzida por Alston (2007, pp. 12-14) contra a

concepção fregeana. Quer existam ou não proferimentos de frases declarativas que possam ser

unificados sob o conceito de asserção, nós, cotidianamente, temos consciência dos estados

mentais que acompanham tais proferimentos. Quando, ao ser questionado sobre onde estive,

profiro, sinceramente, “eu fui ao shopping”, eu acredito que fui ao shopping, eu sei que fui ao

shopping, eu tenho a intenção de informar ao ouvinte que fui ao shopping, e reconheço

possuir cada um desses estados mentais. É plausível supor que um sujeito sempre saiba

quando os possui (por mais que, é claro, possa não estar sempre consciente deles). Isto posto,

para utilizar um exemplo extravagante, nenhuma definição de asserção poderia postular que,

para realizar toda e qualquer asserção, um sujeito deve ter a intenção de morar em uma noz

assim que isto seja tecnologicamente possível, uma vez que (i) nenhum sujeito possui esta

intenção e, não obstante, continuamos realizando asserções (ou proferindo frases declarativas

com certos comprometimentos, intenções, etc.) e (ii), não poderia ser sustentado que sujeitos

possuem esta intenção, mas não sabem que a possuem.
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O problema com a definição fregeana seria que, se asserir um pensamento é

apresentá-lo como verdadeiro, então nós, que realizamos asserções no dia-a-dia, deveríamos

saber que estamos apresentando pensamentos como verdadeiros, e ter uma compreensão

satisfatória de cada um desses conceitos – “apresentação”, “verdade”, “pensamento”, etc.31

Mas isto, como observa Alston (2007, pp. 12-14), não acontece na realidade. Nem mesmo nós,

filósofos, podemos declarar possuir visão clara destes conceitos, e adultos e crianças, que

cotidianamente proferem frases declarativas (sabendo amiúde quais tipos de

comprometimentos, estados mentais, etc., estão envolvidos em seus proferimentos),

dificilmente saberiam o que é “apresentar um pensamento como verdadeiro” no sentido

extremamente técnico e específico que, como vimos acima, Frege concede a esta expressão.

Esta não parece ser uma objeção forte à concepção fregeana de asserção, uma vez que a

concepção pode estar correta em um nível teórico – explicando a competência linguística dos

falantes –, sem que os próprios falantes tenham consciência dela ao realizar asserções.32 Esta

dissociação, entre competência linguística e o conhecimento teórico que o falante tem sobre

sua própria competência, ocorre amiúde, por exemplo, com relação às regras sintáticas de

uma linguagem e a competência para empregá-las corretamente.

O que a objeção de Alston (2007, pp. 12-14) evidencia, entretanto, é que há um vazio

teórico a ser preenchido entre a concepção assertórica de Frege e a prática cotidiana da

asserção (englobando os estados mentais dos falantes, os comprometimentos que incorrem, as

crenças que possuem, as consequências dos proferimentos, etc.). Isto não constitui óbice à

adoção da concepção assertórica fregeana em si – mas, para que a concepção possa ser

empregada satisfatoriamente na compreensão dos proferimentos performativos, o

preenchimento deste vazio teórico parece essencial.33 Isto, contudo, só poderia poderia

ocorrer em um projeto de dimensões consideravelmente maiores que as do presente texto.

31 Assim, por exemplo, diz Greimann (2007, p. 102): “... de acordo com a nossa abordagem, compreender
verdade é uma pré-condição da performance bem-sucedida dos atos de fala de assentir e dissentir. Como estes
atos de fala são básicos para a aquisição de qualquer conhecimento, precisamos assumir que a nossa espécie é
dotada de um certo “senso de verdade” nato, i.e. uma disposição para compreender os proferimentos linguísticos
de seus pares, desde o início, na perspectiva de verdade e falsidade, porque, do contrário, os atos de fala de
asserir e dissentir não poderiam ser aprendidos”.
32 Chamaram-me a atenção para este ponto os membros da banca, Guido Imaguire e Marco Ruffino.
33 Considere, por exemplo, certas teorias dos atos de fala – como a de Bach e Harnish (1979) – para as quais a
realização de um ato de fala depende de que o falante profira uma frase com uma determinada intenção.
Aplicando-se a tais teorias, de maneira simplória, a concepção fregeana de asserção, poder-se-ia sustentar que,
para que um falante assira que p, deve ter a intenção de apresentar p como verdadeira. Mas aqui, ao atribuir-se
tal intenção ao falante, cai-se exatamente no problema observado por Alston (2007, pp. 12-14), já que, para que
o falante tenha a referida intenção, necessita possuir o conhecimento dos conceitos teóricos envolvidos.
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2.4 Expressar uma crença

É natural pensar que, ao asserir que p, um falante expressa a crença de que p é o caso; a

mentira, ato condenado em sociedade, consiste, pelo menos, em asserir que p sem acreditar

que p. Assim, é proveitoso investigar a natureza da relação entre asserção e crença. Por certo,

cotidianamente, o intuito com que realizamos asserções muitas vezes vai além da mera

expressão da crença; se, por exemplo, percebo que a caixa do supermercado me deu o troco

errado e assiro “o troco está errado”, o faço, primariamente, para chamar sua atenção para o

erro e para que reponha a quantia corretamente – de nada adiantaria que eu expressasse minha

crença, e que a caixa se tornasse consciente dela, se posteriormente não repusesse o dinheiro.

Todavia, mesmo que a expressão da crença não seja essencial para a reposição do troco (eu

poderia ter chamado a atenção da caixa para o erro de muitos modos diferentes) é inegável

que, ao realizar tal asserção, eu me coloco enquanto alguém que acredita que o troco está

errado. Eu me colocaria nesta posição mesmo que eu não acreditasse que o troco está errado:

suponhamos que eu saiba que a caixa não é boa em matemática e, em situações de pressão, é

propensa a cometer erros. Desejando obter uma vantagem indevida, eu lhe digo “o troco está

errado”, sem efetivamente ter a crença correspondente. Ora, é exatamente porque eu me

coloco enquanto alguém que acredita nisso que a minha mentira pode ser bem-sucedida. Ao

asserir que p, portanto, parece que sempre expressamos uma crença de que p, quer tenhamos

essa crença ou não.

Pode-se pensar, aliás, que essa é uma das lições que o paradoxo de Moore34 nos trouxe:

um mesmo falante não pode asserir que p e negar que acredita em p em um mesmo contexto,

não porque não seja possível asserir que p sem acreditar que p (já que o falante pode estar

mentindo), mas porque, ao asserir que p, o falante expressa a crença de que p ou implica

possuí-la. Para retomar o exemplo do parágrafo anterior: pode ser que seja verdadeiro tanto

que o troco está errado quanto que eu não acredite que o troco está errado, mas seria estranho

dizer “o troco está errado, e eu não acredito nisso”, uma vez que minha asserção de que o

troco está errado expressa uma crença, e é difícil ver alguma razão para negá-la logo em

seguida.

34 I.e., aquele que consiste na constatação de que é absurdo se dizer, por exemplo, “está chovendo, mas eu não
acredito que está chovendo”, apesar de, separadamente, tanto a proposição de que está chovendo quanto a de que
eu não acredito que está chovendo poderem ser ambas verdadeiras, não havendo qualquer inconsistência de
ordem lógica no proferimento.
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Seguindo o modelo da seção 2.2, podemos nos colocar a tese mais forte sobre a relação

entre crença e asserção para, a partir disso, ver em que medida a tese se sustenta e quais são

suas lacunas e defeitos:

(Def. A-Cren) Um falante assere que p se e somente se expressa a crença de que p.

Até hoje, nenhum filósofo defendeu a tese acima sem maiores qualificações. Os

principais problemas residem na volta,

(Def. A-Cren Volta) Se um falante expressa a crença de que p, então assere que p.

para a qual existem uma série de contraexemplos. Para começar, frequentemente desejamos

diferenciar aquilo em que apenas acreditamos daquilo de que temos certeza: é um caso

recorrente, por exemplo, em discussões religiosas, nas quais um falante pode dizer “eu

acredito na existência de Deus”, expressando sua crença na existência em Deus, sem com isso

asserir a existência de Deus. Este falante pode até mesmo se recusar a asseri-lo, caso pense

que não se deve asserir algo a este respeito sem possuir justificativas suficientes. Também por

falta de fundamentação um cientista poderia dizer “eu acredito que a matéria escura se origina

de um erro de cálculo”, e se recusar a asseri-lo. Dessa forma, é muito útil, em nossa

linguagem, a possibilidade de expressarmos uma crença de que p sem asserir que p.35

Através de pressuposições associadas a um proferimento, crenças também podem ser

expressas sem serem asseridas. Se descrevo a alguém um assalto e digo “o ladrão tentou

matar a vítima”, em geral pressuponho que há apenas um ladrão, e isto faz com que possa ser

atribuída a mim a crença de que havia apenas um – se eu acreditasse haver mais de um ladrão,

não deveria ter utilizado o artigo definido “o”. MacFarlane (2011, p. 80) observa que o

mesmo se dá em relação a implicaturas conversacionais: quando um falante deseja expressar

uma crença, mas julga que asseri-la explicitamente seria inadequado por um ou outro motivo,

amiúde profere uma frase que, apesar de não expressar diretamente esta crença, fará com que

o ouvinte atribua-a ao falante. Para citar um exemplo utilizado pelo filósofo: se um professor,

indagado por um colega de trabalho sobre a qualidade de um aluno que se candidatou a uma

bolsa, responde somente que o aluno em questão é muito pontual, então abre margem para

35 Isto não significa, evidentemente, que uma asserção sempre expressa certeza absoluta: posso asserir que João
não está em casa baseando-me no fato de que ele trabalha no horário em que foi realizado o proferimento, mas
sem ter certeza absoluta de que ele se encontra fora de casa, uma vez que pode ter sido despedido, pode estar
doente, entre outras possibilidades.
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que que seu colega atribua a ele a crença de que o aluno não é um bom candidato – crença

esta que efetivamente expressa com sua resposta. Porém, caso o aluno, posteriormente,

perguntasse ao professor se este havia afirmado que o aluno não era um bom candidato, o

professor poderia responder, verdadeiramente, que não o afirmou.

Comprovada a falsidade da volta, resta-nos a ida

(Def. A-Cren Ida) Se um falante assere que p, então expressa a crença de que p.

a qual é muito mais plausível. É inegável que, na grande maioria dos contextos cotidianos,

costumamos expressar nossas crenças por meio de asserções, e, além disso, (Def. A-Cren Ida)

é a base para uma resposta razoável ao paradoxo de Moore. Desta forma, exprimir uma crença

de que p por meio de uma asserção que p poderia, de fato, ser uma propriedade individuadora

do ato de asserir. Algumas qualificações, todavia, precisam ser feitas.

Em primeiro lugar, concordo com MacFarlane (2011, p. 82) que (Def. A-Cren Ida) não

deve ser utilizada como evidência para sustentar que as crenças que possuímos agem como

causas para nossas expressões de crença ou para nossas asserções. Ao proferir, no exemplo do

supermercado, “o troco está errado”, eu estaria expressando a crença de que o troco está

errado quer estivesse mentindo ou dizendo a verdade – e é por isso, inclusive, que a mentira

pode ser bem-sucedida. Além disso, frequentemente emitimos frases como “João expressou

grande pesar pela morte de Carlos, mas, na verdade, estava muito feliz”, em que atribuímos a

expressão de um determinado sentimento ou estado mental a um indivíduo que não o possui –

e o sentido de “expressar” aqui não é diferente do que seria se o indivíduo possuísse o

sentimento ou estado mental em questão. Se a realização de uma asserção que p fosse, de

alguma maneira, o efeito de possuir uma crença que p, então mentiras não seriam possíveis

(ou não seriam asserções).

Em segundo lugar, (Def. A-Cren Ida) não necessariamente explica o que é realizar uma

asserção. Pode ser que, ao asserir que p, um falante expresse a crença de que p em virtude, por

exemplo, de comprometer-se com p, ou de submeter-se a uma norma que só deve asserir que

p caso saiba que p, etc. Por mais que isso não seja um argumento contra a validade de (Def.

A-Cren Ida), deixa em aberto a possibilidade de que (Def. A-Cren Ida) possa ser obtida como

conclusão a partir de outras teorias sobre asserção, e, talvez, não tenha nenhum poder

explicativo no que tange à própria noção.

O fato de que (Def. A-Cren Ida) possa ser utilizada para possíveis soluções ao paradoxo

de Moore também não implica que nos diga algo de essencial sobre asserções, uma vez que,
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primeiramente, resolve o paradoxo por meio de uma inferência à melhor explicação (e, é claro,

existem outras na literatura), e, como observa Cappelen (2011, pp. 38-39), o fato de que seja

estranho proferir frases da forma:

“p, mas eu não acredito que p”;

“p, mas eu não quero que você acredite que p”;

“p, mas p é irrelevante para o que estamos falando”;

não acarreta que qualquer dessas anomalias seja oriunda da violação de uma propriedade

constitutiva de asserções. Por exemplo, um falante só costuma proferir p caso isto seja

relevante para a conversa da qual está participando, mas daí não é possível inferir que

relevância seja uma propriedade constitutiva de asserções ou possa explicar de alguma forma

a noção. Do mesmo modo, a estranheza de “p, mas eu não acredito que p” não acarreta que

expressar uma crença de que p seja constitutivo do ato de asserir que p.

Há, por fim, certos contextos em nossa sociedade nos quais os falantes patentemente

não expressam crenças através do que asserem, e, não obstante, parecem ainda realizar

asserções. Além do caso já mencionado em que uma professora, reconhecida como

criacionista por todos em sua escola, realiza asserções de cunho evolucionista ao ensinar

biologia (e não assume, portanto, a posição de quem está expressando crenças por meio do

que diz), é comum que, em tribunais, advogados de defesa e promotores realizem asserções

nas quais não acreditam, tendo em vista defender seus casos. Outros exemplos semelhantes

podem ser gerados sempre que o falante, enquanto detentor de algum cargo ou função, precisa

realizar asserções que se adequem a este cargo ou função, e os outros falantes reconhecem

que, por isso, suas asserções não são necessariamente expressões de suas crenças.36

Poder-se-ia argumentar que, mesmo nessas situações, seria estranho para um advogado

dizer, e.g., “meu cliente estava em casa na hora do crime, mas eu não acredito nisso”.

Entretanto, não é necessário que isto seja devido ao advogado, com sua primeira asserção, ter

expressado a crença de que o cliente estava em casa na hora do crime; pode ser que o

proferimento seja inadequado apenas porque, no contexto jurídico, as crenças do advogado

não são relevantes para o encaminhamento do processo; ou porque a segunda asserção usurpa

36 Por exemplo: qualquer um que tenha tido sua bagagem extraviada sabe que, quando um funcionário da
empresa aérea lhe diz “sua bagagem será enviada para o hotel”, o funcionário não acredita realmente que este
seja o caso, e que sequer é relevante para a situação se ele acredita ou deixa de acreditar no que diz. É apenas a
sua função enquanto funcionário dizê-lo, e o fato de que tenha dito, enquanto empregado da empresa, pode ser
relevante em outros âmbitos, como o judicial.
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inutilmente o foco da primeira. De maneira análoga, se a professora criacionista resolvesse

dizer “o homem e o chimpanzé têm um ancestral comum, mas eu não acredito nisso”, a

incongruência de sua fala poderia ser explicada recorrendo-se à ideia de que é

contraproducente, no que tange ao ensino da matéria, expor uma posição e desqualificá-la

logo em seguida (observe que não haveria nenhum problema se a professora dissesse, ao final

da aula sobre evolucionismo, que não acredita no que ensinou, expondo seus motivos). O fato,

enfim, é que é de conhecimento geral que nem a professora nem o advogado precisam

acreditar em suas asserções para realizar corretamente seu trabalho.

Dadas as considerações acima, parece que o máximo que podemos dizer sobre a relação

entre asserções e crenças consiste em uma formulação mais fraca de (Def. A-Cren Ida): na

grande maioria dos casos, mas não em todos, ao asserir que p um falante expressa a crença de

que p.

2.5 Submeter-se a uma norma epistêmica

Recentemente, ganhou proeminência a ideia de que asserções sejam atos constituídos

por uma norma epistêmica da forma “para uma determinada relação epistêmica R entre um

sujeito u e uma proposição p, u deve asserir que p somente se uRp”. O precursor desta posição

e, sem dúvida alguma, seu defensor mais influente, é Timothy Williamson (1996), cuja tese é

de que todos os falantes que tencionam realizar uma asserção – e, por conseguinte, toda

asserção – estão submetidos à norma do saber:

NS: Um sujeito deve asserir que p somente se sabe que p.

Se, por um lado, muitas outras normas foram propostas como alternativas à NS

enquanto possíveis normas constituintes do ato de asserir, a discussão em torno de qual das

normas é a correta tende fortemente a ignorar se há efetivamente normas que constituam

asserções no sentido proposto por Williamson (1996).37 Cabe, portanto, compreender melhor

como o filósofo chega à sua concepção de norma.

37 É patente, por exemplo, que Lackey (2007), que defende uma norma epistêmica alternativa, e Weiner (2005),
que defende uma norma alética, não consideram cuidadosamente a possibilidade de que o debate em torno de
uma única norma constitutiva de asserções possa ser equivocado. Apesar de, ao contrário de Williamson (1996),
não se prenderem muito à tese de que a norma que defendem seja constitutiva de asserções, a maior parte da
argumentação destes filósofos é destinada a interceder a favor de uma norma como sendo a mais adequada, em
detrimento de outras anteriormente propostas na literatura – ou seja, defendem que uma única norma guia o
realizar de asserções de uma maneira mais íntima ou essencial.
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Williamson (1996, p. 489) inicia seu artigo atentando para o fato de que asserções

podem ser censuradas ou enaltecidas em virtude da presença ou ausência de uma série de

características: asserções podem ser verdadeiras ou falsas, informativas ou não informativas,

sinceras ou insinceras, justificadas ou injustificadas, respeitosas ou rudes, etc. Isto é

dificilmente contestável, uma vez que, mesmo que seja dubitável se a noção de asserção é de

alguma utilidade filosófica ou prática, até mesmo os casos que consideramos como

não-paradigmáticos de asserção estão sempre sujeitos a uma ou outra dessas dimensões

críticas. Após esta trivial observação, então, Williamson (1996, p. 489) apresenta a seguinte

proposição como uma conjectura:

(a) Toda censura ou enaltecimento de um ato baseia-se no cumprimento ou

descumprimento de uma norma (tácita ou explícita) à qual este ato está submetido.

Caso (a) seja verdadeira, se segue, em conjunto com a observação inicial, que

(b) O ato de asserir está submetido a uma série de normas.

Na literatura filosófica, é comum a distinção entre normas constitutivas e

não-constitutivas – distinção da qual Williamson (1996, pp. 489-492) se apropria,

estabelecendo-a por meio da analogia com jogos. Uma norma é constitutiva de um

determinado ato ou de uma determinada prática se o(a) ato/prática não pode ser concebido

sem esta norma: uma mudança na norma acarretaria a conversão do(a) ato/prática em um(a)

ato/prática diferente, de modo que a existência deste(a) ato/prática não antecede as normas

constitutivas às quais está submetido – pelo contrário, sua existência é inteiramente

condicionada a estas normas. Alguém compreende tal ato/prática e pode exercê-lo(a) somente

se, de alguma maneira, apreende suas normas constitutivas e submete-se a elas. Assim, por

exemplo, é uma norma constitutiva do futebol que, se a bola está em jogo e cruza a linha do

gol de um dos times, então um ponto é concedido ao time adversário. Não há futebol sem essa

norma, não é possível que joguemos futebol sem estarmos submetidos a esta norma e, caso a

norma fosse alterada – para, e.g., a de que o ponto é concedido somente se a bola tocar na

rede pelo lado de dentro –, o esporte seria essencialmente alterado e não seria mais futebol.38

38 É importante que se tenha em mente que só é possível quebrar ou desrespeitar uma norma estando-se sujeito a
esta norma. Assim, do fato de que, algumas vezes, um juiz erre e marque ponto para um time sem que a bola
tenha cruzado a linha sob as traves do gol adversário não significa que o jogo em questão deixe, de alguma
maneira, de ser futebol, e nem que não haja uma norma constitutiva do futebol que verse sobre o gol: é
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Uma norma não constitutiva, por sua vez, regula um(a) ato/prática que existe

independentemente desta regulação: é o caso, por exemplo, das leis de trânsito que regulam o

ato de dirigir. Em alguns países, dirige-se à direita, em outros, à esquerda; variam os limites

de velocidade, as restrições (nível etílico permitido, cinto de segurança, etc.), entre outras

coisas, mas a atividade de dirigir existe independentemente destes fatores, e aprende-se a

dirigir sem que se conheça todas as diferentes normas de direção em vigência no mundo.

Segundo Williamson (1996, p. 489), uma vez que algumas normas, como aquela que

estabelece que asserções devem ser respeitosas, parecem poder ser inferidas de outras normas

mais abrangentes (e.g., normas de comportamento social) que não se restringem à regulação

de asserções, é natural supor que algumas normas estejam mais “intimamente conectadas com

a natureza de asserir” que outras, e que

(c) Pelo menos uma das normas às quais se submete o ato de asserir é uma norma

constitutiva do ato de asserir.

Pode ser que haja apenas uma norma deste tipo, e uma teoria que supusesse apenas uma

norma deveria argumentar a favor desta norma contra outras alternativas. Pode ser, por outro

lado, que haja mais de uma norma, ou mesmo que não haja nenhuma, e asserções tenham de

ser caracterizadas de outro modo – o que requer uma teoria notavelmente mais complexa.

Williamson (1996, p. 493) defende a teoria simples, e o faz por acreditar que seria

“teoricamente satisfatório” se tal teoria funcionasse:

(d) Há uma e somente uma norma constitutiva do ato de asserir.

Desta forma, NS é postulada como uma norma que constitui unicamente o ato de asserir

e que, consequentemente, o individua: um determinado ato é uma asserção se e somente se

está sujeito à NS. Seguindo a caracterização apresentada por Williamson (1996) para normas

constitutivas, é apropriado interpretar “um sujeito deve asserir que p somente se sabe que p”

como a regra de um jogo: o “deve” contido na definição não alude a nenhum tipo de

obrigação moral ou social, mas indica uma condição necessária e suficiente para fazer parte

precisamente porque existe essa norma, e porque estamos sempre a ela submetidos ao jogar, que o juiz cometeu
um erro ao ir contra a norma. Não é possível aduzir contra NS, portanto, o fato de que muitas vezes realizamos
asserções sem possuir conhecimento sobre o que estamos asserindo, e nem é possível dizer que NS prevê que
tais casos não deveriam ser considerados como asserções. De acordo com os defensores de NS, asserções que
desrespeitam NS ainda são asserções – apesar de dignas de crítica.
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de uma prática da asserção (possuindo, assim, um sentido semelhante àquele que possui em

“para cobrar uma falta, o jogador deve posicionar a bola sobre o local em que a falta

ocorreu”). A organização dos escopos de NS, por sua vez, é a seguinte:

um sujeito deve [(asserir que p) somente se (sabe que p)]

o que equivale a dizer que um sujeito deve, se não sabe que p, não asserir que p; e não deve

asserir que p se não sabe que p. Importante observar, ainda, que a definição postula somente

que saber que p é uma condição necessária para asserir que p, mas deixa em aberto se é uma

condição suficiente – i.e., para participar do jogo da asserção eu devo asserir que p somente se

eu sei que p, mas não há, a princípio, nenhuma obrigação de que eu assira que p se sei que p.

O artigo até aqui discutido não deixa dúvidas que (a), (b), (c) e (d) – passos essenciais

para se chegar à formulação da tese de que NS é uma norma constitutiva e individuadora de

asserções –, são apresentadas por Williamson (1996) como conjecturas (principalmente (a), (c)

e (d), já que (b) decorre de (a) em conjunto com a observação trivial de que asserções estão

sujeitas a certas dimensões críticas). A tese williamsoniana, portanto, é fundamentada sobre

alicerces um tanto frágeis, que, não obstante, foram aceitos por grande parte daqueles que

apresentaram normas alternativas a NS. Nesta seção, apresentarei argumentos voltados

principalmente contra a verdade destas conjecturas, de modo que o que se segue depõe contra

a verdade não somente de NS, mas também de outras alternativas, como, por exemplo, “assira

que p somente se é o caso que p” (doravante “NV”), defendida por Weiner (2005), e “assira

que p somente se é razoável acreditar que p” (doravante “NR”), defendida por Lackey (2007).

Em primeiro lugar, é difícil compreender como (a) pode ser defendida, e, mais ainda,

como pode ser meramente pressuposta sem ser considerada digna de discussão. Que nem todo

caso de crítica ou enaltecimento seja baseado em normas pode ser facilmente comprovado por

contraexemplos:

Um sujeito deve asserir que p somente se é interessante que p.

Um sujeito deve asserir que p somente se é respeitoso fazê-lo.

Um sujeito deve asserir que p somente se é engraçado que p.

Frequentemente avaliamos asserções como desinteressantes, rudes ou enfadonhas, mas não

aplicamos nenhuma das normas acima para fazê-lo. E o problema, por sua vez, não reside na

formulação das normas, mas sim na confusão entre a existência de normas e a existência de
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expectativas: do fato de que um ou mais ouvintes esperem que um determinado falante diga

coisas interessantes, respeitosas ou engraçadas em uma determinada conversa, e que possam

criticá-lo por não tê-lo dito, não se segue que o falante deve dizê-lo por estar sujeito a uma ou

outra norma. Imagine, por exemplo, um concurso televisionado de discursos em louvor ao

Brasil, realizado no período da ditadura, para o qual fosse explicitamente estabelecida uma

norma que proibisse os competidores de maldizer a nação. Tal norma poderia ter, talvez, a

função de eliminar o competidor que assim procedesse, ou de tornar passíveis de ação judicial

aqueles que a desrespeitassem. Agora imagine o mesmo concurso, realizado nos dias de hoje,

sem a presença da norma. Um competidor que fosse ao ar para criticar o país (justificada ou

injustificadamente) não poderia estar aberto às mesmas críticas nos dois casos? Os

espectadores esperam que o competidor, por se inscrever em um concurso de discursos

laudatórios, faça um discurso respeitoso, e podem criticar suas asserções como sendo grossas,

incultas, inconsequentes, imotivadas, entre tantas outras possibilidades, sem que nenhuma

norma, nem mesmo implícita, precise estar em vigor para isso.

Parece-me claro, portanto, que (a) é uma tese implausível e precisa ser melhor

justificada por quem pretenda derivar dela a existência de normas que se apliquem a asserções.

Além disto, mesmo que possa ser comprovado que tais normas existam, os problemas não

acabam por aí: é preciso argumentar-se a favor de que pelo menos uma delas é constitutiva do

ato de asserir (i.e., é preciso argumentar-se a favor de (c)), e mostrar como esta

constitutividade pode ser compreendida aludindo-se às normas constitutivas de um jogo.

Obsta à aceitação imediata de (c), por exemplo, o fato de que existem muitos atos que

são passíveis de crítica por deixar de obedecer normas que os regulam e que, não obstante,

não são constituídos por essas normas. Considere, por exemplo, o caso de um policial que

entra em uma propriedade privada. O que é constitutivo deste ato é que um homem

empregado como policial entrou em uma área que está em nome de uma determinada pessoa

física ou jurídica. Este ato pode ser, evidentemente, legal ou ilegal. Se o policial entrou na

propriedade com autorização prévia do dono, em situação de emergência ou com um

mandado de busca e apreensão, então o ato é legal; do contrário, é ilegal, e o policial pode

sofrer sérias consequências. A legalidade ou ilegalidade decorrem, evidentemente, da

existência de uma norma que estabelece sob que condições o policial pode adentrar a

propriedade privada. Tal norma, todavia, obviamente não é constitutiva do ato que regula.

Abundam casos desse tipo em nossa sociedade, uma vez que, na maioria das vezes, leis são

criadas para regular práticas anteriormente existentes. Mesmo que NS ou normas alternativas



58

regulem asserções, portanto, não pode ser simplesmente assumido que sejam normas

constitutivas, ou que deve haver uma norma constitutiva.

A mesma conclusão é apresentada por Cappelen (2011, pp. 24-25) por meio de

considerações sobre o princípio de cooperação griceano e as máximas conversacionais que

dele decorrem. Que a sujeição de asserções a NS possa explicar porque é estranho proferir

frases da forma “p, mas eu não sei que p”, como defende Williamson (1996, pp. 506-507),

não se segue que esta norma seja constitutiva do ato de asserir, uma vez que as máximas

griceanas também podem ser utilizadas para explicar a estranheza dessa frase (e de outras,

como “p, mas não é relevante que p” ou “p, mas eu não acredito que p”) sem que sejam

consideradas como constituintes de proferimentos. As máximas conversacionais derivam-se

do princípio de cooperação, o qual determina que um sujeito faça “sua contribuição

conversacional tal como é requerida, no estágio em que ocorre, pelo propósito ou direção

aceitos para a conversação na qual se está participando” (GRICE, 1989, p. 26). São princípios

e máximas que, em geral, assumimos ao conversar, mas que podem estar ausentes e que de

maneira alguma são constitutivas de “contribuições conversacionais” enquanto tais.

Já vimos que Williamson (1996, pp. 489-492) compreende a noção de norma

constitutiva através de uma analogia com as regras que regulam jogos, e um dos aspectos

mais criticados de sua tese é que NS seja uma norma constitutiva de asserção (doravante

“NCA”) neste sentido. Não apresentarei todas as dissemelhanças entre NS e as regras que

costumam constituir jogos, mas indicarei as que considero mais relevantes.

Em primeiro lugar, normas que constituem jogos não são anuláveis. Pode ser que uma

determinada falta tenha sido mal marcada, pode ser que o vento tenha feito a bola se mover na

hora que o jogador foi cobrá-la, e pode ser que o jogador, por uma ilusão de ótica, tenha

pensado que a bola estava parada quando estava, na verdade, se movendo – ainda assim, uma

falta cobrada com a bola rolando foi cobrada incorretamente, porque a norma que estabelece

que faltas são cobradas com a bola parada não é revogável ou anulável por nenhum tipo de

consideração contextual. O fato de que essa norma esteja em vigor, em conjunto com tantas

outras, é que faz com que se esteja jogando futebol. NCAs deveriam se comportar da mesma

maneira, como alega Lackey (2007, p. 606): se um sujeito S “assere que p violando uma

norma da asserção, então, com relação à meta de uma asserção apropriada, S não deveria ter

realizado a asserção em questão”, independentemente do contexto em que p foi asserida.

Entretanto, NS não satisfaz essa condição: se é uma norma que rege asserções, é, sem dúvida,

anulável por considerações contextuais. Para citar um exemplo, entre muitos: se João mente

ao dizer a um assassino que o homem inocente que este busca encontra-se em outro lugar, não
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seria criticado por desrespeitar NS. Ninguém consideraria, aqui, que a asserção de João não

deveria ter sido realizada “com relação à meta de uma asserção apropriada”. Além disso,

concordo com Maitra (2011, p. 289) que, ao contrário do que pensam aqueles que advogam

uma ou outra NCA, não parece que asserções possam ser consideradas apropriadas ou

inapropriadas simpliciter, sendo preciso levar em conta, sempre, os propósitos que os falantes

possuem ao realizá-las.

De acordo com Kvanvig (2011, p. 234), é uma vantagem para os que defendem NS que

ela seja contextualmente anulável, pois o que é crucial para a discussão “não é a questão de

quantas normas de asserção existem ou se essas normas são constitutivas da prática da

asserção, mas sim o quão bem posicionado alguém precisa estar, epistemicamente, para que

sua asserção suporte escrutínio epistêmico”. É evidente que se confinarmos a discussão a

estes aspectos, sustentar que NS seja contextualmente anulável torna-se uma platitude – NS

precisa ser anulável exatamente naqueles contextos em que o escrutínio epistêmico de uma

asserção não é relevante para determinar se ela deveria ter sido realizada (como no caso do

homem que mente para o assassino). No entanto, se é realmente apenas isso que interessa,

então a investigação em torno de qual seria a norma de asserção se exime da tarefa de nos

dizer o que é uma asserção; se a questão é saber o quão bem posicionado epistemicamente

alguém precisa estar para asserir que p, e a resposta a esta questão se dá através de uma norma

alética ou epistêmica, então a questão pressupõe que já tenhamos em mente o que é asserir.

NS não poderia ser uma NCA, e muito menos a única.

Além do mais, um dos maiores defeitos de considerar NS, NV ou NR como a única

NCA com base na analogia com normas constitutivas de jogos é que as regras que constituem

um jogo ou uma determinada ação dentro do jogo costumam nos dizer o que o jogo ou a ação

são. Se eu conheço todas as regras constitutivas de um jogo, eu conheço o jogo. É possível,

claro, que eu não seja um bom jogador, ou que tenha aprendido o jogo não através de uma

leitura atenta das regras, mas através da prática, de modo que conhecer todas as regras não é

uma condição necessária para aprender o jogo – mas é, certamente, uma condição suficiente.39

Porém, como observa Maitra (2011, p. 282), diferentemente das normas constitutivas de jogos,

NS e as normas alternativas não nos dizem o que é o ato que regulam – a asserção –, mas

apenas quando devemos realizá-lo. A própria forma destas normas – e.g, “assira p somente se

sabe que p” – parece pressupor que já saibamos o que é asserir. MacFarlane (2011, pp. 86-87)

39 Para ações dentro de um jogo, por outro lado, conhecer as regras constitutivas parece ser uma condição
necessária e suficiente; somente quem sabe que um strike, no boliche, ocorre quando um jogador derruba todos
os dez pinos em sua primeira jogada no turno sabe o que é um strike.
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defende que este não é um problema, pois, talvez, tudo que haja para ser dito sobre o que é

realizar uma asserção é quando se deve realizar uma – mas parece-me uma ideia implausível;

nenhuma descrição completa de um ato pode consistir apenas em dizer quando este ato deve

ser executado, pois, sem que se saiba qual é o ato, não é possível saber como executá-lo.

A meu ver, os argumentos anteriores representam sérias dificuldades à tese de que NS,

ou qualquer outra das candidatas da literatura especializada, sejam a única NCA. Ou uma

dessas normas é constitutiva do ato de asserir apenas se tomada em conjunto com outras

normas mais básicas (as quais, presumivelmente, nos diriam o que uma asserção é), ou

poderia, no máximo, ser individuadora de asserções – sustentando-se, por exemplo, que, no

mundo atual, asserções são os únicos atos que se submetem à norma “realize p somente se

sabe que p”. Mesmo essa tese mais fraca, entretanto, não resiste a um exame mais profundo.

Assumindo-se a conjectura inicial (a), de que críticas são sempre baseadas em normas, é

possível encontrar casos em que NS, NV (“assira que p somente se é o caso que p”) e NR

(“assira que p somente se é razoável acreditar que p”) aplicam-se a atos que não são asserções.

Assim, em situações normais, só posso proferir a frase “o filho de Maria foi preso”,

pressupondo com isto que Maria tenha um e somente um filho, se sei que Maria tem um e

somente um filho. Espera-se, em geral, que falantes só pressuponham que p e impliquem

conversacionalmente que p se sabem que p, se é o caso que p e se é razoável acreditar que p –

e, certamente, uma norma não pode ser a única individuadora de um ato se também aplica-se

a estes outros. Tal argumento também contraria a tese de que NS, NV ou NR sejam, qualquer

uma delas, a única NCA, na medida em que não é possível que uma norma seja a única NCA

sem que seja eo ipso individuadora de asserções.

O debate acerca de normas de asserção chega, assim, a um beco sem saída, caso o

objetivo seja encontrar uma única NCA; por outro lado, considerado à parte deste objetivo, o

debate e os diversos contraexemplos que um ou outro proponente aduzem ao favor de sua

norma evidenciam a grande variedade de expectativas que acompanham, contexto a contexto,

os proferimentos de frases declarativas. Há situações em que esperamos que falantes falem a

verdade; em alguns destes, que saibam do que estão falando; em outros, basta apenas crença

justificada. Todavia, parece extremamente problemático defender que estas situações, em

conjunto com as críticas que são feitas às asserções que não correspondem às nossas

expectativas, dão ensejo à ideia de que haja algo como uma norma para asserções, e que uma

dessas normas é constitutiva do ato que governa.
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2.6 Comprometer-se a justificar uma proposição

Diante das tentativas malogradas de definir asserção por meio de propriedades

gramaticais, de crenças que falantes costumam expressar e de supostas normas aos quais

estariam submetidos, é plausível supor que a chave para uma definição adequada não se

encontra isoladamente no proferimento de uma frase declarativa, ou na conexão do

proferimento com o falante que o realiza (por meio de uma crença ou norma), mas sim no

papel social que o proferimento desempenha. Uma das opiniões mais influentes nesta direção

é a de Brandom (1983, p. 640), para o qual “o ato de fala de asserir surge em uma estrutura

particular autônoma, socialmente instituída, de responsabilidade e autoridade”, e é com base

na relação entre asserção e essa “estrutura de responsabilidade e autoridade” que, de acordo

com ele, devemos compreender este ato de fala.

Um exemplo, cuja complexidade se justificará posteriormente, pode nos ajudar a

compreender como Brandom (1983) concebe a relação entre responsabilidade, autoridade e

asserção:

(E1)Marcos chega em casa e encontra um bilhete de sua esposa, Catarina, no qual está escrito

“fui ao shopping” (p1). Logo depois, Marcos encontra um amigo de Catarina, João, que lhe

pergunta onde Catarina está, e Marcos responde: “Catarina está no shopping” (p2). João se

despede de Marcos e, em seu caminho para o trabalho, passa em frente ao referido shopping,

que desabou! Um bombeiro diz a João: “ninguém que estava no shopping saiu ileso” (p3).

João, então, liga desesperado para Marcos, e o informa: “Catarina sofreu um acidente” (p4).

Espera-se, evidentemente, que Marcos peça a João que justifique p4; faz parte da

responsabilidade de João, enquanto aquele que assere p4, ter razões suficientemente fortes

para asseri-lo. Isto porque, de acordo com Brandom (1983, p. 641), um falante que assere que

p incorre em uma responsabilidade justificatória (justificatory responsibility) com relação a p:

caso alguém duvide ou conteste a verdade de p, o falante precisa justificar porque acredita ser

o caso que p. Em (E1), a justificativa que João possivelmente apresentará a Marcos a favor de

p4 se baseia, pelo menos, em duas asserções: uma realizada pelo bombeiro, p3, e outra

realizada pelo próprio Marcos, p2. João acredita que Catarina sofreu um acidente porque

acredita que ela estava no shopping e que ninguém que estava no shopping saiu ileso.

Observe, entretanto, que para justificar p4 por meio de p3 não basta apenas que João

profira p3, uma vez que Marcos pode muito bem duvidar da verdade de p3. O que João fará,
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então, é justificar p3 com base na autoridade daquele que originalmente proferiu p3: o

bombeiro – o qual só pode ter proferido responsavelmente p3 se possui certeza absoluta de

que p3 é verdadeira. Ao proferir p3, o bombeiro, por meio de sua autoridade, permitiu a

outros que asserissem p3 e tudo que se seguisse de p3.

Segundo Brandom (1983), este tipo de autoridade assertiva não é uma característica

específica de certo subconjunto de asserções, mas sim de todas elas: aquele que assere que p

permite que outros assiram que p com base em sua autoridade e que assiram, também, aquilo

que decorre de p. No exemplo apresentado, esta autoridade assertiva poderia ser constada em

p2 se imaginássemos a seguinte situação: Marcos, desolado pela notícia, chega em casa e,

para sua surpresa, encontra Catarina ilesa. Revoltado, começa a discar o número de João no

telefone, para censurá-lo por ter dito que Catarina havia sofrido um acidente. Catarina, então,

informa a Marcos que o bilhete que ele leu era antigo, e se referia ao dia anterior. Ou seja, ao

contrário do que Marcos havia dito com p2, Catarina não estava no shopping. Ainda seria

possível, para Marcos, censurar João por p4? Não, pois João só proferiu p4 porque pensou

que a autoridade de Marcos, enquanto marido de Catarina, era suficiente para justificar p2. Ao

asserir p2, portanto, Marcos incorreu em um certo tipo de autoridade assertiva, que justificou,

indiretamente, a posterior asserção de João, p4.

Asserções, portanto, estão envolvidas em uma complicada rede social de autoridades e

responsabilidades, e Brandom (1983) acredita que esta é a chave para compreendermos o ato

de asserir enquanto prática social. Como estamos procurando, aqui, por uma definição de

asserção, acredito que formular a tese de Brandom (1983) por meio da seguinte equivalência

nos trará algumas vantagens, apesar do próprio filósofo não apresentá-la desta maneira:

(Comp): Asserir que p é comprometer-se a justificar que p e autorizar os ouvintes a asserir o

que se segue de p.40

Como observa MacFarlane (2011, p. 91), uma vantagem de (Comp) é que esta,

diferentemente das várias NCAs da seção anterior, nos diz diretamente o que é realizar uma

asserção, e não sob que condições devemos realizar uma. Todavia, algumas observações

devem ser feitas para a correta apreciação desta tese.

Primeiramente, um falante que assere que p não se compromete a justificar que p em um

sentido forte, de que sob qualquer hipótese deve justificar que p, mas em um sentido mais

40 Esta formulação da tese brandomniana é praticamente a mesma que aquela apresentada por Pagin (2004, p.
839).
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fraco: o falante compromete-se a justificar que p se algum membro da audiência à qual se

dirige duvidar da verdade de p ou instá-lo que justifique que p. Seria absurdo, afinal de contas,

dizer que toda asserção que realizamos deve ser justificada por nós independentemente da

vontade dos ouvintes – se assim fosse, nenhuma conversa seria possível, uma vez que ambos

os falantes estariam sob a responsabilidade de produzir um número infindável de asserções.

Além disso, Brandom (1983, p. 644) defende que uma justificativa considerada

adequada e suficiente para uma determinada asserção é aquela que “a comunidade trata como

sendo uma”. Em (E1), por exemplo, uma justificativa para a verdade de p4 (“Catarina sofreu

um acidente”) poderia consistir em uma dedução a partir da verdade de p2 (“Catarina está no

shopping”) e p3 (“ninguém que está no shopping saiu ileso”), mas uma justificativa para a

verdade de p3 não poderia consistir em uma inferência a partir da realização de p3 por parte

do bombeiro: de que o bombeiro tenha realizado p3 não se segue logicamente que p3 é

verdadeira. A justificativa de João para p3 consistiria não em uma inferência lógica, mas sim

na constatação de que p3 não seria asserida pelo bombeiro se este não tivesse absoluta certeza

de que p3 é o caso. Um falante pode justificar uma determinada proposição p, portanto,

mostrando que é o caso que p ou muito provável que p em virtude de outros fatos (como um

falante de maior autoridade epistêmica ter asserido que p), e não somente através de deduções

lógicas. “Justificar que p”, em (Comp), não é justificar que p para além de qualquer dúvida,

mas de maneira satisfatória dado determinado contexto e conjunto de expectativas da

comunidade.

No que tange à segunda parte de (Comp), “autorizar os ouvintes a asserir o que se segue

de p”, é evidente que tal autorização recai, também, sobre a própria proposição p, uma vez

que p se segue de p. Quando o bombeiro assere p3, ele autoriza João a futuramente asserir p3.

O bombeiro não autoriza, entretanto, a asserção de p4, pois o próprio bombeiro não asseriu p2

– componente essencial da justificativa de João para p4 – e nem sabe se p2 é verdadeira ou

falsa (já que, provavelmente, nem conhece Catarina). “O que se segue de p”, portanto, deve

ser compreendido no sentido do que se segue diretamente de p e de outras proposições que

são de conhecimento geral, mas não de p em conjunto com proposições que não são de

conhecimento daquele que assere que p; apenas se o bombeiro soubesse que Catarina estava

no shopping poder-se-ia dizer que ao asserir p3 estaria autorizando a asserção de p4.

Por fim, membros da comunidade linguística possuem uma noção gradativa, e não

absoluta, de autoridade assertiva: se alguém me diz que o vulcão da cidade em que vivo vai

entrar em erupção, eu estarei mais propenso a agir de acordo com essa informação e a

propagá-la caso saiba que este alguém é um geólogo, e menos propenso caso saiba que ele
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está constantemente sob o efeito de drogas. Igualmente, se eu assiro que o vulcão vai entrar

em erupção, pode ser que me sinta satisfeito ao ver minha esposa agir de acordo com essa

informação, mas fique extremamente preocupado se o governo decidir evacuar a cidade

inteira com base no que eu disse; neste último caso, posso transferir minha autoridade

assertiva ao geólogo de quem obtive a informação (i.e., justificar minha asserção por meio da

asserção do geólogo). Portanto, apesar da autorização assertiva estar sempre presente (não faz

sentido dizer “p, mas não ajam de acordo com p e não concluam nada a partir de p”), é

variável a forma como um falante e seus ouvintes a concebem.

Algumas objeções foram apresentadas à tese de Brandom (1983), umas mais fracas,

outras mais fortes. Watson (2004, p. 69) aduz, contra a ideia de que asserir que p envolva um

comprometimento de justificar que p, casos em que um determinado interlocutor está em seu

leito de morte: se A pergunta a B, no que A e B sabem ser os últimos segundos de vida de A,

se o filho de A sobreviveu ao acidente que causou os ferimentos de A, e B responde “seu filho

sobreviveu”, nenhum dos dois pode esperar que B tenha tempo para justificar sua asserção –

de modo que, segundo Watson (2004, p. 69), não faria sentido supor que B está

comprometendo-se a justificá-la. Uma asserção seria, assim, executada sem que o falante

incorresse em nenhum tipo de comprometimento. Creio, entretanto, que mesmo neste caso, no

qual A não espera que B possa ter tempo de justificar sua asserção, B compromete-se a

justificá-la. Afinal, a asserção só pode servir ao intuito de informar A ou tranquilizar A se este

supõe que B tenha algum tipo de justificativa (tenha visto o filho de A vivo, tenha sido

informado pelo enfermeiro, etc.). Este comprometimento está subentendido, e a asserção seria

solapada se viesse a ser conhecido por A que B não pode justificá-la.

Uma objeção um pouco mais forte e que, até o momento da escrita deste texto, não

observei na literatura, é de que é possível asserir-se que p negando, implicita ou

explicitamente, a autorização ao ouvinte de que este assira que p ou qualquer consequência de

p – o que se dá sempre que contamos um segredo. Se João confidencia a um amigo: “eu traí

minha namorada ontem”, realiza, sem dúvida, uma asserção, mas nem João nem seu amigo

consideram esta asserção como uma autorização para que o amigo assira que p ou qualquer

ocorrência de p futuramente. A segunda parte de (Comp), portanto, parece estar em risco

quando o falante deseja que seja concedida algum tipo de confidencialidade à proposição

asserida. É possível imaginar que, por motivos de etiqueta, seria inadequado para o amigo

asserir o conteúdo do segredo até mesmo para o próprio João.41

41 Uma possível solução para o problema consistiria em enfraquecer a segunda parte de (Comp), estabelecendo
que uma asserção de que p apenas autoriza aos ouvintes que acreditem no que se segue de p, ou, ainda, como
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Também Pagin (2004, p. 837 e ss.) apresenta um importante argumento contra a tese de

que asserções são definidas por meio de seus efeitos sociais, e mostra como este argumento se

aplica especificamente a (Comp). Se é possível, para uma determinada definição de asserção

da forma “asserir que p é realizar a”, realizar a sem asserir que p, então realizar a pode ser

considerado uma condição necessária para asserir que p, mas não suficiente. Em geral, se uma

definição de asserção é social, realizar a é algo que pode ser feito explicitamente por meio de

um performativo como “eu realizo a” – assim, por exemplo, posso comprometer-me a agir

futuramente de uma determinada maneira x proferindo “eu me comprometo a agir

futuramente da maneira x”. Isto posto, considere o esquema de frase performativa formado a

partir do definiens de (Comp):

(PerComp): Comprometo-me a justificar que p e autorizo meus ouvintes a asserir o que se

segue de p.

É possível, certamente, comprometer-me a justificar p e autorizar que meus ouvintes assiram

o que se segue de p através de um proferimento da forma (PerComp). Caso possa ser

encontrada um exemplo em que eu efetivamente me comprometa de tal maneira e realize tal

autorização sem, entretanto, asserir que p, então (Comp) é inválida.

Para Pagin (2004, p. 840), é evidente que tais casos existem, uma vez que não há

nenhuma contradição em dizer:

(26) Comprometo-me a justificar que p e autorizo os ouvintes a asserir o que se segue

de p, mas não é o caso que p.

Enquanto que seria absurdo efetivamente asserir que p e negar que p, como em

(27) p, mas não é o caso que p.

O que significa que, em geral, não se assere que p ao se proferir frases da forma (PerComp), o

que contradiz (Comp), i.e., a tese de que asserir que p é comprometer-se a justificar que p e

autorizar os ouvintes a asserir o que se segue de p.

observou Marco Ruffino quando da defesa desta dissertação, considerar que, em determinados contextos, certa
norma de sigilo se sobreponha à autorização contida na definição.
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MacFarlane (2011, p. 92) argumenta que, talvez, asserções sejam realizadas por frases

da forma (PerComp) de uma maneira indireta: assim como posso pedir a um comensal que me

passe o sal perguntando se ele pode fazê-lo, poderia asserir que p proferindo (PerComp).

Como a asserção seria uma implicatura, e implicaturas são, em geral, canceláveis, isto

explicaria porque é possível proferir frases da forma (26). Entretanto, independentemente do

modelo utilizado para explicar como passar de (PerComp) para uma asserção indireta, o maior

problema aqui é que, para respaldar (Comp) de maneira satisfatória, o modelo escolhido

deveria prever que para qualquer proferimento de (PerComp) é sempre realizada uma

asserção indireta que p (ou que, pelo menos, ouvintes tendem a interpretar frases da forma

(PerComp), inicialmente, sempre como asserções indiretas) – mas há casos em que isto

claramente não acontece. Imagine, por exemplo, um coronel e um grupo de soldados, que

elaboram um plano para evitar que seu país seja invadido por um exército inimigo: farão com

que o inimigo acredite que possuam uma bomba atômica, incutindo nele o medo da retaliação.

Então, o coronel diz aos seus soldados:

(28) Comprometo-me a justificar que possuímos uma bomba atômica e autorizo-os a

asserir que possuímos uma bomba atômica e o que se segue disso.

Ao dizer isto, o coronel efetivamente incorre em um comprometimento e uma autorização,

mas não assere que possui uma bomba atômica, já que tanto ele quanto os soldados sabem

que esta bomba não existe. Não há sequer a expectativa, por parte dos ouvintes, de que (28),

em outras situações, equivaleria a uma asserção de “possuímos uma bomba atômica”

(diferentemente de implicaturas conversacionais generalizadas, como, e.g., “poderia me

passar o sal?”, que é tomada prima facie como pedido, e não como pergunta). Deste modo,

este é um caso claro em que uma asserção, ao contrário do que prevê (Comp), não é realizada

sequer de maneira indireta.42

Dado que o comprometimento e a autorização em questão não são condições suficientes

para a realização de uma asserção, e que o componente da autorização está ausente de

asserções confidenciais, pode-se sustentar, no máximo, que uma asserção sempre leva a uma

responsabilidade, da parte do ouvinte, de justificar o que foi asserido – caso seja requisitado a

42 Este exemplo não consta na bibliografia pesquisada, e creio que apresenta uma séria dificuldade à tese de
Brandom (1983) caso esta seja formulada enquanto definição de asserção. Contraexemplos semelhantes podem
ser concebidos tomando por base sempre a seguinte situação: há um falante, cuja autoridade é maior que a do(s)
ouvinte(s), e há um interesse mútuo em defender uma proposição que ambos sabem não ser verdadeira; o falante
pode, então, comprometer-se a defender a proposição e autorizar o(s) ouvinte(s) a proferir tudo o que se segue
dela.
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fazê-lo. De fato, isto respeita a intuição de que, em nossa sociedade, um falante não pode

simplesmente sair por aí realizando asserções sem que possua absolutamente nenhuma

justificativa para o que está dizendo. Mas, diante de argumentação precedente tal

característica, por si só, parece insuficiente para uma definição de asserção.

2.7 Alterando o placar conversacional ou o conjunto-contexto

Se o efeito que uma asserção possui sobre os comprometimentos daquele que a realiza

não é suficiente para definir a noção, talvez o efeito relevante para este empreendimento seja

aquele que uma asserção exerce sobre a interação linguística na qual ocorre. Em artigos muito

influentes, Stalnaker (1999) e Lewis (1979) apresentaram modelos para a interação linguística

mais predominante entre indivíduos de nossa sociedade – a conversa –, e é sobre a função que

a asserção desempenha dentro desses modelos que nos focaremos agora.

De acordo com Lewis (1979), determinadas propriedades de uma conversa podem ser

compreendidas através de uma analogia com jogos. Tomemos como exemplo um jogo de

futebol: as informações dispostas no placar do jogo são, geralmente, o número de gols do time

da casa, o número de gols do time visitante e o tempo decorrido desde o início da partida. É

de conhecimento geral que um técnico de futebol que se preze deve planejar as jogadas de seu

time tendo consciência do estado do placar. Para citar alguns exemplos: se seu time está

ganhando por três a zero, não há porque atacar o time adversário, sendo melhor esperar na

defesa pela oportunidade de contra-atacar; se seu time está perdendo por quatro a zero, tomar

um gol a mais provavelmente não fará diferença, de modo que, talvez, seja mais proveitoso

substituir um defensor por um atacante; se só restam trinta segundos de um jogo que está

empatado, e um dos times precisa da vitória, este time deve tentar alçar a bola na área de

qualquer maneira; etc. Se a meta tencionada é a vitória, o placar limita a quantidade de

jogadas que são apropriadas – e, como tanto os jogadores quanto o técnico desejam vencer a

partida, devem executar as jogadas mais apropriadas conforme o placar. É evidente, por fim,

que as jogadas podem levar a alterações no placar, e que, dadas estas alterações, as jogadas

subsequentes só serão aconselháveis a partir da consideração da nova pontuação.

Com o objetivo de explicar como determinadas propriedades de um proferimento –

como suas pressuposições, sua permissibilidade, etc. – se relacionam com o que precedeu este

proferimento em uma conversa, e como este proferimento engendra certos efeitos sobre a

conversa, Lewis (1979, p. 344 e ss.) concebeu a existência de um placar conversacional

(conversational score, doravante “PC”); assim como os jogadores e o técnico do jogo de
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futebol têm sempre em mente o placar do jogo ao realizar suas jogadas, os participantes de

uma conversa têm sempre em mente o PC ao realizar seus próximos proferimentos. Considere,

por exemplo, a seguinte frase:

(29) Eu juro que não mexi no seu armário.

Quais informações são necessárias para que possamos compreender o proferimento de (29)

em uma determinada conversa? Em primeiro lugar, é necessário que saibamos os referentes

de “eu” e “seu armário”; saber o referente de “seu armário” requer, por sua vez, que saibamos

quem é o ouvinte do proferimento e qual é o armário contextualmente saliente possuído pelo

ouvinte. É preciso, ainda, determinar se, por “não mexi no seu armário”, o falante quer dizer

que não mexeu nos itens que estão guardados dentro do armário, na configuração dos itens

dentro do armário ou na posição do próprio armário. Além disso, para compreender o

proferimento como um todo, precisamos considerar o que lhe antecedeu na conversa: um

proferimento de (29) que se segue à indagação “o que você diz sempre que eu apareço com a

cara emburrada?” é diferente de um proferimento de (29) que se segue ao ouvinte aparecendo

com a cara emburrada – somente neste último caso o proferimento engendra um juramento.

Um falante que profere (29) enquanto juramento, aliás, parece pressupor que o ouvinte está

minimamente interessado em saber se o falante mexeu ou não no armário em questão – uma

vez que o proferimento é irrelevante se o ouvinte é indiferente a esta questão.

Desta forma, uma jogada conversacional aparentemente tão simples quanto o

proferimento de (29) é apropriada apenas se estas e outras informações fazem parte do PC da

conversa na qual a jogada ocorre. Se elas não estão contidas ali no momento do proferimento,

duas possibilidades se abrem: ou a comunicação falhará (e.g., caso o ouvinte não possua um

armário, não compreendendo de que armário o falante está falando) ou o ouvinte, por um

processo que Lewis (1979, p. 340 e ss.) denomina acomodação, adicionará ao PC as

informações necessárias para que o proferimento de (29) possa ser compreendido. Por

exemplo, suponha que o ouvinte em questão possua dois armários: um no escritório em que

trabalha e outro em seu quarto. Se um colega de trabalho lhe diz (29), o ouvinte

invariavelmente acreditará que o colega se refere ao armário do escritório, pelo processo de

acomodação: apesar de não haver, no PC, informação sobre um armário contextualmente

saliente, a comunicação não falha, porque, com base na natureza do falante (colega de

trabalho) e em outras informações, o ouvinte é capaz de adicionar ao PC o fato de que o

armário contextualmente saliente é o que possui no escritório.
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Por fim, ainda lançando mão da analogia com jogos, o PC também se altera a partir das

diversas jogadas conversacionais que os falantes realizam. Depois do proferimento de (29),

são adicionadas ao PC diversas informações: de que o falante jurou que não mexeu no

armário do ouvinte, de que o falante demonstra se preocupar com a opinião do ouvinte a este

respeito, de que o falante acredita que o ouvinte não apreciaria se mexessem em seu armário

sem seu consentimento, etc. Ademais, se o ouvinte acredita no falante, é adicionada também a

informação de que o falante não mexeu no armário do ouvinte. A atualização do placar, por

sua vez, produz uma nova demarcação entre proferimentos apropriados e inapropriados: seria

apropriado, por exemplo, responder ao proferimento de (29) com a frase “eu acredito em

você”, mas é possível imaginar que, por motivos de relevância, fosse inapropriado proferir tal

frase antes que (29) fosse emitida.

A ideia básica de Lewis (1979), portanto, é de que há, para cada conversa, um PC, e que

este interage, em mão dupla, com os proferimentos realizados nesta conversa: o PC determina

o conteúdo e a permissibilidade de um proferimento, e um proferimento pode alterar o PC de

diversas maneiras (através de seu conteúdo, de suas pressuposições, implicaturas, etc.). A

mesma ideia é utilizada por Stalnaker (1999) – com divergências, entretanto, no que se refere

à noção de PC, a qual Stalnaker (1999, p. 84 e ss.) substitui pela noção de conjunto-contexto

(context set). O conjunto-contexto de um determinado falante para uma conversa é o conjunto

de mundos possíveis compatíveis com as proposições que são pressupostas por ele nesta

conversa – ou seja, os mundos possíveis vistos como candidatos à atualidade. Se, em uma

determinada conversa, uma asserção que expresse uma proposição p é aceita por um

participante u, então todos os mundos possíveis em que ¬p é verdadeira são eliminados do

conjunto-contexto de u. É importante observar dois pontos: (i) um falante pode supor, para

certos propósitos conversacionais, que uma determinada proposição p seja verdadeira mesmo

sem acreditar que p – de modo que, segundo Stalnaker (1999, p.84), os mundos possíveis

compatíveis com ¬p seriam temporariamente eliminados do conjunto-contexto; (ii) como a

noção de conjunto-contexto é relativa a falantes, dois participantes podem iniciar uma

conversa partilhando de pressuposições diferentes, o que Stalnaker (1999, p. 85) chama de

contexto defectivo, e que pode gerar erros de comunicação ou ser gradativamente corrigido ao

longo da conversa através de processos como acomodação. Por outro lado, quando os

conjuntos-contexto dos participantes se equivalem, e há consequentemente um solo comum

(common ground) de proposições pressupostas pelos participantes, é possível falar em um

conjunto-contexto da conversa.
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Stalnaker (1999) apresenta um esboço extremamente esquemático e abstrato de

comunicação, em que uma conversa é idealizada como uma interação linguística em que os

participantes procuram sempre maximizar a troca de informações. Como, na teoria

stalnakeriana, a informação apreendida por um falante como verdadeira passa a fazer parte de

suas pressuposições e, assim, reduz o conjunto de mundos possíveis que este falante considera

como candidatos a atualidade, o objetivo primário dos falantes em uma conversa pode ser

pensado como a redução de seus próprios conjuntos-contexto e, consequentemente, do

conjunto-contexto da conversa, pois é isto o que ocorre com o ganho de informação. Dada

esta caracterização, uma asserção funcionaria da seguinte forma:

Fazer uma asserção é reduzir o conjunto-contexto de uma maneira particular, desde
que não haja objeções dos outros participantes da conversa. A maneira particular
pela qual o conjunto-contexto é reduzido é que todas as possíveis situações
incompatíveis com o que é dito são eliminadas. Para dizer de outro modo, o efeito
essencial de uma asserção é mudar as pressuposições dos participantes da conversa
ao adicionar o conteúdo do que é asserido ao que é pressuposto. Este efeito é evitado
apenas se a asserção é rejeitada. (STALNAKER, 1999, p. 86)

Ao asserir que p, portanto, um falante propõe que p seja adicionada ao conjunto das

pressuposições da conversa, e que, consequentemente, os mundos possíveis não compatíveis

com p sejam eliminados do conjunto-contexto. Se a asserção é aceita pelos participantes da

conversa, essa adição ocorre – e este, de acordo com Stalnaker (1999), é o efeito essencial da

asserção.43 O filósofo deixa claro que não pretende fornecer, com isto, uma definição de

asserção – mas apenas um dos componentes que deve fazer parte da definição ou, pelo menos,

ser consequência dela.

O chamado “efeito essencial” da asserção, que é a adição do conteúdo asserido ao

conjunto-contexto de pressuposições da conversa, difere asserções de outras formas pelas

quais podemos alterar este conjunto. Assim, suponha que, ao dizer “meu gato fugiu”, João

adicione as seguintes proposições ao conjunto de pressuposições de uma conversa da qual

participa:

(p5) O gato de João fugiu.

(p6) João tem um gato.

(p7) João afirmou que seu gato fugiu.

43 Na passagem citada acima, a tese é formulada, em um primeiro momento, dizendo-se que a asserção é a
própria redução do conjunto-contexto – mas isto é absurdo, uma vez que mesmo asserções rejeitadas pelos
participantes ainda são asserções, sem que efetuem redução no conjunto-contexto. Esta formulação não se repete
no artigo.
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Uma vez que o conteúdo do proferimento de João é p5, apenas p5 é asserida; p6 é adicionada

ao conjunto de pressuposições não por meio de uma asserção (já que não é o conteúdo do

proferimento de João), e sim por meio de acomodação, e p7 é adicionada por ser um evento

conspícuo a todos os participantes da conversa. Por outro lado, se João houvesse proferido a

frase “meu gato fugiu?”, isto não seria uma asserção, uma vez que esta pergunta não pode

gerar a adição de seu conteúdo, p5, ao conjunto de pressuposições da conversa. Desta forma,

parece que o efeito essencial que Stalnaker (1999) atribui a asserções podem diferi-las

satisfatoriamente, dentro de seu sistema, de pressuposições, perguntas, ordens, etc.

Todavia, talvez o efeito essencial não seja suficiente para diferenciar asserções de

outros atos de fala. O próprio Stalnaker (1999, p. 87) pondera que suposições, por exemplo,

produzem o mesmo efeito – de modo que, apesar de supor que p ser um ato de fala diferente

de asserir que p, ambos adicionariam p ao placar conversacional da conversa. MacFarlane

(2011, p. 90) defende que este é um motivo para que não consideremos este efeito essencial

stalnakeriano como uma condição suficiente para uma definição de asserção. Entretanto, esta

conclusão me parece precipitada pelo seguinte motivo: considerar o efeito de uma suposição

sobre o PC como sendo o mesmo que o de uma asserção não condiz com o modo como nos

comportamos. Quando p é adicionada ao PC por meio de uma suposição, os participantes da

conversa agem como se p fosse verdadeira apenas em relação a um domínio restrito da

conversa, enquanto que se p é adicionada com sucesso por meio de uma asserção, ambos os

falantes passam a agir de acordo com a verdade de p em um âmbito mais amplo. Retornemos

à seguinte proposição:

(p4) Cláudia sofreu um acidente

Se João e Marcos, em uma conversa, supõem p4 para derivar daí conclusões de como seria a

situação financeira de Marcos caso este tivesse que pagar as contas de uma internação, a

situação é bem diferente do que se estivessem conversando sabendo da verdade de p4. Mas

onde estaria a diferença, se p4, como parece defender Stalnaker (1999), está presente da

mesma forma no PC tanto no caso em que é asserida quanto no caso em que é suposta?

Poder-se-ia sustentar que, no caso de p4 asserida, há outras informações no PC, como:

(p8): João acredita em p4

(p9): Marcos acredita em p4
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Mas a pergunta retornaria: como poderíamos distinguir entre (p8) e (p9) presentes no PC

enquanto proposições meramente supostas e enquanto proposições asseridas? Se fôssemos

aplicar o mesmo procedimento, as formas “João acredita em” e “Marcos acredita em” teriam

de ser infinitamente reiteradas, como “João acredita que João acredita em p4”, “João acredita

que Marcos acredita em p4”, ad infinitum. Uma solução muito mais simples é a de que uma

suposição de p4 adiciona ao PC algo como “os participantes da conversa supõem que p4".

Esta longa expressão poderia ser concebida como uma espécie de operador de suposição,

“sup()”, que acompanha todas as suposições no PC. Assim, quando p4 estiver sendo suposta

em uma conversa, a informação adicionada ao PC será sup(p4), e não p4. Assim, sup(p4) se

comportaria da mesma maneira que (p4) em todas as inferências das quais faz parte, com a

diferença de que leva sempre a conclusões da forma sup(x). A adição desse operador, além de

diferenciar o efeito de suposições do efeito de asserções, condiz melhor com a nossa prática

linguística: nós simplesmente não agimos da mesma forma em relação a uma proposição

suposta como agimos em relação a uma proposição asserida e aceita. Portanto, não concordo

com Stalnaker (1999) e MacFarlane (2011) que o suposto efeito essencial da asserção esteja

presente da mesma forma também em suposições.44

Entretanto, existem outras dificuldades mais sérias, observadas por MacFarlane (2011,

pp. 89-90), relativas à noção um tanto restrita de conversa assumida por Stalnaker (1999) –

segundo a qual o objetivo dos falantes ao realizar asserções é sempre o de diminuir o

conjunto-contexto da conversa (visando a maximização da troca de informações). Se

atentarmos para o que acontece cotidianamente, concluímos que nem todas as asserções que

falantes realizam e que são aceitas em uma conversa reduzem seu conjunto-contexto: é

possível, por exemplo, que um falante assira uma proposição já pressuposta pelos outros, com

o intuito de recapitulá-la para introduzi-la como premissa de um argumento, ou para propor

um outro tópico para uma conversa. Há, também, o caso de trocas conversacionais públicas,

como debates e entrevistas, em que os participantes asserem proposições mutuamente

conhecidas por eles, e que, portanto, não podem alterar o conjunto-contexto da troca (apesar

de poderem, certamente, influenciar a audiência que presencia, mas não participa, da troca).

Além disso, Macfarlane (2011, pp. 89-90) também sustenta que asserções de caráter modal,

44 A defesa desta posição, bem como a argumentação apresentada, não constam da bibliografia e são, até onde
sei, originais.
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como “pode ser que a tomada esteja desligada”, aumentam os mundos possíveis candidatos à

atualidade e, consequentemente, aumentam o conjunto-contexto.45

Essas dificuldades são sérias porque mostram que não parece haver um efeito

determinado das asserções sobre o conjunto-contexto de uma conversa: é possível que uma

asserção aumente-o, reduza-o ou mantenha-o do mesmo tamanho, de modo que a noção de

asserção não pode ser definida somente com base no tipo de alteração provocada.

2.8 As diferentes tentativas de definição e os performativos

Findo este capítulo, creio ser possível dizer que nenhuma definição de asserção proposta

na literatura passou incólume por um exame mais minucioso. Contudo, como na primeira

seção foi observado que não precisaríamos de uma definição exata para guiar nossa

investigação, cabe perguntar, agora: como cada uma das características sobre as quais foram

construídas as definições acima se relacionam com os proferimentos performativos?

Julgo seguro dizer que a seção 2.2 comprovou que, independentemente do que for uma

asserção, não consiste apenas no proferimento de uma frase declarativa. A forma declarativa

parece ser, no máximo, uma propriedade superficial que nos ajuda a identificar quando uma

asserção é realizada, mas cuja presença, em um determinado proferimento, não acarreta que

uma asserção foi de fato realizada. Caso se pretenda sustentar que proferimentos

performativos são asserções, não se pode fazê-lo somente com base no emprego da forma

declarativa.

Prima facie, a posição fregeana, exposta na seção 2.3, pareceria se aplicar a

proferimentos performativos. Se alguém me perguntasse, quando profiro

(30) Prometo que vou parar de fumar.

se estou apresentando isto como verdadeiro, certamente responderia que sim. Isto não basta,

todavia, para defender que o sentido em que eu concebo “apresentar como verdadeiro”, neste

caso, é o mesmo que Frege concederia a esta expressão. Se parafraseássemos a frase ao modo

do primeiro sistema, ficaríamos com “a promessa de que eu vou parar de fumar é um fato”,

frase que dificilmente poderia ser utilizada para se executar uma promessa (sendo mais

45 Na defesa da dissertação, este ponto foi criticado por Marco Ruffino, que sustentou que o falante, ao proferir a
frase “pode ser que a tomada esteja desligada”, está propondo a exclusão, do conjunto-contexto, dos mundos
possíveis em que não é possível que a tomada esteja desligada.
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conveniente para reforçar uma promessa já realizada). Do ponto de vista do segundo sistema,

um proferimento assertivo de (30), “|—(30)”, para ser verdadeiro, requereria que “—(30)”

fosse um nome para o Verdadeiro: mas o que faz com que “—(30)” seja um nome para o

Verdadeiro é o próprio proferimento assertivo de (30), “|—(30)”, o que gera circularidade.

Não nego que talvez seja possível construir uma teoria que derive, do fato de eu apresentar

“prometo que vou parar de fumar” como verdadeiro, uma promessa de que eu vou parar de

fumar, mas, no momento, uma grande distância separa as observações fregeanas dessa teoria

(e nem Frege, evidentemente, anteviu a aplicação de sua notação conceitual nesta direção).

Prosseguindo, a ideia de que a noção de asserção possa ser definida por meio da

expressão de uma crença, apresentada na seção 2.4, não nos é útil no que tange à questão dos

performativos, uma vez que as crenças expressas literalmente por meio de asserções não

parecem possuir nenhuma relação significativa com as crenças vinculadas a proferimentos

performativos. Existe claramente uma dimensão valorativa em que um proferimento como

“Maria não viu que o sinal estava fechado”, realizado por um falante f, é avaliado como

sincero ou insincero caso f possua ou não possua a crença de que Maria não viu que o sinal

estava fechado. Em nossa sociedade, esta dimensão valorativa exerce grande influência em

todas as esferas: se flagrado, aquele que assere que p sem possuir a crença de que p corre

sempre o risco de sofrer reprimendas. Nós valorizamos aqueles costumam asserir aquilo em

que acreditam. Este tipo de crença não está sujeito à mesma dimensão valorativa em

proferimentos performativos. Como observa Searle (1989, p. 538), quem profere, por

exemplo, “eu prometo que irei buscar vovó no aeroporto”, nunca pode estar sendo insincero

sobre o fato de que realiza uma promessa, não pode mentir sobre isso, e sequer faz sentido

discutir se possui ou não a crença de que promete buscar a avó no aeroporto ao proferi-la. Não

nego, obviamente, que existam crenças relacionadas à promessa – só é adequado realizá-la se

acredito poder cumpri-la, se acredito ser do interesse de meu interlocutor que eu busque

minha avó no aeroporto, se acredito que vovó estará no aeroporto, etc. –, porém, não possuem

a forma da suposta crença individuadora do ato de asserir: a crença de que p expressa por

meio da asserção de p. Deste modo, se proferimentos performativos fossem asserções, então

constituiriam contraexemplos à tese de que asserir que p é expressar a crença de que p.46

46 É importante sublinhar que, do fato de que não se possa mentir proferindo-se uma frase performativa não é
possível deduzir que performativos não sejam asserções: também não é possível mentir realizando-se asserções
autorreferentes como “esta frase tem cinco palavras” (e, como vimos, proferimentos performativos também são
autorreferentes).
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É difícil ver, também, em que medida é plausível considerar proferimentos

performativos como asserções sob a hipótese de que a única norma constitutiva de asserção é

a norma do saber, NS, discutida na seção 2.5. Quando assiro

(31) João pagou a conta.

seguindo NS, minha asserção é apropriada somente se é verdade que

(32) Eu sei que João pagou a conta.

Note que o verbo “pagar” é conjugado da mesma forma e tem o mesmo sentido tanto

em (31) quanto em (32), e o que justifica a minha asserção é eu saber que João pagou a conta.

Se tivesse asserido, por exemplo, que João pagará a conta, a verdade de (32) não poderia

tornar apropriada minha asserção, já que o que eu preciso saber para realizar esta asserção é

que João pagará a conta, e não que ele pagou alguma conta no passado.

Este modelo gera incongruências se aplicado a frases performativas, como, por

exemplo:

(33) Eu prometo que p.

Afinal de contas, de acordo com NS, o que precisaria ser verdade para que eu pudesse proferir

adequadamente (33) é:

(34) Eu sei que prometo que p.

Entretanto, enquanto eu estou proferindo uma frase da forma (33), eu ainda não prometi que p,

de modo que eu não posso saber que prometo que p – como poderia eu saber que realizo neste

momento uma ação que ainda não realizei? Portanto, antes de proferir (33), (34) é falsa.

Depois que uma frase da forma (33) é proferida, todavia, o que eu sei é que eu prometi que p,

e não que eu prometo que p, sendo (34) uma descrição falsa do saber que possuo. Destarte,

parece que em nenhum momento tenho o conhecimento necessário (o de que eu prometo que

p) para que minha asserção se adeque a NS e seja uma asserção apropriada.

García-Carpintero (2013, pp. 3-4) observa, com propriedade, que verbos performativos

não designam um processo que se prolonga em um determinado espaço de tempo (como
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“correr”, “nadar”, “escrever”, etc.), mas sim um acontecimento. Neste sentido, “ele prometeu

que irá à praia” se assemelha, por exemplo, a “ele alcançou o cume da montanha”.

Certamente, alcançar o cume da montanha é a culminação de um processo que consiste na

subida da montanha, assim como prometer ir à praia é a culminação do proferimento de uma

determinada frase – mas, em “ele prometeu que irá à praia” e “ele alcançou o cume da

montanha”, “prometeu” e “alcançou” não indicam processos, mas sim mudanças de estado

praticamente instantâneas. Isto é importante porque (34) só pode ser verdadeira se o sentido

de “prometo” indica ali um estado: é como se a existência da minha promessa fosse originada

pelo meu ato de prometer, e eu, consciente dessa existência, pudesse saber que prometo que p.

Este sentido, entretanto, é completamente diferente do sentido que “prometo” recebe em um

proferimento de (33), pois ali “prometo” não indica nenhum estado, mas uma mudança

instantânea de estado. Se, ao contrário de tudo que a seção 2.5 indica, asserções são

unicamente constituídas por NS, então proferimentos performativos não parecem ser

asserções.

Se adotarmos a tese da seção 2.6, de que asserir que p é comprometer-se a justificar p e

autorizar os ouvintes a asserir o que se segue de p, não parece ser muito proveitoso, ou fazer

muito sentido, considerar proferimentos performativos como asserções. Afinal, se profiro (30),

“eu prometo que vou parar de fumar”, e, com isto, prometo que vou parar de fumar, é patente

para todos os ouvintes que eu fiz uma promessa – e não vejo como poderia eu

comprometer-me a justificar que prometo que vou parar de fumar (apesar de poderem exigir

que eu justifique como vou parar de fumar, o que é diferente). Que tipo de justificativa

poderia ser oferecida? Quem, em geral, exige tal justificativa? Não é fácil ver como a

definição se aplicaria aqui. Por outro lado, pareço de fato autorizar que assiram o que se segue

da promessa de que vou parar de fumar, e de que ajam de acordo com ela.

Por fim, temos os modelos stalnakeriano e lewisiano, expostos na seção 2.7, nos quais

uma asserção de p consiste em uma proposta para adicionar p ao terreno comum da conversa

(ou placar conversacional – PC), adição esta que não é realizada caso o interlocutor discorde

da verdade de p. Seguindo este modelo, um proferimento de (30) seria uma asserção se e

somente se fosse uma proposta para adicionar “eu prometo que vou parar de fumar” ao PC.

Diferentemente das definições de asserção anteriormente discutidas, essa concepção parece se

adequar de uma maneira mais natural a proferimentos performativos. Quem profere (30)

certamente deseja adicionar ao terreno comum da conversa que a promessa em questão foi

realizada. A partir da adição, aliás, certos comprometimentos do falante poderiam ser

derivados com base em outras pressuposições também presentes no PC (como, e.g., “quem
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promete que p tem a obrigação de fazer p”), e o funcionamento do performativo enquanto

promessa poderia ser explicado.

Jary (2007, pp. 212-214), entretanto, se baseia no modelo stalnakeriano para argumentar

que performativos não são asserções porque, enquanto asserções bem-sucedidas de que p

podem não ser adicionadas ao solo comum da conversa (o que ocorre quando o interlocutor

discorda da verdade de p), performativos bem-sucedidos são sempre adicionados ao solo

comum da conversa; isto é, se eu assiro que p, é possível que a proposição p não seja

adicionada ao PC caso meu interlocutor discorde de p; por outro lado, se eu juro que p, a

proposição de que eu juro que p é adicionada ao PC independentemente do que o interlocutor

pensa. Esta, argumenta Jary (2007), é uma diferença essencial.

É importante observar, ainda, que, se eu assiro que p, a proposição de que eu assiro que

p também é adicionada de maneira irrestrita. Assim, se alguém é bem-sucedido em realizar

uma asserção explicitamente por meio de um proferimento de “eu afirmo que a Terra gira em

torno do Sol”, o fato de que a afirmação foi realizada é adicionado ao PC independentemente

da verdade do que foi afirmado. Isto coloca, em um mesmo plano diante do PC, promessas,

ordens, asserções, etc., como atos que são adicionados tão logo são realizados, e os diferencia

do conteúdos de asserções, adicionados apenas caso os interlocutores concordem sobre eles

ou resolvam supô-los para outros fins.

Concordo com Jary (2007) que há uma clara assimetria entre performativos

(incluindo-se aí asserções explícitas) e asserções de p realizadas por frases que significam p

(i.e., asserções realizadas sem qualquer prefixo performativo). Mas será que isto acarreta que

proferimentos performativos não são asserções, adotando-se o modelo stalnakeriano? Uma

vez que o conteúdo de uma asserção não é adicionado ao PC se é tido como falso ou dubitável

pelo interlocutor, esta pergunta pressupõe que tenhamos uma ideia clara do que seria não

adicionar um performativo ao PC em virtude desse performativo ser tido como falso ou

dubitável pelo interlocutor.

Para Jary (2007, pp. 213-214), performativos não podem ser considerados verdadeiros

ou falsos: se eu não tenho autoridade suficiente para ordenar que meu aluno saia de sala, por

exemplo, e profiro (6) – “eu ordeno que você saia da sala” –, eu não digo algo falso, mas

apenas falho em ordenar o que quer que seja. Para Lewis (1970, p. 59), por outro lado, (6)

seria verdadeira caso, no contexto de proferimento, fosse bem-sucedida em executar uma

ordem. Se, como Kirkham (1992, pp. 59-63) defende, não há nada que impeça a princípio que

qualquer tipo de objeto seja considerado um portador de verdade – sendo sempre relativa a

uma determinada teoria da verdade a decisão de considerar um ou outro objeto como portador
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de verdade –, então é inútil discutir se performativos são ou não possíveis portadores de

verdade.

Isto posto, se estipulássemos proferimentos performativos como portadores de verdade,

e considerássemos falsos aqueles proferimentos que falham em satisfazer as condições de

sucesso austinianas (uma ordem sem a autoridade necessária, por exemplo), parece-me que a

objeção de Jary (2007) perderia força, pois os proferimentos deixariam de ser adicionados ao

PC caso fossem considerados falsos, exatamente como se comportam o conteúdo de

asserções.

O funcionamento detalhado deste sistema de placar conversacional, em que valores de

verdades são atribuídos a performativos, foge ao tema dessa dissertação. Caso se concorde

com a argumentação deste capítulo, todavia, a mera possibilidade de sua existência deixa

entrever que, de todas as propriedades e definições atribuídas ao conceito de asserção na

literatura filosófica, as únicas que podem vir a ser compatíveis com o conceito de

proferimento performativo são aquelas propostas por Stalnaker (1999) e Lewis (1979).
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3 CONCEPÇÕES ASSERTÓRICAS DE PROFERIMENTO PERFORMATIVO

Após obter, no primeiro capítulo, uma definição satisfatória para proferimentos

performativos, analisei, no segundo, como diferentes e importantes concepções de asserção

apresentadas ao longo da história da filosofia se relacionam a tais proferimentos. O objetivo

foi mostrar como a asserção, quando pensada por autores que não se preocupavam em indagar

a natureza dos proferimentos performativos, pouco parece ter a ver com eles – à exceção, é

claro, da forma gramatical. Neste capítulo, me centrarei sobre autores que concebem

asserções e proferimentos performativos de maneira íntima, e que defendem que

proferimentos performativos não passam de casos especiais de asserções. Dentre os que

apresentaram posições neste sentido – posições que venho chamando, nesta dissertação, de

“concepções assertóricas” –, temos, de maneira mais proeminente, Lemmon (1962), Hedenius

(1963), Lewis (1970), Bach (1975), Ginet (1979), Bach e Harnish (1979, 1992) e

García-Carpintero (2013).

Em um sentido estrito, entretanto, os dois primeiros autores da lista não chegaram a

desenvolver teorias sobre o funcionamento sintático, semântico ou pragmático de

proferimentos performativos com base na ideia de que se tratam de asserções. Lemmon (1962)

se contenta em afirmar que frases performativas são verificáveis pelo uso, querendo com isto

dizer que “o próprio proferimento das frases, na circunstância correta, garante logicamente

[ensures logically] a verdade das proposições que elas, nesta circunstância, expressam” (p.

88), sem argumentar satisfatoriamente a favor da própria posição ou desenvolvê-la. Sem

ulterior detalhamento – como, por exemplo, da noção de que frases performativas expressam

proposições, ou de que garantem logicamente a verdade das proposições expressas – a tese

praticamente equivale a defender que a frase performativa, ou seu proferimento em

circunstâncias adequadas (i.e., aquelas em que o proferimento é bem sucedido), podem ser

considerados verdadeiros, sendo o proferimento o próprio truthmaker. Como, ao longo desta

dissertação, esta tese já foi discutida, e ainda o será mais a frente, não me deterei

especificamente sobre a versão de Lemmon (1962). A definição de performativo fornecida

por Hedenius (1963, p. 119), cuja defesa contra possíveis críticas é o objetivo de seu artigo,

tem por fundamento a mesma tese.

Isto posto, este capítulo se organiza da seguinte forma: na primeira seção, exponho

algumas considerações preliminares sobre o que julgo ser a maneira mais adequada de se

analisar a argumentação e as teses concernentes à relação entre performativos e asserções,

além de justificar por que deixo de lado a discussão da concepção assertórica de Ginet (1979)
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e escolho me focar sobre as posições de Lewis (1970) e de Bach e Harnish (1979, 1992); as

duas seções subsequentes, por sua vez, se detêm respectivamente sobre as posições destes

autores.

3.1 Considerações preliminares

Como havia observado na introdução, em How to Do Things with Words, Austin não

julga necessário argumentar explicitamente a favor da tese de que proferimentos

performativos não são asserções, por considerar isto evidente tão logo se chame atenção para

o que fazemos por meio de tais proferimentos. Em um primeiro momento, a discussão em

torno da questão se centrou exatamente na (falta de) argumentação austiniana, e a seguinte

passagem de Bach (1975, p. 230) foi muitas vezes citada a este respeito:

[Segundo Austin], realizar, ao proferir uma frase performativa, um ato do tipo
associado ao verbo [performativo] é incompatível com que também se esteja
asserindo que se está realizando tal ato. Mas por que aceitar esta incompatibilidade?
Por que alguém não pode realizar o ato e, ao mesmo tempo, asserir que o está
realizando? Por que o uso de certos verbos em proferimentos performativos não
deveria ser uma asserção, se o uso dos mesmos verbos em proferimentos não
performativos é? Apenas por que o proferimento performativo é algo mais, além de
uma asserção?

De fato, Austin parece crer que o fato de que, em nossas comunicações cotidianas,

consideremos proferimentos performativos bem-sucedidos como sendo promessas, ordens,

pedidos, etc., e não como asserções, é evidência inequívoca de que não se tratam

propriamente de asserções. Há de se concordar com Bach (1975, p. 230), no entanto, que tal

fato não constitui evidência a favor da tese de que proferimentos performativos não são

asserções, mas apenas de que, prima facie, os tratamos como atos diversos, e que não estamos

acostumados cotidianamente a tratá-los como asserções. Que um proferimento de “prometo

que irei à festa” seja uma promessa não exclui imediatamente a possibilidade de que também

seja uma asserção (e, se exclui, a argumentação certamente deve ser mais complexa do que

Austin deixa entrever), por mais que esta intuição também se alinhe mais aos costumes da

linguagem natural.

Uma concepção assertórica que possa explicar por que, cotidianamente, performativos

não são percebidos como asserções passa incólume pelas observações austinianas. A situação

seria outra se o argumento que lança mão de nossas intuições sobre a linguagem natural

demonstrasse inequivocamente que os falantes consideram que proferimentos performativos
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não são asserções/afirmações, em vez de apenas indicar que prima facie os tratamos como

atos diversos – pois esta última indicação ainda deixa margem para que concepções

assertóricas demonstrem o motivo de tal tratamento. Objetivando a demonstração mais forte,

Jary (2007, p. 213) conclui, a partir do exemplo de um subordinado que diz a seu general “eu

ordeno que você limpe as latrinas”:

... o general não pode responder ao subordinado dizendo “isto não é verdade”. O que
ele pode dizer é “você não pode me dar ordens: você não tem autoridade”. A
diferença pode ser capturada empregando-se a metáfora dos jogos de linguagem:
julgar algo como verdadeiro ou falso é parte do jogo de linguagem da asserção, no
sentido de que é um movimento permitido neste jogo. O general responde ao
subordinado, porém, não fazendo um movimento no jogo de linguagem que o
subordinado tentou iniciar, mas negando a permissibilidade do movimento realizado
por ele. O fato de que o general não pode responder ao proferimento do subordinado
negando sua verdade é evidência de que é errado caracterizar tal proferimento como
uma asserção.

Realmente, se fosse impossível imaginar que o general pudesse responder dessa forma a

seu subordinado, ou se fosse considerado inequivocamente errado que assim o respondesse,

Jary (2007) teria um forte argumento contra concepções assertóricas, pois, independentemente

de qual definição de asserção adotemos, a possível atribuição de verdade e falsidade parece

ser um dos traços essenciais deste tipo de proferimento. Entretanto, García-Carpintero (2013,

p. 9) replica, na minha opinião acertadamente, que não parece haver nada de errado caso o

general responda “não, não é verdade que você me ordena a limpar as latrinas; você não está

em posição de me ordenar absolutamente nada”. Certamente, esta resposta pode parecer

estranha, quando se considera que o general poderia simplesmente dizer “não, você não pode

me ordenar” ou “você não tem esse poder”, mas não parece ser intrinsecamente incorreta, e

tampouco é incompreensível.

Apesar de ser um defensor da ideia de que a linguagem natural é frequentemente capaz

de iluminar nossas investigações filosóficas, creio que as considerações precedentes indicam

que a resposta para a pergunta “proferimentos performativos são asserções?” não reside em

nosso discurso cotidiano. E o motivo é que, conforme defendi no segundo capítulo, as noções

“leigas” de asserção, por assim dizer, não são suficientes para determinar uma resposta. Em

geral, falantes não filósofos de nossa linguagem não possuem uma noção estrita o suficiente

de asserção/afirmação para saber se um proferimento de “prometo que irei à festa” é uma

asserção além de ser uma promessa, pois para estes mesmos falantes basta saber as condições

de sucesso de tal proferimento e o que se deve e não se deve fazer após realizá-lo. A contenda

em torno do argumento do general e do subordinado apontam na mesma direção quanto à
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relação entre as noções de performativo e verdade: se digo “ordeno que você limpe as

latrinas”, mas não tenho autoridade para ordenar o ouvinte, digo algo falso? Nossos conceitos

cotidianos de verdade, falsidade e portadores de verdade não parecem fornecer subsídios

suficientes responder à questão.

A ideia para escrever este capítulo como uma discussão de concepções assertóricas que

procuram explicar como performativos funcionam a partir da tese de que são asserções, em

vez de escrevê-lo meramente como uma análise dos argumentos favoráveis e desfavoráveis à

tese, originou-se das considerações anteriores e de um insight de Richard Kirkham sobre

portadores de verdade, que creio aplicar-se aqui em sua essência. Em seu livro Theories of

Truth, diante da pluralidade de opiniões relativas a quais objetos seriam portadores de verdade

por excelência, Kirkham (1992, p. 59) propõe uma “atitude tolerante” diante da pergunta,

defendendo que “não há resposta correta”, e que se trata de uma questão de escolha, a ser

guiada por um empreendimento teórico determinado. Assim, alega Kirkham (1992, p. 59) que

“para um determinado programa filosófico será mais útil conceber um tipo de entidade, e não

outro, como o portador de valores de verdade”.

Proponho, aqui, a mesma atitude tolerante diante da falta de uma resposta satisfatória da

linguagem natural à questão “proferimentos performativos são asserções?” O foco de nossa

investigação recairá sobre a análise da consistência e das vantagens de teorias que consideram

proferimentos performativos como asserções (e.g., Lewis (1970) e Bach e Harnish (1979,

1992)), e a discussão sobre noções “pré-filosóficas” ou “leigas” de asserção, bem como

intuições de falantes sobre os conceitos em tela, serão deixadas em segundo plano. Não

parece haver resposta definitiva a ser buscada em argumentos que envolvam a linguagem

natural.

Isto posto, me parece que se, na linguagem natural, não identificamos imediatamente

proferimentos performativos como asserções (ou não sentimos tal necessidade), o ônus de

explicar tal fato recai sobre aqueles que defendem que performativos são asserções, e não o

contrário. As considerações relativas à linguagem natural certamente não são conclusivas,

mas apontam, a meu ver, em uma determinada direção. Os defensores das teorias assertóricas

não parecem se opor a esta conclusão, e já chegaram, inclusive, a explicações satisfatórias e

condizentes com as próprias concepções.47

Um outro ponto que gostaria de tratar brevemente é levantado por Carl Ginet (1979,

246-247), que defende que concepções assertóricas proporcionariam uma maior economia

teórica em comparação a concepções não assertóricas, baseando-se na ideia de que frases no

47 Retomo este tópico na seção seguinte.
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indicativo são utilizadas convencionalmente para descrever ou asserir coisas, e que, portanto,

destacar um determinado conjunto de frases no indicativo, que se comportaria supostamente

de maneira diversa, importaria em uma multiplicação de convenções e explicações. Assim,

seria mais simples utilizar estas mesmas “convenções descritivas” associadas a frases no

indicativo para explicar como os performativos alcançam seus efeitos. Entretanto, em virtude

da pluralidade de ações que podemos executar por meio de frases no indicativo que não

consistem em asserir coisa alguma, como sugerir, adivinhar, conjecturar, declarar algo de

maneira irônica, etc., não parece ser proveitoso perseguir tal economia teórica como fim em si

mesma – corre-se o risco de mascarar os fatos. É possível até mesmo que o sucesso dos

próprios atos anteriormente arrolados, bem como dos performativos, dependa do fato de que

frases no indicativo sejam convencionalmente utilizadas para se asserir algo, mas a existência

de tal convenção e sua utilidade em explicar estes casos deve ser argumentada. Advogar, de

antemão, maior economia teórica para as teorias que o façam não é de proveito algum para a

resolução da questão.

Ginet (1979), aliás, elabora uma interessante concepção assertórica, em que sustenta que

uma determinada expressão verbal como “eu prometo que...” é performativa em determinadas

circunstâncias porque seu significado descritivo é tal que torna possível nestas circunstâncias

prometer que p por meio de uma afirmação de que se promete que p – ou seja, assim como

Bach e Harnish (1979, 1992), Ginet (1979, p. 252) defende que performativos são

bem-sucedidos em serem promessas, ordens, etc., por serem, em primeiro lugar, asserções.

Além disso, também como os mencionados autores, Ginet (1979, p. 249) se utiliza da noção

de intenção reflexiva elaborada por Paul Grice para desenvolver sua teoria. Contudo, em

virtude de a base de ambas as teorias ser tão semelhante, e de autores atuais se focarem

predominantemente sobre a teoria de Bach e Harnish,48 decidi não me deter de maneira

detalhada sobre a teoria de Ginet (1979) nesta dissertação. Proceder de outro modo

custaria-me, além disso, espaço do qual não disponho. Passo agora, portanto, à exposição das

teorias de Lewis (1970) e de Bach e Harnish (1979, 1992), indicando de modo pontual os

argumentos e críticas que se reportam de maneira relevante também a Ginet (1979).

3.2 A concepção assertórica de Bach e Harnish

Dentre as concepções assertóricas, a defendida por Kent Bach e Robert Harnish nos

artigos “Performatives are statements too” e “How performatives really work - a reply to

48 E.g., Jary (2007) e García-Carpintero (2013), dois importantes e atuais artigos sobre o tema.
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Searle”, bem como no livro Linguistic Communication and Speech Acts, é, sem sombra de

dúvidas, a mais influente.49 Os autores não apenas defendem que proferimentos

performativos são asserções, mas ainda fornecem um modelo que tem por meta explicar como,

por meio da realização de uma asserção, um outro ato ilocucionário, indireto, é comunicado

ao ouvinte. A primeira veiculação da teoria, em “Performatives are statements too”, escrito

apenas por Kent Bach, é resumida e contém imprecisões que foram sanadas nos textos

posteriores, e contra as quais, portanto, seria inútil dirigir críticas; destarte, a exposição que se

segue baseia-se predominantemente nos textos escritos em conjunto pelos autores.50

É necessário iniciar a exposição observando, primeiramente, que a teoria dos atos de

fala de Bach e Harnish – a qual fornece a base de sua concepção assertórica sobre

proferimentos performativos – toma emprestada a ideia, originada na obra de Grice, de que,

com o objetivo de se comunicar, um falante emite uma mensagem na qual está codificada

uma determinada intenção, e que o sucesso da comunicação depende da identificação, pelo

ouvinte, da intenção codificada na mensagem do falante.51 Para que o alcance e o sentido

desta ideia fiquem claros, é aconselhável decompô-la em partes menores.

Consideremos a relação entre intenção e comunicação a partir de um simples exemplo:

marido e esposa decidem fazer uma festa, mas não conseguem chegar a um acordo quanto à

duração da mesma. Assim, desenvolvem uma espécie de código: quando um dos dois estiver

cansado dos convidados e desejar encerrar a festa, deve deixar empilhados, na mesa da sala,

três pratos usados pelos convidados; ao ver aquilo, o parceiro(a) saberá que é hora de começar

as despedidas.52 Assim, imaginemos duas possibilidades distintas:

(i) a esposa, querendo apenas organizar um pouco a bagunça (e não encerrar a festa),

empilha três pratos sobre a mesa, mas esquece de levá-los à cozinha; o marido vê aquilo e

começa a se preparar para encerrar a festa;

49 É contra esta concepção, por exemplo, Searle (1989) e Jary (2007) dirigem suas críticas, praticamente
ignorando as demais.
50 Para citar um exemplo, Bach (1975, p. 231) afirma que um falante que profere “eu ordeno que você saia” é
bem-sucedido em ordenar que seu interlocutor saia em virtude de asserir que ordena que seu interlocutor saia.
Posteriormente, todavia, Bach e Harnish (1992, p. 97) esclarecem que o ato de ordenar alguém consiste somente
em proferir uma determinada frase com uma determinada intenção (reflexiva, como veremos), e que o papel da
asserção, na verdade, é o de comunicar a ordem, a promessa, etc., ao interlocutor.
51 A primeira formulação da ideia consta no artigo “Meaning”, de 1957.
52 Apesar de não me recordar onde, já vi, em algum texto filosófico, um exemplo semelhante, que também
relacionava intenção e comunicação à organização de móveis ou utensílios domésticos. Não se trata, portanto, de
um exemplo original.
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(ii) a esposa, desejando encerrar a festa, empilha três pratos sobre a mesa; o marido vê

aquilo e começa a se preparar para encerrar a festa;

Evidentemente, a esposa tem a intenção de expressar a seu marido o desejo de encerrar

a festa em (ii), e não tem a intenção de expressá-lo em (i). Repare, todavia, que em (i) a

esposa empilha os três pratos, conforme havia combinado anteriormente com o marido, mas

não o faz com a intenção de que seu marido identifique seu desejo de encerrar a festa.

Poder-se-ia perfeitamente dizer que, enquanto no caso (ii) a esposa deseja informar o marido

deste desejo, e que a organização dos pratos constitui uma mensagem neste sentido, no caso (i)

ela não organiza os pratos com a intenção de informar, e a organização dos pratos não se

configura enquanto mensagem. Para Bach e Harnish, qualquer ato de fala, para que seja

realizado, requer o proferimento de uma frase ou palavra com tal intenção comunicativa – a

intenção de expressar uma determinada atitude; assim, e.g., pedir “envolve a intenção

comunicativa de expressar o desejo de que o ouvinte faça uma certa coisa” (1992, p. 95).

Entretanto, para que a disposição dos utensílios domésticos tenha natureza comunicativa

há um outro requisito a ser preenchido: a esposa deve ter a intenção de que o seu desejo de

encerrar a festa seja reconhecido pelo marido por meio da organização dos pratos. Se, por

algum motivo, a esposa acredita que o seu marido não pode reconhecer o seu desejo de

encerrar a festa por meio da organização dos pratos (por exemplo, por perceber que ele está

embriagado), então não é possível atribuir a tal organização natureza comunicativa, pois não é

possível atribuir à esposa a intenção de que o marido reconheça o seu desejo de encerrar a

festa por meio da organização dos pratos. Como poderia ela querer se comunicar empilhando

pratos, se sabe que o marido não pode compreender a mensagem? Dessa forma, a esposa, bem

como qualquer terceiro que tivesse conhecimento desses fatos, não mais considerariam a

disposição dos utensílios como uma mensagem.

Na esteira de Grice, Bach e Harnish (1992, p. 95) chamam este componente do ato

comunicativo de “intenção reflexiva”. Assim, não basta que o falante, ao emitir determinado

enunciado, tenha a intenção de expressar uma determinada atitude (desejo, crença, etc.); para

que possa haver possibilidade de comunicação, o falante deve ter ainda a intenção (reflexiva)

de que o ouvinte reconheça a intenção de expressar determinada atitude por meio deste

enunciado. Segundo Bach e Harnish, se o ouvinte reconhece a intenção que o falante tem de

expressar determinada atitude por meio do enunciado, então o falante é bem-sucedido em se

comunicar. É isto que impede, por exemplo, que em situações normais alguém consiga

comunicar que está chovendo emitindo o enunciado “meu pé está doendo” – não é possível
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atribuir a esta pessoa, de forma alguma, a intenção reflexiva de que o ouvinte reconheça a sua

crença de que está chovendo por meio de tal enunciado. Se, ao invés disso, o falante profere a

frase “está chovendo”, e o faz com a intenção (reflexiva) de que o ouvinte reconheça sua

crença de que está chovendo por meio do proferimento, então, de acordo com a teoria

esposada pelos autores, o ouvinte reconhece no proferimento da frase a intenção do falante de

expressar a crença de que está chovendo, e, no momento do reconhecimento, esta intenção e o

falante alcançam sucesso.

Nas palavras, um pouco mais truncadas, de Bach e Harnish (1992, p. 94):

Em geral, o sucesso de uma ação não depende de alguém identificar a intenção com
a qual é realizada, e muito menos do agente ter a intenção de que alguém a
identifique. Mas atos de comunicação são um caso especial. Seu sucesso requer que
a intenção com a qual são realizados seja reconhecida pela audiência. De fato, como
Grice (1957) descobriu, está incluso na intenção do falante que a audiência tome o
falante como tendo a intenção de que ela [a audiência] reconheça tal intenção, e que
isto seja parte de sua base para reconhecê-lo. Esta intenção “reflexiva” constitui o
proferimento enquanto ato de comunicação e é satisfeita [fulfilled] apenas se a
audiência a reconhece. Como dizemos em nosso livro, o que distingue intenções
comunicativas de intenções em geral é que “sua satisfação [fulfillment] consiste em
seu reconhecimento”.

A emissão da mensagem com tal intenção reflexiva é apenas o primeiro passo para que

haja comunicação. Na opinião de Bach e Harnish (1992, p. 95), se emito uma determinada

mensagem com a intenção apropriada, realizo um ato de fala (um pedido, uma ordem, uma

promessa, etc.), mas este ato pode não ser bem-sucedido em seu aspecto comunicacional se,

por exemplo, o receptor pretendido não escutar ou ler a mensagem, ou fazê-lo de maneira

equivocada. Neste caso, não há o que Austin chamava de “uptake” da mensagem. Além disso,

mesmo que a mensagem seja adequadamente recebida, mesmo que haja uptake, o receptor

pode não agir de acordo com o que espero alcançar através dela (i.e., pode descumprir a

ordem ou o pedido, pode não se convencer da verdade de minha asserção, entre muitas outras

possibilidades). Neste caso, a mensagem não alcançou os efeitos perlocucionários

pretendidos.

Destarte, para compreendermos corretamente o sentido da concepção assertórica de

Bach e Harnish, é preciso ter em mente esses diferentes graus de sucesso de um determinado

ato de fala. Tomando como exemplo uma ordem executada por meio da mensagem “vá

embora”, temos os seguintes estágios:
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a) Profere-se “vá embora” com (i) a intenção de ordenar que o ouvinte vá embora,

intenção esta que contém (ii) o componente reflexivo de que o ouvinte identifique (i) por meio

do próprio proferimento;

b) O ouvinte identifica a intenção do falante de ordenar que ele vá embora ao ouvir a

frase “vá embora”;

c) O ouvinte vai embora.

Aquele que realiza (a), na opinião de Bach e Harnish, conseguiu realizar uma ordem,

ordenar o ouvinte. Pode ser que o ouvinte não ouça a frase, ou mesmo que, ouvindo-a, não a

identifique como uma ordem (identificando-a como um conselho, talvez) – não obstante, a

ordem foi realizada, em virtude do proferimento da frase com uma determinada intenção. Se,

além disso, ocorre (b), a ordem foi comunicada. Por fim, a ordem alcança seus efeitos

desejados se, além de ser interpretada corretamente, é cumprida, como em (c).

As referidas distinções são fundamentais porque o modelo que Bach e Harnish utilizam

para explicar a relação entre proferimentos performativos (em sua opinião, asserções) e os

atos ilocucionários executados através deles baseia-se na ideia de que a asserção explícita (“eu

prometo que...”, por exemplo) é essencial para que o ouvinte identifique o ato ilocucionário

que está sendo executado por meio do performativo, mas não para que este ato seja executado.

Em suas próprias palavras: “o fato de que o tipo do ato é explicitamente mencionado no

performativo desempenha um papel especial não na performance do ato, na realização da

promessa, mas em sua comunicação” (1992, p. 97).53

Portanto, a questão que se coloca é: de que modo um ouvinte pode identificar um ato

ilocucionário diverso realizado a partir do performativo/asserção? Bach e Harnish apresentam

o seguinte modelo de inferências a ser utilizado pelo ouvinte, tomando como exemplo a frase

performativa “eu ordeno que você saia”:

53 Este ponto, fundamental para a compreensão da tese, ainda não tinha seus contornos claramente delineados no
primeiro artigo escrito por Bach (1975), que diz, por exemplo: “[o falante] obtém sucesso em ordenar A a sair
precisamente em virtude de asserir que está ordenando A a sair” (p. 231), sem, contudo, explicar em que sentido
obtém-se sucesso em virtude da asserção. O modelo de inferência exposto no artigo, a ser utilizado pelo ouvinte
para concluir que um ato ilocucionário indireto foi realizado por meio da asserção, indica, de fato, que trata-se de
sucesso comunicativo – porém, a falta de clareza quanto a este aspecto fica evidente se considerarmos que, na
opinião de Bach e Harnish (1992, p. 100), as criticas que lhe foram dirigidas por Searle (1989) são equivocadas
exatamente por falhar em observá-lo.
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(1) Ele [o emissor] está dizendo “eu ordeno que você saia”.

(2) Ele está asserindo que está ordenando que eu saia.

(3) Se a sua asserção é verdadeira, então ele deve estar ordenando que eu saia.

(4) Se ele está ordenando que eu saia, então deve ser o seu proferimento que constitui a

ordem (o que mais poderia ser?)

(5) Presumivelmente, ele está dizendo a verdade.

(6) Portanto, dizendo “eu ordeno que você saia”, ele está ordenando que eu saia.54

Uma série de observações devem ser feitas antes que passemos a uma abordagem crítica

do modelo.

Primeiramente, Bach e Harnish (1992, p. 99) deixam claro que, cotidianamente, esta

cadeia de inferências não é utilizada por nós sempre que nos deparamos com um proferimento

performativo. A prática constante dos falantes de uma determinada linguagem com a

utilização de frases performativas fez com que a cadeia inferencial fosse, por assim dizer,

condensada pelo constante uso precedente, pela prática. O que a cadeia inferencial exposta

acima representa é, em linhas gerais, o caminho que um ouvinte teria de percorrer para

identificar a promessa, ordem, etc., a partir da asserção (performativo), quando ainda não há

prática precedente que o permita fazê-lo de modo imediato. Seria, portanto, supostamente a

maneira como um ouvinte teve de raciocinar a primeira vez que se deparou com um

performativo.55

Portanto, os autores do modelo – ao qual doravante me referirei como “modelo

Bach-Harnish” – acreditam que quem se depara com o proferimento de uma frase

performativa, sem estar “acostumado” à prática de sua utilização, identifica-o como uma

asserção (passo 2), e, a partir daí, procura pela razão pela qual esta asserção está sendo

realizada. Evidentemente, se o emissor está dizendo a verdade, então está executando a ordem

descrita pela asserção (passo 3). Caso se considere que o emissor não tem motivos para estar

mentindo ou sendo irônico (passo 5), e caso se considere que não há outro modo pelo qual

54 Este modelo foi apresentado pela primeira vez em Bach (1975, p. 234), mas reaparece, sem alterações, em
Bach e Harnish (1992, p. 99). Procurei ser o mais fiel possível ao traduzi-lo, com especial atenção ao tempo e
modos verbais utilizados.
55 Tal é, explicitamente, a opinião de Bach e Harnish (1992, p. 99) – que afirmam que alguém que desconheça
que a fórmula performativa é uma maneira padrão [standardized] para realizar um determinado ato ilocucionário
ainda assim poderia descobrir de que ato se trata – e também de García-Carpintero (2013, p. 5), o qual defende o
modelo como o modo de raciocínio a ser adotado por um falante que, embora habituado à “semântica
assertórica” das frases performativas (i.e., habituado à sua utilização descritiva), se vê pela primeira vez diante
de seu emprego em um proferimento performativo. Reforço este ponto pois, na seção 3.2.2 desta dissertação,
será objeto de críticas.
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possa estar executando a ordem que não seja asserção (passo 4), então o ouvinte chega à

conclusão de que a ordem está sendo realizado por meio da própria asserção (6).

Mesmo para o ouvinte acostumado à prática performativa, a identificação do ato

ilocucionário falharia caso qualquer dos passos da inferência fossem bloqueados.56 Assim,

por exemplo, se está claro para o ouvinte que outro ato executado pelo falante constitui a

ordem (o ato de escrever a ordem em um documento, talvez), o passo (4) é bloqueado e o

ouvinte não identifica a asserção como constituindo a ordem; ou, se o ouvinte acredita que o

falante está sendo irônico, o passo (5) é bloqueado e, novamente, a asserção não é tomada

como uma ordem.

Estritamente falando, aliás, Bach e Harnish (1992, p. 100) reconhecem que o modelo

Bach-Harnish não é uma cadeia de inferências dedutivas, mas sim canceláveis. Não se trata de

mostrar como um performativo/asserção constitui-se necessariamente enquanto outro ato

ilocucionário (lembre-se que, na opinião destes filósofos, para que um proferimento seja um

determinado ato ilocucionário o que é necessário é que ele seja realizado com um

determinado tipo de intenção reflexiva), mas sim de mostrar o caminho que o ouvinte pode

realizar para identificar o ato ilocucionário a partir da asserção. Este caminho contém

inferências não monotônicas, uma vez que a adição de premissas (por exemplo, de uma

premissa que cancele a presunção de que o ouvinte está falando a verdade, em (5)) pode

alterar a conclusão do ouvinte.

Por fim, os autores da teoria consideram que, assim como podemos realizar

determinados atos de fala indiretamente através de atos primários e literais – e.g., pedir para

que alguém abra uma janela perguntando-lhe “será que você poderia abrir a janela?” –, do

mesmo modo o ato de fala realizado por meio do performativo é indireto, dependendo do ato

primário e literal da asserção (i.e., o performativo em si).57 Quem profere, por exemplo, a

frase performativa “ordeno que você saia” realiza diretamente uma asserção e, indiretamente,

uma ordem. Explicado o modelo Bach-Harnish e as principais características atribuídas a ele

por seus criadores, passo, agora, a sua análise.

3.2.1 Identificando o performativo como asserção

Em primeiro lugar, nos textos escritos por Bach e Harnish, em conjunto e

separadamente, há pouca argumentação positiva no sentido da comprovação de que

56 Bach e Harnish (1992, p. 99).
57 Bach e Harnish (1992, p. 98).
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performativos são asserções; quando há argumentação direta, o objetivo é, em geral,

desabonar a tese contrária, i.e., a tese austiniana. Repare que o modelo Bach-Harnish também

não é um argumento direto a favor da tese assertórica, pois os primeiros passos do raciocínio

do ouvinte são:

(1) Ele [o emissor] está dizendo “eu ordeno que você saia”.

(2) Ele está asserindo que está ordenando que eu saia.

Claro está que o modelo pressupõe que o ouvinte identifique o proferimento da frase

performativa pelo falante como sendo uma asserção, mas não são apresentadas razões para

esta identificação: trata-se, aparentemente, apenas da reação imediata do ouvinte ao ouvir a

frase. Jary (2007, p. 211), sustentando o mesmo ponto, observa que a conclusão de (2) a partir

de (1) se baseia, provavelmente, na identificação, por parte do ouvinte, da semelhança

estrutural – i.e., gramatical – entre o modo indicativo presente nas asserções em geral e no

performativo em questão. Bach e Harnish não oferecem outra explicação para a passagem de

(1) a (2).

Concordo com Jary (2007, p. 211) que a principal conclusão a se tirar disto é que Bach

e Harnish tomam seu modelo não exatamente como uma prova de que a tese assertórica é a

correta, mas como uma ferramenta, de natureza teórica, que, baseando-se na ideia de que

performativos são asserções, explicam como o falante pode ser bem sucedido em comunicar

um determinado ato ao ouvinte (e.g., uma promessa) apenas asserindo a realização deste

mesmo ato (e.g., “eu prometo que...”). Trata-se de uma ferramenta que pressupõe que

performativos são asserções para mostrar as vantagens oriundas de tal forma de pensar. Isto se

alinha com o que defendi na seção anterior, a saber, que a resposta para a questão

“proferimentos performativos são asserções?” pode ser mais dependente da teoria e dos

conceitos adotados do que de uma análise de argumentos diretos ou noções supostamente

pré-teóricas dos conceitos envolvidos. Destarte, não penso que o fato do modelo

Bach-Harnish não funcionar como argumento direto a favor da tese assertórica, mas, em vez

disso, até mesmo pressupô-la, seja motivo para criticá-lo.

Porém, para que o modelo Bach-Harnish seja razão para aceitarmos a tese assertórica,

deve ser plausível e resistir a uma análise aprofundada. A passagem de (1) a (2), em que o

ouvinte, ao ouvir a frase “eu ordeno que você saia da sala”, conclui que o falante está

asserindo que ordena que o ouvinte saia da sala, está longe de ser tão simples quanto Bach e

Harnish deixam entrever.
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Reimer (1995, p. 663), por exemplo, considera que é implausível “supor que o

interprete de um proferimento performativo, embora linguisticamente competente, está em

posição de reconhecer que o falante está constatando qualquer coisa que seja”. Isto é, em vez

de concluir que há uma asserção sendo realizada pelo falante, o ouvinte passaria de (1) direto

para a conclusão de que o falante está ordenando a sua saída. Contra esta objeção, todavia,

indiquei na seção anterior que Bach e Harnish (1992) possuem uma réplica: de fato, os

falantes das linguagens atualmente em uso aperfeiçoaram de tal modo a prática com

performativos, já estando acostumados de tal forma com sua utilização, que não precisam

mais percorrer o modelo Bach-Harnish inteiro para concluir que um determinado ato de fala

indireto foi realizado a partir do proferimento de uma frase no modo indicativo. O modelo

Bach-Harnish é o modo como um ouvinte desacostumado com a prática teria de raciocinar

caso se visse diante de um proferimento performativo. Isto justifica, pelo menos a princípio,

que o ouvinte interprete a frase proferida em (1) como uma asserção, e não como uma ordem

(dado, obviamente, que ele esteja ao menos familiarizado com a prática da realização de

asserções).

Outra dificuldade – esta não notada por Bach e Harnish –, é apresentada por Jary (2007,

p. 221): ao ouvir “eu ordeno que você saia”, o que garante que o ouvinte interprete a frase

como uma asserção no sentido de que o falante está concomitantemente ordenando que o

ouvinte saia, em vez de interpretá-la como uma asserção no sentido de que o falante

habitualmente ordena que o ouvinte saia? Como já vimos no primeiro capítulo, ambas as

interpretações são possíveis em alguns casos. García-Carpintero (2013, p. 8), que em seu

artigo procura salvar a proposta de Bach e Harnish (1992) de algumas críticas que contra ela

foram dirigidas, utiliza uma sugestão dada pelo próprio Jary (2007, p. 225) para sair da

dificuldade: a ideia básica é que expressões como “eu ordeno”e “eu prometo”, por sua própria

natureza, tornam “altamente acessível” a interpretação de que o falante tem a intenção de

executar concomitantemente o ato em questão (promessa ou ordem), enquanto que a

interpretação de que o falante está apenas descrevendo o ato que executa habitualmente não é,

por assim dizer, a normal em “contextos mínimos” [minimal context], requerendo fortes pistas

linguísticas ou contextuais. De fato, a interpretação performativa parece mais acessível, em

contextos neutros ou mínimos, do que a da descrição habitual.

Não vejo problema com o argumento, senão pelo fato de que, ao aceitá-lo,

García-Carpintero (2013) está aceitando explicitamente o recurso à noção de contexto mínimo,

noção esta que ele próprio crítica, na p. 7 de seu artigo, rejeitando a posição de Jary (2007) de

que, em contextos mínimos, nenhum ouvinte interpretaria “eu ordeno que você saia” como
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uma asserção, mas diretamente e imediatamente como uma ordem. Se nós “não devemos

confiar muito” em “intuições sobre interpretações em contextos mínimos”, como afirma

García-Carpintero na referida página, isto deve valer para ambos os argumentos. Isto é, caso

se rejeite a apelação à interpretação imediatamente acessível ao ouvinte em um contexto

mínimo/neutro quando esta mostra que ouvintes não costumam identificar “eu ordeno que

você saia” como uma asserção, mas sim como uma ordem, não se pode recorrer à noção de

contexto mínimo/neutro para se justificar porque o ouvinte escolhe interpretar a frase

performativa “eu ordeno que você saia” como a descrição de uma ordem que ocorre no

momento do proferimento, em vez interpretá-la como uma descrição de ordens habituais. Para

citar o provérbio inglês: não se pode ter o bolo e comê-lo. De fato, não nego que, se alguém se

dirige a mim, sem que tenha havido interação prévia, e diz “peço que responda estes

questionários”, não interpretarei o seu proferimento como sendo uma descrição habitual dos

pedidos que me faz (afinal de contas, ele nunca me fez tal pedido antes!), mas tampouco

interpretarei seu proferimento como uma asserção.

Portanto, a aporia enfrentada pelo modelo Bach-Harnish logo em seu primeiro passo (a

passagem de (1) a (2)) é: por que o ouvinte, que supostamente não possui conhecimento da

prática performativa, interpreta a frase “eu ordeno que você saia” como uma

asserção/descrição de que uma ordem está sendo concomitantemente realizada, e não como

uma descrição de ordens que são habitualmente realizadas? Como o modelo Bach-Harnish

precisa levar a sério a ideia de que o ouvinte identifica o proferimento da frase primeiramente

como uma asserção, e a asserção pode ser interpretada nestes dois sentidos, deve haver algo

que faça nosso leigo ouvinte optar por uma interpretação em detrimento da outra. Se não é

possível recorrer-se à ideia de que a primeira interpretação é muito mais “acessível” ou

mesmo óbvia que a segunda em um contexto mínimo, porque a mesma acessibilidade conta a

favor da interpretação imediata do proferimento enquanto ordem, não é fácil ver saída para a

aporia.58

3.2.2 A abreviação do modelo Bach-Harnish

Um problema com o modelo Bach-Harnish que, pelo que sei, ainda não foi apontado na

literatura, é de que o raciocínio poderia ser perfeitamente abreviado, de modo que o ouvinte

pode concluir que uma ordem foi realizada, mas sem saber por que meios, da seguinte forma:

58 A crítica realizada nesta seção também se aplica à teoria de Ginet (1979), pois, assim como Bach e Harnish, o
autor parte da identificação, por parte do ouvinte, do proferimento performativo como sendo uma asserção.
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(1) Ele está dizendo “eu ordeno que você saia”.

(2) Ele está asserindo que está ordenando que eu saia.

(3) Se a sua asserção é verdadeira, então ele deve estar ordenando que eu saia.

(5) Presumivelmente, ele está dizendo a verdade.

(6’) Portanto, ele está ordenando que eu saia.

Chamarei este raciocínio de “modelo abreviado”. É semelhante a qualquer outro em que

o ouvinte não possui razão para não acreditar em uma asserção realizada pelo falante, como,

por exemplo:

(1) Ele está dizendo “estou pensando em vender a casa”.

(2) Ele está asserindo que está pensando em vender a casa.

(3) Se a sua asserção é verdadeira, então ele está pensando em vender a casa.

(5) Presumivelmente, ele está dizendo a verdade.

(6’) Portanto, ele está pensando em vender a casa.

Ora, se não tenho razões para acreditar que o falante não está pensando em vender a casa,

assim como não tenho razões para acreditar que ele não está me ordenando a sair, só me resta

acreditar na informação que me passa através das respectivas asserções. Repare que não há

nenhuma suposição ou premissa que esteja no modelo abreviado e não esteja no modelo

Bach-Harnish.

É claro, nós sabemos que o que constitui a ordem, em ambos os modelos, é a própria

emissão da frase “eu ordeno que você saia”, mas o ouvinte que não está acostumado à prática

performativa não o sabe. Se o ouvinte pode raciocinar da forma abreviada descrita acima – e

concluir que uma promessa foi realizada sem, no entanto, saber por que meios –, por que

raciocinaria segundo o modelo Bach-Harnish? Há a introdução, no modelo Bach-Harnish, da

seguinte premissa:

(4) Se ele está ordenando que eu saia, então deve ser o seu proferimento que constitui a

ordem (o que mais poderia ser?)

E, a partir dessa premissa, considerando-se que o falante está dizendo a verdade e que,

consequentemente, tem-se uma ordem por meio do proferimento, conclui-se, no modelo

Bach-Harnish, que:
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(6) Portanto, dizendo “eu ordeno que você saia”, ele está ordenando que eu saia.

No entanto – e este é o ponto sobre o qual gostaria de me focar – o que justifica a

introdução da premissa (4) para um ouvinte que não está acostumado à prática performativa?

Se o ouvinte está disposto a confiar no falante de qualquer maneira, como deixa claro a

premissa (5) – premissa que consta tanto no modelo Bach-Harnish quanto no modelo

abreviado –, ele simplesmente não precisa da premissa (4) para concluir que uma ordem foi

realizada. Em vez de pensar que o falante está executando a ordem por meio do proferimento,

o ouvinte poderia, por exemplo, pensar que é uma ideia que surge na mente do falante que

caracteriza a ordem, e que o falante está apenas a comunicando; ou que se trata de um

movimento dos olhos, usual na cultura do falante, com a qual o ouvinte ainda não está

habituado. Estas hipóteses se enquadram perfeitamente no modelo simplificado que descrevi

acima: haveria uma asserção realizada pelo falante (sobre um estado mental ou movimento

corporal), o ouvinte constataria a realização da asserção, não teria motivos para não acreditar

no falante, e concluiria que uma ordem foi realizada.

Evidentemente, para que o proferimento da frase “eu ordeno que você saia” seja

performativo, e para que o ouvinte descubra isto, ele precisa perceber que a ordem foi

executada por meio do próprio proferimento, de modo que é necessária a introdução de (4).

Porém, a meu ver, não há nada na teoria de Bach e Harnish que leve o ouvinte a pensar “se ele

está ordenando que eu saia, então deve ser o seu proferimento que constitui a ordem (o que

mais poderia ser?)”. Se o ouvinte se vê diante de um proferimento da frase “eu ordeno que

você saia”, que considera como sendo uma asserção, por que motivo consideraria que o

próprio proferimento da frase deve ser a ordem? O tempo verbal da frase, que indica que a

ordem está sendo realizada no presente, é compatível com a suposição de que a ordem se

constitui por um estado mental do falante, e com várias outras (movimentos de mão, de olhos,

entonação da voz, etc.).

Repare que a própria naturalidade com que Bach (1975) e Bach e Harnish (1992)

introduzem a premissa (4), por meio da qual o ouvinte pensa imediatamente que o melhor

candidato para a ordem é o próprio proferimento, conta contra a tese assertórica. Pois isto

pressupõe que o ouvinte já tem conhecimento de que ordens são coisas que se executam por

meio de proferimentos explícitos de que estão sendo executadas. Um ouvinte que não

estivesse acostumado à prática performativa, porém, não teria tal conhecimento, e, por mais

que levasse a sério e pensasse sobre a asserção de “eu ordeno que você saia”, não conseguiria

obtê-lo; não haveria, por assim dizer, razão para que o ouvinte atribuísse ao proferimento o
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papel de truthmaker de si mesmo. Se, ao invés disso, porém, o ouvinte sabe que ordens são

executadas por proferimentos como “eu ordeno que você saia”, ao ouvir o proferimento ele

conclui imediatamente que o falante o ordenou; não é necessário que utilize o modelo

Bach-Harnish para chegar a tal conclusão.

Destarte, a meu ver, se o ouvinte de fato não está acostumado à prática assertiva, pode

raciocinar segundo o modelo abreviado e concluir que foi ordenado a sair, sem utilizar o

modelo Bach-Harnish e sem concluir que o proferimento é performativo. Todavia, se a

premissa (4) é introduzida – a qual é o único meio para que o ouvinte possa se dar conta da

performatividade do proferimento –, uma vez que essa premissa não pode ser derivada do

conhecimento de que “eu ordeno que você saia” é uma asserção, só nos resta a conclusão de

que o ouvinte tem conhecimento prévio da prática assertórica, e não precisa de um raciocínio

complexo como o modelo Bach-Harnish para concluir que o proferimento da frase é a própria

ordem. Uma vez que se pressuponha um ouvinte leigo com relação à prática performativa,

não há justificativa suficiente em Bach e Harnish (1992) para a introdução da premissa (4).

3.2.3 Contra-exemplos à aplicação do modelo Bach-Harnish

O objetivo manifesto do modelo Bach-Harnish é evidenciar como um ouvinte pode, a

partir de uma (suposta) asserção do falante no sentido de que este está realizando uma ordem,

uma promessa, etc., concluir que o falante está de fato realizando um destes atos. De modo

que, para toda asserção com este tipo de conteúdo – em que um falante afirma estar realizando,

no momento presente, determinado ato ilocucionário – o modelo deve permitir concluir se o

ouvinte pode ou não derivar o ato ilocucionário a partir da asserção. Assim, por exemplo, se

há casos, no mundo real, em que ouvintes efetivamente derivam promessas de asserções

realizadas pelo falante, e o modelo Bach-Harnish não é capaz de incorporá-los, então deve

haver uma explicação para tal fato; por outro lado, se o modelo prevê que seria possível, para

determinados casos, que o ouvinte derivasse uma promessa de uma asserção realizada pelo

falante, mas isto não acontece na realidade, também deve haver uma explicação,

preferencialmente contida no próprio modelo. Apesar de não ter visto esta forma

argumentativa exposta explicitamente na bibliografia, trata-se, evidentemente, do que justifica

que se dirijam críticas ao modelo Bach-Harnish com base em contra-exemplos dos quais ele
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supostamente não dá conta.59 Gostaria, aqui, de discutir dois destes contra-exemplos,

fornecido pelo próprio Bach (1975, p. 233), que observa:

Por que, então, “eu ordeno que você vá embora” é uma ordem, enquanto que
proferimentos de “é o caso que eu ordeno que você vá embora” e “eu assiro que
ordeno que você vá embora” não são ordens? Estes últimos são meras asserções,
verdadeiras ou falsas dependendo do fato do emissor da mensagem dar ou não ao
receptor uma ordem no momento aproximado do proferimento, por meio da
performance de algum outro ato, verbal ou não verbal, como apontar enfaticamente
para a porta.

Ora, que “é o caso que eu ordeno que você vá embora” e “eu afirmo/assiro que ordeno

que você vá embora” são asserções, verdadeiras ou falsas nas condições descritas acima, é

evidente; não é possível, em situações normais, ordenar que alguém vá embora utilizando

qualquer destas frases. Entretanto, creio que nem Bach (1975), e nem, posteriormente, Bach e

Harnish (1992), se detêm de maneira apropriada sobre estes exemplos, pois me parece que, se

o ouvinte raciocinar segundo o modelo Bach-Harnish, deveria chegar a conclusão de que se

tratam efetivamente de ordens:

(1) Ele está dizendo “é o caso que eu ordeno que você vá embora”.

(2) Ele está asserindo que é o caso que ele ordena que eu vá embora.

(3) Se a sua asserção é verdadeira, então deve ser o caso que ele ordena que eu vá

embora.

(4) Se é o caso que ele está ordenando que eu vá embora, então deve ser o seu

proferimento que constitui a ordem (o que mais poderia ser?)

(5) Presumivelmente, ele está dizendo a verdade.

(6) Portanto, dizendo “é o caso que eu ordeno que você vá embora”, ele está ordenando

que eu vá embora.

Destarte, o modelo Bach-Harnish nós dá a conclusão errada para a frase em tela.

Claramente, não há problema algum com os passos (1), (2), (3) e (5). O único meio pelo qual

Bach e Harnish poderiam negar a conclusão (6) seria negando que o ouvinte pudesse

raciocinar segundo (4). Entretanto, como isso seria possível? Bach afirma na passagem acima

transcrita que o proferimento da frase “é o caso que eu ordeno que você vá embora” é apenas

uma asserção, verdadeira se o falante realiza concomitantemente outro ato que constitua a

59 Exemplos deste modo de proceder podem ser encontrados em muitos autores, como Reimer (1995, p. 666) e
Ginet (1979), com a ressalva de que este último levanta possíveis contra-exemplos a seu próprio modelo de
concepção assertórica com o intuito de demonstrar como esta consegue lidar com eles satisfatoriamente.
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ordem. Relembro o leitor, contudo, que o ouvinte que raciocina segundo o modelo

Bach-Harnish não sabe quais asserções são ou não são performativos, e que o que o modelo

visa explicar é exatamente como o ouvinte poderia discernir uns dos outros e concluir pela

performatividade de determinadas asserções. Assim, não é possível argumentar que o ouvinte

não seguiria o passo (4) por saber que “é o caso que eu ordeno que você vá embora” só pode

ser descrição de uma ordem executada concomitantemente – como leigo que é na prática

performativa, ele não sabe disso (ou, se sabe, o modelo Bach-Harnish pressupõe aquilo que

procura explicar).60

Conclusão idêntica poderia ser obtida colocando-se, no modelo Bach-Harnish, a frase

“eu afirmo que ordeno que você vá embora”, e outras tantas asserções análogas. O modelo

deveria conter um passo em que seria bloqueada a conclusão de que tais asserções são

performativos, mas o passo (4) não é obtém êxito neste sentido.

Como Bach e Harnish (1992) consideram que, quando se trata de performativos, as

ordens, promessas, etc., são realizadas indiretamente, por meio de asserções – estas sim

realizadas diretamente –, poder-se-ia argumentar que nos casos em que a própria asserção é

realizada de modo indireto não há performatividade. Daí, dever-se-ia sustentar que as

expressões ⌜ eu afirmo que p⌝ e ⌜ é o caso que p⌝ são utilizadas de maneira indireta para

realizar asserções que poderiam ser feitas de maneira mais simples e direta dizendo-se apenas

⌜ p⌝ . Esta, no entanto, é apenas uma sugestão, a qual não pretendo desenvolver aqui.61

3.2.4 O aprendizado da prática performativa

Como já reiterei algumas vezes, Bach e Harnish pretendem, com seu modelo, mostrar

como um ouvinte sem conhecimento da prática performativa poderia concluir, no momento

em que escuta um falante realizar uma asserção, que se trata de um proferimento performativo,

sendo o falante, consequentemente, bem-sucedido em comunicar a execução de determinado

ato ilocucionário. Esta, todavia, me parece uma imagem implausível do funcionamento da

linguagem (para utilizar a famosa expressão wittgensteiniana), especialmente no que tange a

seu aprendizado.

60 Por não ter achado nada parecido na bibliografia sobre o tema, considero este argumento contra o modelo
Bach-Harnish como sendo original – apesar de se tratar, na realidade, de uma hipótese levantada pelo próprio
Bach (1975) e que o autor não leva às últimas consequências.
61 Sugestão esta relacionada à tese de Pagin (2004, p. 855 e ss.) de que frases da forma ⌜ eu afirmo que p⌝ e
⌜ eu assiro que p⌝ não são utilizadas para realizar asserções diretas; para o autor, entretanto, estas frases sequer
são utilizadas para realizar asserções indiretas.
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Considere uma tribo recém-descoberta – que chamaremos de “portuguesa-A” – que fala

o mesmo português que nós, mas que não toma parte em qualquer tipo de prática performativa:

o que consideramos como frases performativas, e que por nós podem ser utilizadas tanto

performativa quanto descritivamente, são utilizadas, nesta tribo, apenas como descrições de

promessas, ordens, etc.62 Estes atos ilocucionários, por sua vez, são executados no âmbito da

tribo apenas por meio de sinais manuais. Assim, por exemplo, se um português-A deseja

prometer a alguém um tesouro, diz-lhe “eu lhe darei um tesouro” enquanto ergue fechada a

mão direita, sendo a promessa constituída pela frase mais o sinal manual. Se bem compreendo

o modelo Bach-Harnish, no primeiro encontro entre um membro da tribo e um brasileiro –

encontro no qual, por ventura, o brasileiro prometesse ao português-A um tesouro –, o

português-A poderia raciocinar da seguinte forma:

(1) Ele está dizendo “eu prometo que lhe darei um tesouro”.

(2) Ele está asserindo que está prometendo que me dará um tesouro.

(3) Se a sua asserção é verdadeira, então deve ser o caso que ele promete que me dará o

tesouro.

(4) Se é o caso que ele está promete que me dará o tesouro, então deve ser o seu

proferimento que constitui a promessa (o que mais poderia ser?)

(5) Presumivelmente, ele está dizendo a verdade.

(6) Portanto, dizendo “eu prometo que lhe darei um tesouro”, ele está prometendo que

me dará um tesouro.

Por mais que o experimento mental acima apresentado se utilize de uma premissa

implausível (qual seja, a de que possa haver uma tribo que utilize a linguagem falada apenas

com função descritiva/referencial, usando sinais manuais para todas as outras funções), creio

que mais implausível é a conclusão que resulta da aplicação da tese de Bach e Harnish ao

experimento, que é a de que o português-A poderia, de maneira imediata (ou quase imediata),

por meio tão somente do raciocínio acima, concluir que o brasileiro está realizando uma

promessa por meio do proferimento da frase “eu prometo que lhe darei um tesouro”. Será

realmente possível que alguém aprenda uma nova função da linguagem com esta velocidade,

e através de um raciocínio? Concordo que, se por algum motivo, o português-A confia no

brasileiro, ele pode concluir – de maneira provisória, claro – que uma promessa foi realizada,

utilizando-se dos passos (1), (2), (3) e (5). Porém, o passo (4) dificilmente virá com a

62 Este exemplo inspira-se no de argumento de Bach (1975) apresentado na nota de rodapé 19.
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naturalidade sustentada no modelo Bach-Harnish: o português-A pensará em inúmeras

hipóteses (como, por exemplo, “será que ele fez algum gesto que eu não vi?”), e não poderá

concluir de imediato que a própria frase proferida foi o veículo pelo qual a promessa foi

executada, ainda mais se considerarmos que está diante de uma prática linguística nunca antes

presenciada pela tribo.

Mas, então, como poderia o português-A aprender a prometer, ordenar, etc., por meio de

frases declarativas, assim como os brasileiros o fazem? Creio que não há outra resposta senão

a constante prática. Primeiramente, é preciso que o português-A confie no brasileiro (pensará

algo como “tudo bem, eu não sei de que modo, mas aparentemente ele prometeu que me dará

o tesouro”); daí, a partir de reiteradas ordens, promessas, pedidos, etc., feitas pelos brasileiros

sem os correspondentes sinais manuais, os portugueses-A perceberão que aqueles não se

utilizam dos sinais manuais para realizar tais atos, mas apenas daquelas frases que os próprios

portugueses-A sempre utilizaram com função puramente descritiva ou assertórica. Então,

poderão integrar o costume linguístico a sua tribo e, quem sabe, abandonar os sinais manuais.

É importantíssimo salientar que a possibilidade de integração do costume linguístico

performativo, por parte da tribo, não implica, de modo algum, que os portugueses-A agora

utilizarão asserções para indiretamente realizar promessas, e, obviamente, muito menos que

encontraram esta nova função a partir de um raciocínio semelhante ao modelo Bach-Harnish

conjugado à utilização normal das asserções. O que aconteceu, simplesmente, foi que os

proferimentos de expressões como “eu prometo que...” e “eu ordeno que”, que já eram

utilizadas descritivamente pela tribo, adquiriram uma nova função por meio da prática. Não

há qualquer prevalência ou anterioridade teórica de uma função sobre a outra (descritiva sobre

performativa ou vice-versa).

O modo aquisitivo da prática performativa delineado no parágrafo anterior é, certamente,

apenas um esboço, e pode-se discordar dele em vários aspectos. Não pretendo defendê-lo aqui.

No entanto, penso ser difícil discordar que se trata de uma visão mais plausível do que a

advogada por Bach e Harnish (se compreendo bem sua tese). A aplicação do modelo

Bach-Harnish ao proferimento dos brasileiros levaria à conclusão absurda de que o membro

da tribo, para aprender a prática performativa, precisaria apenas escutar a frase performativa

proferida pelo brasileiro, raciocinar de uma determinada maneira e concluir pela

performatividade, nunca dantes vista. É claro, a premissa (4), ao estabelecer que o

português-A tem dados suficientes para concluir que nenhum outro ato do brasileiro poderia

constituir a promessa, indica que o português-A possui certa familiaridade com os costumes

do brasileiro. Entretanto, neste caso o problema retorna ao que foi dito na seção 3.2.2 deste
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capítulo: se o ouvinte possui conhecimento suficiente para estabelecer que o único ato que

pode estar executando a promessa é o próprio proferimento, por que precisaria percorrer o

raciocínio exposto no modelo Bach-Harnish, julgando primeiramente que se trata de uma

asserção?

Destarte, por todas as razões expostas na seção 3.2 – e, em particular, pelos problemas

relacionados à introdução da premissa (4) –, considero que o modelo Bach-Harnish não obtém

êxito em mostrar como um ouvinte desabituado à prática performativa poderia derivar, da

suposta identificação de uma asserção, a realização indireta de um ato ilocucionário.

3.3 A concepção assertórica de Lewis

Para que possamos compreender a concepção assertórica de Lewis é preciso

primeiramente compreender, mesmo que em linhas gerais, sua teoria semântica, pois a

primeira surge no âmbito da segunda, sendo dela indissociável. Ambas estão expostas no

artigo “General Semantics”, cujo objetivo manifesto é de “propor um formato conveniente de

semântica que seja generalizado o suficiente para funcionar para uma grande quantidade de

linguagens logicamente possíveis”. O filósofo parte da premissa, comum nas chamadas

truth-conditional semantics, de que “o significado de uma frase é algo que determina as

condições sob as quais a frase é verdadeira ou falsa” (p. 22). Ao longo do artigo, o “formato

conveniente” e “generalizado” de semântica almejado assume a estrutura de uma “gramática

transformacional baseada em categorias” (categorially based transformational grammar) (p.

22), a qual Lewis relaciona a diversos conceitos filosóficos como, por exemplo, significado,

extensão, intensão e componentes indexicais, além de aplicá-la a diversas frases do inglês.

É na aplicação de sua gramática categorial-transformacional a linguagens naturais que

Lewis constata a seguinte dificuldade (p. 54):

Um significado para uma frase, dissemos inicialmente, é pelo menos aquilo que
determina sob que condições a frase é verdadeira ou falsa. Mas apenas frases
declarativas podem ser chamadas de verdadeiras ou falsas de uma maneira direta. E
frases não declarativas: comandos, questões, e por aí vai? Se estas não possuem
valor de verdade, como comumente se supõe, nós não podemos propriamente dizer
que seus significados determinam suas condições de verdade.

Destarte, se um determinado conjunto de frases não são verdadeiras ou falsas e não possuem

condições de verdade, uma teoria semântica como a de Lewis, que se baseia na noção de que

o significado de uma frase determina as suas condições de verdade, não possui ferramentas
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adequadas para lidar com tal conjunto. Abrem-se duas possibilidades: ou as regras para a

utilização dessas frases em nossa linguagem vão além do domínio semântico – consistindo,

por exemplo, em regras de uso da linguagem – ou nosso primeiro olhar sobre frases não

declarativas está equivocado, e elas, na realidade, possuem sim valor e condições de verdade.

Lewis rejeita a primeira solução e persegue a segunda, que me interessa para os propósitos da

dissertação e que será explicada a seguir, juntamente com os elementos estritamente

necessários para a compreensão de sua relação com a teoria semântica lewisiana.63

Como anteriormente dito, ao longo do artigo Lewis desenvolve a forma geral de uma

gramática categorial-transformacional com o intuito de vê-la aplicada a uma grande

quantidade de linguagens logicamente possíveis. Grosso modo, o primeiro passo da gramática

categorial-transformacional de Lewis é dividir as palavras do léxico de uma determinada

linguagem em categorias, tomando por base sua natureza sintática. Para não fugir aos

exemplos do filósofo, um verbo intransitivo como “grunhe”, ao conectar-se a um nome

próprio como “Porky”, gera a frase “Porky grunhe” – propriedade sintática que pode ser

descrita da seguinte forma: verbos intransitivos são expressões que, ao conectarem-se com

nomes próprios, geram frases. Assim, teríamos uma categoria sintática – a categoria dos

verbos intransitivos – que poderia ser definida com base em outras duas: nomes próprios e

frases. Além disso, é uma categoria que engloba todos as palavras do léxico que se

comportam sintaticamente da mesma forma: aquelas que, ao unir-se com nomes próprios,

geram frases. Aplicando-se este procedimento reiteradamente a frases da linguagem podem

ser descobertas diversas categorias sintáticas e quais palavras a elas pertencem.

Lewis decide estabelecer, como categorias sintáticas básicas, as categorias de nome (N),

nome comum (C) e frase (S). As categorias sintáticas derivadas são formadas a partir destas.

Assim, para retomar o exemplo do parágrafo anterior, um verbo intransitivo (“grunhe”) seria

algo que pega uma expressão da categoria N (“Porky”) e fornece uma expressão da categoria

S (“Porky grunhe”) – o que Lewis representa pela notação S/N (os elementos à direita da

barra são os elementos aos quais a expressão da categoria derivada se concatena para formar

uma expressão da categoria à esquerda da barra). Portanto, a categoria derivada “verbo

intransitivo” é representada pela notação “S/N”. Segue um exemplo da árvore de composição

de uma frase (“Pedro ama Maria”) tomando por base sua estrutura sintática e as categorias das

expressões contidas na frase:

63 “General Semantics” é um artigo longo, de 50 páginas, e uma explicação detalhada da teoria semântica fugiria
a meus objetivos.
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Em linhas gerais, o elemento transformacional da gramática é o que permite que a

estrutura gramatical profunda, determinada pela concatenação das categorias – como expresso

na árvore –, venha à superfície como uma frase da linguagem em análise: assim, de antemão

não está determinado se ao concatenar-se com “Maria” a expresão “ama” virá posteriormente

ou anteriormente, assim como não está determinado se ao concatenar-se com “Pedro” a

expressão “ama Maria” lhe será anterior ou posterior; são as regras transformacionais da

gramática que estabelecem que o resultado final, no português, será “Pedro ama Maria”. O

elemento transformacional, evidentemente, varia de linguagem para linguagem; basta atentar

para a famosa distinção entre linguagens SVO (sujeito-verbo-objeto) e linguagens SOV

(sujeito-objeto-verbo).

Dadas as regras sintáticas de formação de frases, as categorias e a divisão das palavras

do léxico da linguagem em diversas categorias, temos o edifício sintático da gramática

categorial-transformacional de Lewis. É necessário, agora, especificar a estrutura semântica

da teoria: em outras palavras, esclarecer como o que foi dito sobre expressões, categorias e

construções de frases se relaciona com o significado destas mesmas expressões e frases.

Para Lewis, “o significado de uma frase (S) é algo que determina as condições sob as

quais a frase é verdadeira ou falsa, determinando o valor da verdade da frase em vários

estados de coisas possíveis, para vários tempos, lugares, falantes, etc.” (p. 22). Uma vez que,

pelo princípio de composicionalidade – endossado pelo filósofo –, os significados das

expressões componentes da frase, e o modo como se concatenam, determinam o significado

da frase, extrai-se daí a conclusão de que o significado de uma expressão determina a

contribuição que esta expressão faz para as condições de verdade da frase em que está contida.

Sob este fundamento, Lewis então apresenta a ideia de que “o significado de um nome (N) é

algo que determina qual coisa, se houver, o nome nomeia em vários estados de coisas

possíveis” (p. 23) e que “o significado de um nome comum (C) é algo que determina quais

são as coisas (possíveis ou atuais), se houver, às quais o nome comum se aplica em vários

estados de coisas possíveis” (p. 23).
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O valor de verdade de uma frase, o objeto a que se refere um nome e o conjunto de

coisas a que se refere um nome comum são suas respectivas extensões, diz Lewis (p. 23).

Assim, o significado de uma frase, por exemplo, é aquilo que determina sua extensão (seu

valor de verdade), fazendo-o a partir de fatos sobre o mundo, tempo em que ocorre o

proferimento da frase, local em que ocorre o proferimento, falante, ouvinte, etc. O mesmo

vale para as outras duas categorias básicas. Portanto, é o significado do nome “Michael

Jordan” que determina que, no mundo atual, este nome se refira ao famoso jogador de

basquete; é o significado do nome comum “esportista” que determina que, no mundo atual,

este nome comum se refira ao conjunto daqueles que praticam esportes com certa

habitualidade; e, por fim, é o significado da frase "Michael Jordan é um esportista" que

determina que, no mundo atual, esta frase é verdadeira.

Estes itens, os quais o significado de frases, nomes e nomes comuns tomam por base

para determinar suas respectivas extensões, compõem o que Lewis chama de um index, sendo

cada um dos itens uma coordenada do index. Grosso modo, são o que costumamos considerar

como os componentes do contexto em que uma frase é proferida. São oito as coordenadas

indicadas pelo filósofo (p. 25): (i) mundo possível; (ii) momento temporal; (iii) local; (iv)

falante; (v) ouvinte ou audiência; (vi) conjunto de coisas as quais se pode indicar; (vii) trecho

de discurso; (viii) sequência infinita de coisas. A frase “hoje eu fui ao dentista”, por exemplo,

tem sua extensão determinada principalmente pelas coordenadas indexicais (ii) e (iv), pois é

verdadeira se o, no momento temporal que compreende o dia em que é proferida, o referido

falante foi ao dentista.64

Ao tipo de função que recebe coordenadas indexicais como argumento e fornece como

valor uma extensão, Lewis dá o nome de intensão (intension) (p. 23). Portanto, a intensão de

uma frase é uma função de coordenadas indexicais em valores de verdade; a intensão de um

nome é uma função de coordenadas indexicais em um objeto; e a intensão de um nome

comum é uma função de coordenadas indexicais em conjuntos de objetos.

Para expressões simples do léxico de uma linguagem, como nomes e nomes comuns,

significado e intensão se equivalem. Se, em todos os mundos possíveis, “cão” e “cachorro”

designam o mesmo conjunto de objetos, então trata-se de expressões sinônimas (p. 31). Porém,

para expressões compostas, como frases, isto não ocorre, porque duas frases podem ter a

mesma intensão (i.e., a mesma função de coordenadas indexicais em valores de verdade) sem

que possuam o mesmo significado. É o caso, por exemplo, das frases “a neve é branca ou não

64 Para Lewis, entretanto, todas as coordenadas indexicais entram na determinação da extensão de uma
determinada expressão ou frase.



104

é branca” e “a grama é verde ou não é verde”, que, em virtude de sua estrutura, são

verdadeiras para todos – e, consequentemente, os mesmos – conjuntos de coordenadas

indexicais. Conclui Lewis (1970, p. 31) que, no caso de frases, o significado compreende a

intensão, mas há diferença entre significados que não se reflete em diferença entre intensões:

Para diferenças mais acuradas de significado é preciso buscar-se a análise de um
composto em seus constituintes e as intensões dos vários constituintes. Por exemplo,
“a neve é branca ou não é” difere em significado de “a grama é verde ou não é” por
causa da diferença de intensão entre as frases “a neve é branca” e “a grama é verde”.
Para diferenças ainda mais acuradas de significado nós precisamos buscar as
intensões dos constituintes dos constituintes, e por aí vai. Somente então, quando
chegarmos aos constituintes lexicais não compostos, nós poderemos tomar
identidade de intensão como condição suficiente de sinonímia.

Diante dessa constatação, Lewis identifica, como sendo significados, árvores como a da

p. 100 desta dissertação, com a ressalva de que cada “nó” da árvore possui não apenas uma

categoria, mas também uma intensão apropriada para a categoria (p. 31). Se duas frases

possuem árvores iguais (i.e., com os mesmos nós: as mesmas categorias e as mesmas

intensões nas mesmas posições), possuem, independentemente das palavras que as compõem,

o mesmo significado. Assim, por exemplo, apesar das frases “cães latem” e “cachorros latem”

serem diferentes, a árvore de ambas as frases seriam idênticas, uma vez que a intensão de

“cães” e de “cachorros”, bem como, evidentemente, de “latem” e “latem”, são as mesmas.

A caracterização da intensão das categorias derivadas, por sua vez, reflete de maneira

exemplar as regras sintáticas a que estão sujeitas. Assim como o verbo intransitivo “grunhe” -

categoria S/N – concatena-se ao nome “Porky” – categoria N – para formar a frase “Porky

grunhe”, a intensão deste mesmo verbo intransitivo, para Lewis, seria uma função que,

tomando como argumento a intensão de um nome (N), devolve a intensão de uma frase (S).

Sem que haja necessidade de perscrutar a teoria mais detalhadamente, em resumo, o

edifício sintático-semântico construído por Lewis é tal que a cada expressão simples do léxico

de uma linguagem corresponde uma categoria, que pode ser uma categoria básica (nomes,

nomes comuns ou frases) ou derivada. Assim como as expressões se concatenam umas às

outras, respeitando as regras sintáticas de formação das categorias às quais fazem parte, para

formar expressões mais complexas, até que se obtenha, ao menos, uma frase, as intensões das

expressões se associam umas às outras (com as intensões de expressões de categorias

derivadas tomando outras intensões como argumentos e devolvendo como valor novas

intensões), até que se obtenha a intensão de uma frase – ou seja, uma função de coordenadas

indexicais em valores de verdade.
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3.3.1 O problema representado por frases não declarativas

Portanto, Lewis parte do pressuposto de que “o significado de uma frase é algo que

determina as condições sob as quais a frase é verdadeira ou falsa” (p. 22), define a intensão de

uma frase como uma função de coordenadas indexicais em um valor de verdade e, por fim,

apresenta como motivo para diferenciar intensão de significado o fato de que tautologias

possuem todas a mesma intensão (verdadeiras para quaisquer coordenadas indexicais), mas

diferentes significados. A tese de que o significado de uma frase determina suas condições de

verdade fundamenta e permeia todo o sistema, e é por isso que a existência de frases não

declarativas (questões, pedidos, ordens etc.), as quais supõe-se, em geral, não possuir valor de

verdade, representa à primeira vista uma incompletude do sistema lewisiano.

Indiquei previamente, na p. 99, que uma das possibilidades que se abrem a Lewis é

aceitar que frases não declarativas não podem ser integradas ao sistema puramente em razão

de suas propriedades semânticas, mas só poderiam ser compreendidas dentro de um

framework que levasse em consideração as regras de uso da linguagem. Esta abordagem se

coaduna com a intuição de que frases não declarativas não possuem valor de verdade. Lewis

investiga brevemente a possibilidade por meio de uma teoria adaptada de Stenius (1967), a

qual divide todas as frases, declarativas e não declarativas, em dois componentes: “um radical

frasal, que específica um estado de coisas, e um modo (mood) que determina se o falante está

declarando que o estado de coisas é o caso, ordenando que seja o caso, perguntando se é o

caso etc.” (p. 54). O radical frasal, que não é uma frase declarativa (sendo melhor

representado, segundo Lewis, por meio de cláusulas “... que”, como “... que a neve é branca”),

é um componente que tem um valor de verdade como extensão, e uma função de coordenadas

indexicais em valores de verdade como intensão. O aparato da semântica referencial

pertenceria, então, aos radicais frasais e seus constituintes (p. 56), enquanto que o modo de

uma frase seria governado por regras diferentes, regras de uso, como, por exemplo,

profira uma frase representando a combinação do modo declarativo com o radical frasal m

apenas se m é verdadeiro na ocasião.

Assim, um determinado modo se juntaria, na estrutura gramática profunda da frase, com

um radical frasal, podendo dar origem a diferentes estruturas de superfície (a união do modo
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interrogativo, por exemplo, com o radical frasal “... que a neve é branca” poderia dar origem a

frases como “eu lhe pergunto se a neve é branca” e “a neve é branca?”).65

Lewis não argumenta detalhadamente contra esta abordagem, a qual, segundo o filósofo,

iria requerer uma “profunda revisão” de seu sistema, além de alegar que tal abordagem não

funciona para determinado conjunto de frases, como “viva Porky!” e perguntas que não

possam ser respondidas com “sim” ou “não” (p. 56). A maneira como Lewis pretende resolver

o problema, porém, concedendo valores de verdade a frases não declarativas, é que nos

interessa principalmente.

A base da abordagem lewisiana é a ideia de que toda frase não declarativa é paráfrase de

uma frases performativa. Assim, “você está atrasado?” seria paráfrase da frase performativa

“eu lhe pergunto se você está atrasado?”, e “se atrase!” seria paráfrase da frase performativa

“eu ordeno que se atrase” (p. 57). Ambas as frases, não declarativa e paráfrase performativa,

teriam o mesmo significado – ou seja, a mesma árvore –, mas, de sua estrutura gramatical

profunda à sua estrutura superficial, teriam passado por diferentes transformações (p. 57):

Proponho que frases não declarativas devem ser tratadas como paráfrases dos
performativos correspondentes, tendo a mesma estrutura básica [i.e., estrutura
gramatical profunda], significado, intensão e valor de verdade em um index ou
ocasião. E proponho que não há diferença de tipo entre o significado das frases
performativas e não declarativas e o significado das frases declarativas ordinárias,
anteriormente consideradas.

A concepção de significado lewisiana, em conjunto com a tese de que não há diferença

de significado entre a frase não declarativa (“você está atrasado?”) e o performativo

correspondente (“eu lhe pergunto se você está atrasado”), indicam que, se um possui

condições e valor de verdade, o outro também possui. E, com efeito, Lewis reconhece que o

seu método “requer a atribuição de valores de verdade a frases não declarativas” (p. 58),

sustentando que o valor de verdade da frase não declarativa será o mesmo que aquele de seu

performativo correspondente (ou “performativo parafraseado”, como diz Lewis). Destarte,

“você está atrasado?”, apesar de ser uma frase interrogativa, é verdadeira se e somente se “eu

lhe pergunto se você está atrasado” – frase performativa – é verdadeira. Ora, a tese de que a

frase performativa tenha valor de verdade é controversa o suficiente, se relacionando

profundamente com o tema da presente dissertação. Em sua defesa, eis o que Lewis tem a

dizer (p. 59):

65 Em seus traços gerais, esta teoria parte de pressupostos semelhantes ao da teoria dos atos ilocucionários de
Searle, que considera atos ilocucionários como possuindo a forma F(p), sendo F a força ilocucionária do ato, a
qual correspondem certas regras constitutivas do próprio ato ilocucionário – semelhantes às regras de uso acima
expostas –, e p o conteúdo proporcional do ato – semelhantes aos radicais frasais.
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Gostaria de dizer que “eu aposto seis centavos que vai chover amanhã” é verdadeira
em uma ocasião de proferimento se e somente se o falante aposta com sua audiência
seis centavos que vai chover no dia seguinte; e, se a ocasião é normal em certos
aspectos, o falante de fato aposta; consequentemente, seu proferimento é verdadeiro.
Austin diz que obviamente não é nem verdadeiro nem falso, aparentemente porque
proferir a frase (em circunstâncias normais) é apostar. Certo; mas por que esta seria
uma razão para negar que o proferimento é verdadeiro? Proferir “eu estou falando” é
falar, mas também é falar a verdade. O que pode ser dito em defesa de Austin é o
seguinte: os valores de verdade (e condições de verdade, isto é, intensões) dos
performativos e de suas paráfrases são facilmente ignorados porque é difícil para um
performativo ser outra coisa que não verdadeiro em uma ocasião de proferimento.
Difícil, mas possível: você pode estar atuando, praticando dicção, ou imitando um
comandante e dizer “eu ordeno que você chegue atrasado” falsamente, isto é, dizer
sem de fato ordenar que a sua audiência chegue atrasada. Eu afirmo que são
exatamente estas as circunstâncias em que você poderia falsamente dizer ‘se atrase’';
do contrário, esta frase, assim como o performativo parafraseado, é verdadeiramente
proferida quando e porque é proferida.

O argumento de que proferir uma frase performativa, como “eu aposto seis centavos que

vai chover amanhã”, pode ser, além de apostar seis centavos que vai chover no dia seguinte,

também uma afirmação verdadeira, é antigo, e já me referi a ele na introdução. Trata-se de

uma resposta à observação austiniana de que proferir uma frase performativa é executar a

ação contida na frase, e não dizer algo verdadeiro (referência) – como se uma coisa excluísse

a outra de uma maneira evidente, o que certamente não é o caso.

O que primordialmente nos interessa no trecho supracitado, além obviamente do fato de

que Lewis afirma que frases performativas possuem valor de verdade (bem como frases não

declarativas), é que Lewis sustenta que a frase performativa é verdadeira nas situações em que,

ao proferi-la, executo a ação que nela está explicitada (e.g., “eu ordeno que você chegue

atrasado” é verdadeira nas situações em que, ao proferi-la, ordeno que o ouvinte chegue

atrasado), e é falsa nas situações em que, apesar de proferi-la, não executo a ação explicitada

(e.g., as situações em que profiro “eu ordeno que você chegue atrasado” mas não ordeno que

ninguém chegue atrasado, porque estou apenas brincando, ou estou atuando, ou praticando

dicção etc.). Portanto, o que Austin chamava de condições de felicidade de um proferimento

performativo, e Searle considera suas condições de sucesso, Lewis toma como condições de

verdade da frase performativa.

Destarte, o panorama geral da teoria lewisiana, em sua conexão com frases

performativas e não declarativas, é o seguinte: frases performativas podem ser verdadeiras ou

falsas (não há argumentação clara a favor deste ponto, mas apenas a rejeição da posição

austiniana, evidenciada pelo trecho supracitado). Uma frase performativa é verdadeira quando

proferida em contextos em que o falante efetivamente realiza a ação explicitada na frase, e é

falsa quando proferida em contextos em que o falante não realiza a ação explicitada na frase.
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As condições de verdade da frase performativa, destarte, equivalem às condições necessárias

para que o falante consiga, ao proferir a frase, realizar a ação que nela está explicitada. Frases

não declarativas são verdadeiras ou falsas nas mesmas condições em que as frases

performativas correspondentes o são – ou seja, uma frase declarativa, e a sua performativa

parafraseada, possuem a mesma intensão. A frase performativa, ou algo muito próximo dela,

está presente na estrutura gramatical profunda da frase não declarativa a que corresponde.

Deste modo, Lewis acredita que todos os tipos de frase possuem condições de verdade e,

consequentemente, podem ser englobados por sua semântica de condições de verdade e

podem ser analisadas de acordo com a sua gramática categorial-transformacional.

3.3.2 A relação entre “General Semantics” e o tema da dissertação

O objetivo principal desta dissertação, como já foi frisado, é a análise crítica de

concepções assertóricas de proferimentos performativos. Porém, em nenhum momento Lewis

afirma que proferimentos performativos são asserções (a expressão “proferimento

performativo” sequer aparece no texto), atendo-se à tese de que frases performativas possuem

condições e valores de verdade. Deste modo, algumas observações se fazem necessárias a

respeito da relação entre a tese lewisiana e o que procuro analisar no presente texto.

A posição de Lewis não é, explicitamente, a de que proferimentos performativos são

verdadeiros ou falsos (daí seria um passo para a posição de que proferimentos performativos

são asserções), mas a de que frases performativas são verdadeiras ou falsas. À primeira vista,

isto poderia representar uma dissociação entre a tese lewisiana e o objeto da dissertação. Em

filosofia, entretanto, um dos motivos pelo quais se faz a distinção entre proferimentos e frases,

no âmbito da discussão sobre portadores de verdade, é para se evitar a conclusão de que frases

contextualmente dependentes, como “ele é alto”, possuam mais de um valor de verdade

(verdadeiro e falso: verdadeiro quando o homem contextualmente saliente é alto, e falso

quando o homem contextualmente saliente não é alto); assim, atribui-se valor de verdade

apenas ao proferimento da frase, o qual ocorre quando as coordenadas indexicais já estão

fixadas, de modo que o homem é alto ou não é alto e o proferimento é verdadeiro ou falso,

não sendo possível a duplicidade de valores de verdade. Todavia, a distinção entre

proferimento e frase, no que tange à dúvida sobre o portador de verdade mais adequado, não é

tão relevante para Lewis, porque o filósofo contorna a dificuldade observada ao estabelecer

que o próprio significado da frase – e, mais especificamente, a sua intensão – já determina de

antemão para quais coordenadas indexicais a frase é verdadeira e para quais coordenadas



109

indexicais a frase é falsa. Uma vez que frases performativas, segundo Lewis, possuem valor

de verdade, o qual é determinado a partir do input das coordenadas indexicais, e um

proferimento é, praticamente, uma frase com coordenadas indexicais já estabelecidas, não há

porque negar a Lewis a atribuição da tese de que proferimentos performativos, mesmo que

secundariamente, também possuem valor de verdade.

Como havia indicado no capítulo 2, não há definição de asserção aceita de maneira

uniforme em filosofia, de modo que alegar que proferimentos performativos possuem

condições e valor de verdade não equivale, eo ipso, a alegar que proferimentos performativos

são asserções. Em “General Semantics”, Lewis sequer utiliza o conceito de asserção. Apesar

disso, ao rejeitar a ideia de que frases performativas e não declarativas devem ser

compreendidas por meio de uma teoria que explique o seu uso na linguagem, tentando

integrá-las ao seu sistema semântico por meio da abordagem acima explicada (considerando

inclusive o que a teoria dos atos de fala chama de “condições de sucesso do ato ilocucionário”

como condições de verdade da frase), o filósofo dá a entender que não há nada

expressivamente diferente, por exemplo, entre o funcionamento de um proferimento da frase

performativa “eu ordeno que você chegue atrasado” e o proferimento de uma frase assertórica

como “a neve é branca”. Ambas têm condições de verdade, ambas são verdadeiras se as

condições de verdades são satisfeitas, e saber proferi-las adequadamente (i.e., em um contexto

apropriado) requer o conhecimento destas condições. O proferimento performativo e o

assertórico podem ter diferentes funções dentro de uma conversa, mas o conhecimento

necessário para compreender seu funcionamento estaria contemplado pela teoria semântica

lewisiana.

Em vista disso, apesar de não poder ser dizer que “General Semantics” contém uma

teoria assertórica quanto à natureza dos performativos, o texto se aproxima tanto de uma, ao

tratar frases performativas e declarativas sob uma única teoria semântica, a qual desconsidera

os diferentes usos que as frases possuem em nossa linguagem, que considero importante

analisá-la criticamente. Além disso, como observei no início do presente capítulo, este texto é

frequentemente mencionado pelos autores que discutem o tema da dissertação como um

exemplo clássico de posição assertórica.

3.3.3 A noção de performativo correspondente

Uma primeira dificuldade, que não consta da bibliografia pesquisada, reside na noção de

performativo correspondente ou parafraseado. Expliquei previamente que, para Lewis (1970),
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o valor de verdade de uma frase não declarativa, como “pegue um refrigerante para mim”, é o

valor de verdade da frase performativa na qual é parafraseada – no caso do exemplo dado,

“peço que pegue um refrigerante para mim”. Obviamente, a frase não declarativa deve ter

como correspondente apenas uma frase performativa, pois do contrário poderia ter mais de

um valor de verdade em uma mesma ocasião de proferimento. Assim, por exemplo, existem

situações em que posso dizer “pegue um refrigerante para mim”, e em que seria bem-sucedido

se, em vez disso, dissesse “peço que pegue um refrigerante para mim”, e mal-sucedido se, em

vez disso, dissesse “ordeno que pegue um refrigerante para mim”. Para Lewis, isto significa

que a frase “peço que pegue um refrigerante para mim”, proferida na mesma ocasião, seria

verdadeira, e a frase “ordeno que pegue um refrigerante para mim” seria falsa. Ora, se a frase

não declarativa “pegue um refrigerante para mim” pudesse ter como performativo

correspondente, em uma mesma ocasião de proferimento, ambas as frases (pedido e ordem),

seríamos obrigados a atribuir a ela, para um mesmo conjunto de coordenadas indexicais, os

valores verdadeiro e falso.

E o problema – o qual me surpreende que Lewis não tenha notado – é exatamente que,

em certas situações, muitas frases imperativas, como a acima exemplificada, podem ser

tomadas como pedidos ou como ordens. Um pai que diz

(35) Me ajude a lavar o carro,

ao filho está pedindo ou ordenando que o filho o ajude a lavar o carro? Dependendo da

resposta, a frase deverá ser parafraseada em diferentes frases performativas, cada qual com

suas diferentes condições de verdade.

Lewis poderia dizer que já se tem aí a resposta ao problema: caso se trate de uma ordem,

a paráfrase será a frase performativa iniciada por “Ordeno que...”; caso se trate de um pedido,

a frase performativa iniciada por “Peço que...”. Como o pai pode apenas estar pedindo ou

ordenando, e não pode estar fazendo ambos ao mesmo tempo, a paráfrase é uma ou outra, e

não há possibilidade de duplicidade de condições de verdade e nem, consequentemente, de

valores de verdade. Além disso, o sistema lewisiano parece comportar inclusive um modo de

resolver a ambiguidade: a coordenada indexical mundo possível, que, é razoável supor,

contém a intenção com que o falante profere (35), nos diz se a frase é uma ordem ou se é um

pedido.

Todavia, a situação não é tão simples. É perfeitamente possível que o pai profira (35) ao

filho sem que esteja conscientemente pedindo ou ordenando, i.e., sem que possa identificar,
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em sua mente, uma intenção específica de pedir ou ordenar. Questionado sobre sua intenção,

ele poderia dizer “quando disse aquilo, não pensei em uma ordem ou em um pedido... só

queria que meu filho me ajudasse a lavar o carro”. Como, então, determinaríamos o

proferimento performativo correspondente à frase? Há algum fato objetivo no mundo que faça

com que o proferimento seja um pedido ou uma ordem? Creio que não. Em filosofia, é

polêmico inclusive se são intenções que os falantes têm que determinam o ato de fala que

estão executando. Outras situações em que utilizamos frases imperativas sem termos

consciência clara se estamos pedindo, implorando, ordenando etc., poderiam ser aduzidas no

mesmo sentido. Se não há como determinar o performativo correspondente, não podemos

determinar o valor de verdade da frase, o que, convenhamos, gera uma estranha situação: está

claro para ambos os envolvidos, pai e filho, o significado da frase emitida pelo pai, o que o

pai quer que o filho faça, e a questão sobre a verdade ou falsidade da frase não emerge para

nenhum dos dois – mas, exatamente pela indeterminação do performativo e do correspondente

valor de verdade, a frase não pode ser incorporada ao sistema lewisiano.

Em segundo lugar, até o momento de introduzir frases não declarativas e performativas,

o modo como o sistema semântico de Lewis estava lidando com frases declarativas, condições

de verdade e coordenadas indexicais era relativamente simples e direto: cada componente de

uma frase possui um significado e uma intensão e estes componentes se concatenam de tal

modo que o resultado final é uma frase com um significado e uma intensão. Cada frase tem,

determinado de antemão, por meio de sua intensão, o seu valor de verdade para todo e

qualquer conjunto de coordenadas indexicais. Assim, por exemplo, as palavras “um”, “preto”,

“é” e “gato” se concatenam para formar a frase “um gato é preto”, que, pelo seu significado e

intensão, é verdadeira quando há no mundo pelo menos um gato preto. As coordenadas

indexicais se apresentam apenas ao final do processo, como argumentos da intensão, já

formada, da frase, resultando em um valor de verdade.

O cenário se torna mais complexo a partir do problema indicado nesta seção e da

possível solução lewisiana apresentada acima. Afinal de contas, a intensão de “me ajude a

lavar o carro”, por exemplo, não pode mais ser determinada puramente a partir dos

componentes da frase, porque (35) proferida como pedido e (35) proferida como ordem

possuem exatamente os mesmos componentes, mas existem situações em que uma é

verdadeira e outra é falsa, o que acarreta diferença em suas intensões. A solução que sugeri

como possível para Lewis, a de que a intenção do falante (ou outro fato no mundo, se houver)

determinaria se a frase estaria sendo proferida como pedido ou como ordem e,

consequentemente, o seu valor de verdade em um determinado contexto de proferimento,
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requer que as coordenadas indexicais entrem em jogo não apenas quando da determinação do

valor de verdade de (35), mas que entrem em jogo para determinar a própria intensão de (35).

Afinal de contas, se o que determina quais são as condições de verdade de (35) é a sua

paráfrase performativa, e se o que determina sua paráfrase performativa são as coordenadas

indexicais (ou, simplesmente, um contexto de proferimento), as coordenadas indexicais

passam a desempenhar um papel não previsto por Lewis em seu sistema. Se antes as frases

possuíam intensões estritamente determinadas, e as coordenadas indexicais apenas serviam de

argumento para que estas intensões nos dessem como resultado valores de verdade, com a

introdução no sistema do parafraseamento de frases não declarativas em performativas as

coordenadas indexicais agora determinam a intensão da frase não declarativa, pois esta só

adquire valor de verdade quando convertida em uma frase performativa, conversão esta que

pode ser realizada somente se sabemos qual frase performativa é a correspondente, o que

imprescinde do contexo de proferimento. Lewis não aborda esta complicação em seu texto.

Poder-se-ia argumentar que (35) proferida enquanto ordem e (35) proferida enquanto

pedido não possuem os mesmos componentes em sua gramática profunda. De fato, o sistema

lewisiano atribui à primeira, em sua forma gramatical profunda, a mesma forma possuída pela

frase “eu ordeno que você me ajude a lavar o carro”, e, à segunda, aquela possuída pela frase

“eu peço que você me ajude a lavar o carro”. Estes componentes, com suas intensões e

significados, determinam para quais coordenadas indexicais (35) “ordem” e (35) “pedido” são

verdadeiras. A meu ver, todavia, isto não resolve completamente o problema do parágrafo

anterior, mas apenas o “desloca”: agora temos uma frase, “me ajude a lavar o carro”, cuja

interpretação sintática depende de seu contexto de proferimento, consequência esta que

certamente não parece muito desejável.

3.3.4 A natureza ad hoc da solução para frases não declarativas

O fato de que frases não declarativas tenham que ser parafraseadas em frases

performativas para que seja possível se atribuir a elas valor de verdade e, consequentemente,

para que seja possível incorporá-las ao sistema lewisiano, enquanto que frases declarativas,

como “todas as bolas verdes têm listras” (que podem corresponder a uma variedade de frases

performativas e atos de fala diferentes, como observações, conclusões, premissas, suposições

etc.) não precisam ser parafraseadas em coisa alguma para ter seu valor de verdade

determinado, indica a natureza ad hoc da solução apresentada por Lewis para lidar com frases
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não declarativas.66 As condições de sucesso do proferimento de “todas as bolas verdes têm

listras” como observação não são as mesmas que as condições de sucesso do proferimento

desta frase como conclusão – mas aqui, em uma abordagem diametralmente oposta àquela

apresentada para frases não declarativas, Lewis não relaciona as condições de sucesso do ato

de fala realizado com “todas as bolas verdes têm listras” com as condições de verdade da

frase: a frase é verdadeira se a todas as bolas verdes contextualmente salientes têm listras,

falsa caso contrário, e não interessa o que o falante quis fazer ao proferir a frase – i.e., não

interessa se a frase poderia ser parafraseada em “observo que todas as bolas verdes têm

listras" ou em “concluo que todas as bolas verdes têm listras”, não interessam as condições de

verdade destas duas frases em sua relação com as condições de verdade de “todas as bolas

verdes têm listras”, etc.

3.3.5 O performativo correspondente de frases declarativas

Semelhante dificuldade, também observada por Levinson (1983, pp. 251 e ss.), reside

no fato de que o conceito de verdade, para teorias semânticas que procuram abarcar, seguindo

as diretrizes expostas acima, frases interrogativas e imperativas, torna-se questionável. E a

dificuldade, surpreendentemente, reside não na aplicação do conceito de verdade a estes tipos

de frase, mas às próprias frases declarativas, que anteriormente eram analisadas sem maiores

controvérsias. Considere, por exemplo, o procedimento teórico que devemos utilizar para

atribuir um valor de verdade à frase “onde está João?”. O valor de verdade desta frase, nos diz

a teoria, é o mesmo valor de verdade do performativo correspondente. Assim,

“Onde está João?” é verdadeira se e somente se “eu pergunto a você onde está João” é

verdadeira.

“Eu pergunto a você onde está João”, por sua vez, é verdadeira sempre que proferida

literalmente e em contextos sérios (onde não se está atuando, praticando a pronúncia, etc.).

Por outro lado, considere a frase declarativa “a Terra é plana”, obviamente falsa, e a aplicação

do procedimento acima exemplificado:

“A Terra é plana” é verdadeira se e somente se “eu afirmo que a Terra é plana” é verdadeira.

66 Este problema está intimamente associado ao da seção seguinte, e apesar de não constar explicitamente de Levinson (1983,
seção 5.4), torna-se evidente por meio de sua leitura.
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Pelos critérios de Lewis, “eu afirmo que a Terra é plana”, sendo uma frase performativa, é

verdadeira sempre que proferida literalmente e em contextos sérios. E aí emerge o problema,

pois, se aplicarmos a frases declarativas comuns o procedimento de conversão performativa,

seremos obrigados a sustentar que “a Terra é plana” é verdadeira nos contextos em que seria

possível proferir “eu afirmo que a Terra é plana” seriamente.

Esta dificuldade acomete, segundo Levinson (1983), todas as teorias semânticas de

condições de verdade que procuram englobar frases interrogativas e imperativas lançando

mão do procedimento de conversão performativa – i.e., a ideia de que frases interrogativas e

imperativas possuem, em sua estrutura profunda, uma forma performativa como “eu pergunto

a você se...” ou “eu ordeno que...”. A solução proposta por Lewis (1970, p. 59) é a estipulação

de que a conversão performativa não se aplica a frases declarativas comuns:

Se alguém diz ‘eu declaro que a Terra é plana’ (e o diz sinceramente, sem estar
atuando, etc.), defendo que este alguém disse a verdade: ele efetivamente declara
isto. Eu defendo isso não apenas em prol da minha teoria, mas como um ponto do
senso comum. No entanto, alguém pode se sentir propenso a dizer que esta pessoa
disse algo falso, porque a frase acoplada em seu performativo – o conteúdo da sua
declaração, a crença que ele endossa – é falsa. Portanto eu não proponho tomar
frases declarativas ordinárias como performativos parafraseados [...] porque isto nos
daria as condições de verdade erradas.

Entretanto, se acolhemos a tese de que o significado de “onde está João?” é o mesmo que o

significado de “eu pergunto a você onde está João?” simplesmente por parecer plausível que

assim o seja (e Lewis não aduz nenhuma outra razão para que adotemos a conversão

performativa destes tipos de frase), por que não acolher a tese de que o significado de “a Terra

é plana” é o mesmo que o significado de “eu afirmo que a Terra é plana”? A recusa de Lewis

em aplicar a conversão performativa a frases declarativas ordinárias é, mais uma vez,

claramente ad hoc, e esta é uma fraqueza considerável de sua teoria.



115

CONCLUSÃO

Nesta dissertação, me propus a investigar e analisar criticamente a tese, defendida por

vários autores, de que proferimentos performativos são asserções. Após obter uma definição

para proferimentos performativos que julgasse satisfatória, persegui este objetivo de duas

maneiras: (i) investiguei o conceito de asserção na filosofia analítica do século XX, para

verificar se ainda parece se relacionar ao conceito de proferimento performativo quando

analisado de maneira independente; e, em seguida, (ii) analisei duas importantes concepções

assertóricas de proferimentos performativos, a de Lewis (1970) e a de Bach e Harnish (1992),

esta última amplamente discutida na bibliografia sobre o tema.

A investigação em torno do conceito de asserção em filosofia tomou a forma, no

capítulo 2, de uma busca por uma definição de asserção – pois acreditava que, de posse de

uma definição, seria mais fácil identificar se proferimentos performativos são ou não

asserções (mais fácil, porém não estritamente necessário, como espero ter mostrado na seção

2.1). Tal investigação toma uma parte considerável desta dissertação, e poderia, facilmente,

justificar um trabalho em separado. Foram analisadas propriedades que, na filosofia, foram

propostas como sendo individuadoras ou características do conceito de asserção, mesmo que,

algumas vezes, os filósofos que as propuseram não as entendessem como sendo definidoras

do mesmo conceito. Espero ter mostrado, dentre outras coisas, que:

(seção 3.2) asserir não consiste em proferir uma frase declarativa, e, por mais que a

utilização da frase declarativa pareça ser o modo usual por meio do qual realizamos asserções,

não nos é útil para compreender o conceito em sua integridade; portanto, o fato de que

proferimentos performativos sejam realizados por meio de frases declarativas não é razão

suficiente para os considerarmos asserções;

(seção 3.3) apesar não parecer implausível supor que aquele que diz “prometo ir à festa”

consideraria estar apresentando como verdadeiro o pensamento de que promete ir à festa, a

análise do sentido que Frege concede à expressão “apresentar como verdadeiro” indica que

este sentido é notoriamente diverso daquele da linguagem natural, sendo difícil atribuir a um

falante comum, no momento em que este realiza um proferimento performativo, a consciência

de que apresenta um pensamento como sendo verdadeiro no sentido fregeano;
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(seção 3.4) a capacidade de uma asserção em expressar uma crença do falante que a

realiza não é suficiente para individuar este tipo de ato, sendo comum a muitos outros (como

pressuposições e implicaturas conversacionais); além disso, como argumentei, considerando

que uma promessa realizada por meio de “prometo que p” é praticamente instantânea, em

momento algum pode-se atribuir ao falante que a realiza a crença “eu acredito que prometo

que p”, mas apenas “eu acredito que prometi que p” ou “eu acredito que prometerei que p” –

crenças que nenhum filósofo defende como individuadoras do ato de asserir;

(seção 3.5) a norma “assira que p somente se sabe que p” não é uma norma

constitutiva do ato de asserir, e tampouco parece ser a única; aliás, não o parecem sê-lo

nenhuma das outras normas propostas com o mesmo propósito. Apesar disso, caso NS viesse

a ser uma norma constitutiva, então ou proferimentos performativos não se submeteriam a ela,

ou seriam sempre asserções realizadas de maneira incorreta, pois quem assere “promete que

p” em momento nenhum possui o conhecimento: “eu sei que prometo que p”; o que alguém

pode saber é que prometeu que p, prometerá que p ou promete constantemente que p – mas,

neste último caso, o verbo “prometer” possui um sentido diferente do necessário para validar

o proferimento segundo NS;

(seção 3.6) como não é possível asserir que p proferindo-se “comprometo-me a

justificar p e autorizo meus ouvintes a asserir o que se segue de p”, o comprometimento

incorrido por um falante que assere um determinado conteúdo, apesar de ser uma propriedade

muito importante de nossa prática assertórica, não parece ser suficiente para individuá-la.

Mesmo que fosse, porém, não parece guardar relações significativas com a prática

performativa, uma vez que não esperamos que pessoas comprometam-se a justificar suas

promessas, ordens, etc., no mesmo sentido (quem profere “eu prometo que p” não pode

justificar o que diz da mesma maneira que aquele que profere “a Terra é o terceiro planeta

mais próximo do Sol”);

(seção 3.7) apesar de, ao contrário do que sustenta Stalnaker (1999), o efeito de uma

asserção sobre o conjunto-contexto não ser apenas o de reduzi-lo, é razoável a ideia de que o

falante, ao asserir um determinado conteúdo, está propondo adicioná-lo a este mesmo

conjunto-contexto (ou placar conversacional). Desde que se considerem proferimentos

performativos como portadores de valor de verdade, e suas condições de verdade como as

condições sob as quais são bem-sucedidos, poder-se-ia construir um sistema em que,
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exatamente como um falante que profere “Maria foi ao supermercado” está propondo

adicionar a proposição em tela ao placar conversacional, um falante x que profere “eu

prometo que p” está propondo adicionar a proposição “x promete que p” ao placar

conversacional. Jary (2007), desejando diferenciar asserções de proferimentos performativos

com base na teoria stalnakeriana, objeta que, ao contrário de uma asserção – que pode ser

rejeitada caso o ouvinte nela não acredite –, promessas, ordens, etc. são adicionadas ao

conjunto-contexto tão logo realizadas. Todavia, a meu ver, esta objeção não aprecia

adequadamente as condições de sucesso dos proferimentos performativos, e nem a

possibilidade de considerá-las (pelo menos teoricamente) como condições de verdade.

Destarte, da análise do que foi dito sobre asserção em filosofia emerge a quase que

completa incompatibilidade entre este conceito e o de proferimento performativo. A exceção

fica por conta da teoria de Stalnaker (1999), que, pelo menos a princípio, parece possibilitar o

tratamento de asserções e de proferimentos performativos sobre as mesmas bases. Um

desenvolvimento da teoria neste sentido, todavia, vai além do escopo do presente trabalho.

No último capítulo, por fim, foram apresentadas e discutidas as ideias de filósofos que

consideram proferimentos performativos como asserções – e, em particular, as de Bach e

Harnish (1992) e Lewis (1970), autores que ainda apresentam teorias mais complexas sobre o

tema. Espero ter mostrado, quanto à concepção assertórica esposada por Bach e Harnish

(1992), que o seu maior problema reside na suposição de que o ouvinte que utiliza seu modelo

de raciocínio – para concluir que um ato ilocucionário indireto foi comunicado por meio de

uma asserção – é leigo quanto à prática performativa. Por um lado, tal suposição é essencial

para que a teoria possa existir, já que o principal objetivo do modelo Bach-Harnish é mostrar

como um ouvinte pode concluir pela existência da performatividade de um proferimento sem

que saiba que tal proferimento é geralmente utilizado para se realizar promessas, ordens, etc.;

por outro, ao contrário do que defende a premissa (4) – “Se é o caso que ele está ordenando

que eu vá embora, então deve ser o seu proferimento que constitui a ordem (o que mais

poderia ser?)” –, sem qualquer conhecimento da prática performativa não parece haver nada

que justifique o ouvinte pensar que a promessa, ordem, etc., está sendo realizada pelo próprio

proferimento, e não por qualquer outro item contextual. O modelo Bach-Harnish pode ser

abreviado de forma que o ouvinte ainda conclua pela realização de um ato ilocucionário, sem

saber por que meios este ato ilocucionário é realizado, e, daí, é difícil ver como a premissa (4)

pode ser reintroduzida sem que se atribua algum conhecimento da prática performativa ao

ouvinte.
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Em Lewis (1970), por sua vez, foram dois os principais problemas encontrados: em

primeiro lugar, o filósofo procura dar conta de frases não declarativas em seu sistema

atribuindo a cada uma delas uma forma gramatical profunda idêntica a de uma frase

performativa correspondente, e atribuindo-lhes o mesmo valor de verdade que a frase

performativa correspondente possui; entretanto, para frases no imperativo, há situações em

que não é possível determinar qual seria a frase performativa correspondente, o que gera

algumas dificuldades. Em segundo lugar, as frases que anteriormente já eram tratadas pelo

sistema – a saber, frases declarativas comuns – não podem ser tratadas da mesma maneira; do

contrário, a frase “a Terra é do tamanho do Sol” deveria ter as mesmas condições de verdade

que “eu afirmo que a Terra é do tamanho do Sol”, frase que, de acordo com Lewis (1970), é

verdadeira se proferida em condições adequadas. Lewis (1970) recusa às declarativas comuns

o mesmo tratamento dado às não declarativas, mas sem oferecer qualquer razão que não o fato

de que isto nos daria as condições de verdade erradas. Isto evidencia, porém, a natureza ad

hoc da solução apresentada para as próprias frases não declarativas.

Diante de tudo que foi dito, penso ser seguro concluir que, se é possível trabalhar com a

ideia de que proferimentos performativos são asserções, esta possibilidade ainda não foi

satisfatoriamente concretizada em filosofia.
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