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Resumo 

 

O objetivo da presente dissertação é esclarecer a noção fregeana de asserção. A motivação vem 

ao constatar que alguns autores como Wittgenstein (1921) e Alston (2007) a interpretaram cada 

um à sua maneira. Em vista disso, podemos dizer que a noção fregeana de asserção revela-se 

obscura. A interpretação wittgensteiniana deu origem à ideia de que o ato assertivo, em Frege, é 

fundamentalmente um ato expressivo, no qual o falante externaliza ou manifesta uma atitude 

interna ou mental. A proposta da presente dissertação será defender que a noção fregeana de 

asserção é um fenômeno mais complexo, que contém outras características além das já 

mencionadas. Para lograr o objetivo farei uma reconstrução da teoria fregeana da asserção que 

permita interpretar o ato assertivo como possuindo também propriedades lógicas.  

A dissertação será dividida em três partes. Na primeira, apresentarei a teoria contemporânea dos 

atos de fala desde a perspectiva de Austin e Searle, com o propósito de introduzir o 

instrumentário conceitual necessário para a abordagem posterior da teoria fregeana da asserção. 

Na segunda, farei uma reconstrução da noção fregeana de asserção a partir de uma interpretação 

detalhada da barra do juízo, signo que representa o ato de julgar no seu sistema formal. Na 

terceira, apresentarei duas críticas à noção de asserção fregeana. A primeira é a crítica de 

Dummett (1973) à noção psicológica de asserção, já a segunda é a crítica de Alston (2007) à 

noção lógica de asserção fregeana. Finalizarei explicando as considerações finais extraídas a 

partir das compreensões aqui apresentadas. 

Palavras-chave: Frege, asserção, juízo, verdade, atos de fala. 
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Abstract 

 

Gottlob Frege’s notion of assertion, proposed in 1918, was central to the formation of the general 

theory of speech acts (1962).  Authors like Wittgenstein (1921) and Alston (2007) have different 

interpretations of Frege, suggesting a need for clarification.  I propose to defend the Fregean 

notion of assertion as a complex phenomenon that contains psychological and also logical 

properties. The present work aims to reconstruct the Fregean notion of assertion in order to 

interpret the assertive act in a proper way. My work will be divided in four chapters. In the first 

chapter, I will introduce the contemporary theory of speech acts from the perspective of Austin 

and Searle in order to introduce the necessary conceptual elements to understand the Fregean 

notion of assertion. In the second chapter, I will fully detail the Fregean notion of assertion, 

proposing a new interpretation of the fregean judgment stroke sign. The third chapter will discuss 

Dummett’s 1973 critique to the psychological notion of Fregean assertion. The fourth chapter 

discusses Alston’s 2007 critique to the logical notion of Fregean assertion. Finally, I will offer my 

conclusions detailing the complexities on the Fregean notion of assertion as a psychological and 

logical phenomena.   

Keywords: Frege, assertion, judgment, truth, speech acts. 
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Introdução 

 

 Na história da filosofia analítica existem poucos filósofos que sejam reconhecidos de 

forma unânime por sua contribuição. Gottlob Frege é distinguido por pertencer a este grupo 

seleto. Um dos seus principais aportes filosóficos foi estabelecer a distinção entre o conteúdo 

proposicional e a força de um proferimento. Na obra de Frege a noção de “pensamento” 

corresponde ao conteúdo proposicional ou semântico da sentença, e a força ao conteúdo 

pragmático. Se quisermos entender o significado da sentença “a terra é redonda?” não é 

suficiente entender o conteúdo da proposição, é necessário também saber qual foi a ação 

realizada pelo falante ao proferir a sentença, a saber, o ato de fala de perguntar.  

Esta ação linguística foi caracterizada na filosofia de Frege (1918b) pela noção de força, 

que cumpre junto com o pensamento, uma função essencial no processo de determinação do 

significado linguístico do proferimento. Tomando em conta essa distinção se coloca uma das 

questões mais importantes em relação à filosofia de Frege, a saber, a possibilidade de decidir e 

explicar de forma satisfatória se a sentença interrogativa “a neve é branca?” e a sentença 

assertórica “a neve é branca” expressam ou não o mesmo pensamento. Sem o aporte conceitual 

de Frege pareceria, em uma primeira instância, natural dizer que ambas as sentenças expressam 

pensamentos distintos. Mas, Frege evidenciou que na verdade as sentenças expressam o mesmo 

pensamento, argumentando que a diferença entre as duas se dá pela força. A distinção fregeana é 

sumamente importante por ser a base da distinção entre semântica e pragmática, ideia que 

antecipa e fundamenta a tese principal da futura teoria dos atos de fala. 

Austin, em seu livro Como fazer coisas com palavras (1962), utilizou a distinção fregeana 

como uma base conceitual para o repouso e a posterior construção da sua teoria. Esta teoria foi 

posteriormente sistematizada por seu discípulo Searle no livro Atos de Fala (1990). 

Uma das ideias principais de Austin foi a tentativa de caracterizar a noção de força por 

meio de “condições de felicidade” ou “condições de sucesso”, caracterização que segue estando 

vigente na atualidade. Por um lado, o conteúdo proposicional da sentença é identificado por suas 

condições de verdade, ou seja, para explicitar um conteúdo proposicional devemos especificar 

quais são as condições de verdade que precisam ser cumpridas. Se tivermos dois conteúdos 
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proposicionais com as mesmas condições de verdade, podemos ter certeza que estamos frente ao 

mesmo conteúdo proposicional. Por outro lado, para explicitar qual foi a força do proferimento, 

devemos primeiro estabelecer quais são as condições de sucesso do ato de fala, para depois 

avaliar se estas condições foram cumpridas de forma efetiva e assim, garantir que o ato de fala 

tenha sido realizado corretamente.  

A contribuição filosófica de Searle (1969) neste sentido foi sistematizar a análise das 

condições de sucesso por meio de uma classificação detalhada destas. O autor estabeleceu que 

existem diversas condições que devem ser cumpridas se o nosso interesse é a correta realização 

do ato de fala. Estas condições foram divididas em condições essenciais, condições preparatórias 

e condições de sinceridade, que ao serem satisfeitas possibilitam a constituição efetiva da força 

pretendida. Conceito que na teoria dos atos de fala foi denominado de “força ilocucionária”. 

No trabalho de Frege, embora não exista uma explanação de forma explícita em termos de 

condições de sucesso para o ato de fala assertivo do tipo encontrado na teoria dos atos de fala de 

Austin e Searle, há uma análise das condiçoes necessárias para o conhecimento proposicional, 

que pode servir indiretamente como análise das condições de sucesso para o ato de fala assertivo. 

Frege atribui aos atos cognitivos de pensar e julgar a função de possibilitar o conhecimento 

proposicional (FREGE, 1956, p. 294). O motivo disto é que para saber, por exemplo, que a neve 

é branca é necessário primeiro ter a crença de que a neve é branca. E para ter a crença, não é 

suficiente a mera “apreensão” do pensamento de que a neve é branca, precisamos adicionalmente 

“julgar” aquele pensamento como verdade. O ato cognitivo de julgar é o encarregado de 

reconhecer qual é o valor de verdade do pensamento. Assim, para conseguir ter conhecimento é 

necessário realizar no mínimo1, os dois atos cognitivos mencionados, a saber, apreender o 

pensamento e depois julgá-lo como verdadeiro. Desta forma, um cientista no início de sua 

pesquisa vai formando uma hipótese e depois de ter finalizado sua pesquisa, julgará aquela 

hipótese como verdadeira ou falsa. Nesse momento o ato de julgar torna a hipótese uma crença. 

Crenças são essenciais para a conformação do saber, já que sem crenças não temos saber ou 

conhecimento proposicional. Podemos asseverar a partir destas distinções que Frege (1956) 

coloca na sua teoria do juízo “condições de sucesso” para os atos cognitivos de pensar, julgar e 

conhecer.  

                                                           
1 É necessário adicionar uma condição de justificação.  
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Existe uma conexão entre os atos cognitivos mencionados e o ato linguístico de asserir, 

baseada na explicação de Frege sobre o ato assertivo como sendo a “manifestação” externa de 

uma crença (FREGE, 1956). Esta concepção estabelece um paralelismo em Frege entre atos 

cognitivos e atos linguísticos, fundada na noção de que existe uma ligação entre apreender um 

pensamento e expressar um sentido sem afirma-lo, e entre julgar e afirmar um sentido. A partir 

disto, podemos defender que existe indiretamente um critério para avaliar quando uma asserção é 

bem-sucedida ou não.  

Para a reconstrução e a posterior discussão crítica da noção de asserção em Frege, 

iniciaremos a dissertação por um capítulo preparatório sobre a teoria contemporânea dos atos de 

fala, apresentada a partir de uma perspectiva geral. A motivação disto é fornecermos as 

ferramentas conceituais estritamente relacionadas com o propósito da presente dissertação, a 

saber, preparar o terreno para facilitar uma futura abordagem das noções indispensáveis a uma 

reconstrução efetiva da noção de asserção em Frege.  

No Capítulo 1, depois da apresentação geral da distinção entre conteúdo e força, 

abordaremos a teoria dos atos de fala de Austin, referindo-nos à sua proposta de dividir os atos 

linguísticos entre atos constativos e performativos. Com o intuito de explanar as suas principais 

características, a saber, como os primeiros podem ser avaliados em termos de condições de 

verdade, e os segundos, por meio de condições de sucesso, percorreremos os problemas que 

enfrentou Austin (1962) ao defender esta distinção, e apresentaremos a solução final proposta por 

ele. Finalizaremos o capítulo nos referindo à teoria dos atos de fala de Searle (1969), abordando 

principalmente a sua proposta de sistematizar as condições de sucesso para todo ato de fala. 

No Capítulo 2 começaremos com uma apresentação do que Frege (1879-1892-1893-

1918a-1918b) explicita sobre alguns tópicos diretamente relacionados à noção de asserção. 

Iniciaremos pela distinção entre força assertórica e pensamento, para logo apresentarmos a 

concepção fregeana do ato de julgar. É só no Capítulo 2 que o tópico central da dissertação vai 

ser tratado, a saber, compreender a noção de asserção em Frege. O motivo disto é que a sua noção 

de asserção está longe de ser unívoca, tendo dado origem a diversas interpretações. Por isso, é 

preciso fazer uma reconstrução que leve em consideração todos os aspectos apresentados por 

Frege em sua obra, para estabelecer com certeza a sua verdadeira proposta. Para conseguir 

alcançar a meta procuraremos analisar as condições de sucesso para o ato assertivo. Se quisermos 
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explicitar as condições de sucesso do ato assertivo em Frege é necessário, primeiro, fazer uma 

reconstrução das duas interpretações que existem para a noção de asserção, que chamarei de 

“interpretação psicológica” e “interpretação lógica”. 

Este será o ponto principal do Capítulo 2. Distinguir, por um lado, entre a interpretação 

que adota a asserção como a manifestação externa do ato mental de julgar e que ignora a barra do 

juízo do seu sistema formal, empregando para isto os atos cognitivos de julgar e conhecer, 

enfocando particularmente as condições que devem ser cumpridas para possibilitar estes atos, e 

assim estabelecer de forma indireta quais são as condições de sucesso do ato assertivo em Frege. 

E por outro lado, a noção lógica de asserção, onde asserir é definido como apresentar um 

pensamento como verdadeiro. Para isto, tomaremos como fonte válida a barra do juízo do sistema 

lógico formal de Frege, propondo uma interpretação desta que possibilite uma leitura lógica da 

noção de asserção, para logo a partir desta caracterização poder avaliar quais são as condições de 

sucesso do ato.  

Já nos Capítulos 3 e 4, respectivamente, apresentaremos duas críticas à noção de asserção 

em Frege. Desta forma, fortaleceremos o nosso propósito de demonstrar que existem duas 

interpretações possíveis do fenômeno assertivo em Frege, abordando alguns dos problemas que 

são implicados ao defender por um lado, a noção psicológica de asserção por meio da crítica de 

Dummett (Capítulo 3), e por outro lado, a noção lógica de asserção por meio da crítica 

apresentada por Alston (Capítulo 4). 
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Parte I 

Capítulo 1 A teoria dos atos de fala de Austin e Searle 

 

            Neste Capítulo começaremos apresentando a distinção entre força ilocucionária e 

conteúdo proposicional desde uma perspectiva contemporânea. Esta distinção é fundamental para 

possibilitar uma compreensão integral da teoria e estabelecer uma ligação teórica com a teoria da 

asserção fregeana. Continuaremos a segunda seção deste capítulo explicando a teoria dos atos de 

fala de Austin (1962), especificamente sua distinção entre sentenças constativas e performativas. 

Prosseguiremos com a proposta austiniana de estabelecer  “condições de sucesso” como requisito 

para a realização efetiva de todo ato de fala, esclarecendo as falhas que podem ser cometidas ao 

violar alguma destas. Encerraremos nossa abordagem à teoria de Austin explicando porque ele 

desiste em uma última instância da distinção que propõe no começo do livro How to do things 

with words (1962) entre constativos e performativos. 

            Na terceira seção explicaremos a teoria dos atos de fala de Searle (1969). Começaremos 

com a distinção que o autor propõe entre regras regulativas e constitutivas, e como os atos de fala 

são constituídos conforme este último tipo de regra. Continuaremos esclarecendo como ele 

introduz as ideias de Grice (1959) na sua teoria, sem deixarmos de defender a tese de que os atos 

de fala são essencialmente convencionais. Finalizaremos explicando sua proposta de sistematizar 

as “condições de sucesso” para todos os atos de fala, e como esta sistematização criou as 

condições para possibilitar uma teoria da força ilocucionária. 

 

1.1 Distinção entre força e conteúdo na teoria dos atos de fala 

 

A linguagem natural, em ocasiões específicas não comunica de forma clara o verdadeiro 

significado de nossos proferimentos. Se imaginarmos uma situação onde o falante profere a 

sentença “o Rio de Janeiro é uma cidade perigosa”, é possivel que o ouvinte não consiga 

vislumbrar qual é exatamente o significado do proferimento. Ele poderia perfeitamente perguntar 

“o que você quis me dizer?”. A pergunta coloquial “qual é a força de suas palavras?” é 
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comumente utilizada para exigir uma aclaração ao falante sobre o significado total do seu 

proferimento. Essa pergunta, na maioria dos casos, não pede uma elucidação mais profunda do 

conteúdo linguístico ou do conteúdo proposicional da sentença proferida. Senão que busca 

determinar uma parte do significado do proferimento que não foi explicitada com êxito pelo 

conteúdo proposicional da sentença e, portanto, permanece oculta para o ouvinte. Esta parte do 

significado que o ouvinte não conseguiu elucidar exige um esclarecimento de como deve ser 

tomado o proferimento em sua totalidade, como um conselho, uma ameaça ou uma asserção.  

A teoria dos atos de fala aborda e busca uma solução ao problema do significado total do 

proferimento. A solução é afirmar que todo conteudo expresso em um proferimento é constituído 

por dois componentes, a saber, o conteúdo e a força. A partir disso, se estabelece que todo ato de 

fala é constituído por um componente semântico, que é representado pelo conteúdo 

proposicional, e um componente pragmático, que é representado pela noção de força.  

A distinção apresentada permite a compreensão do fenômeno linguístico que trata sobre 

como uma sentença com o mesmo conteúdo proposicional pode apresentar diversos significados, 

realizando ações linguísticas distintas, que servem para atingir propósitos diferentes. A resposta é 

que existe uma independência entre o conteúdo proposicional e a força do proferimento. A força 

não é representada sintaticamente no conteúdo proposicional do proferimento, mas determina a 

ação linguística que o realiza. 

Existe uma forma de introduzir um indicador de força ilocucionária2 no conteúdo 

proposicional e fazê-la explícita. A maneira de fazê-lo é introduzir na estrutura da sentença um 

verbo performativo na primeira pessoa da voz ativa. Desta forma, podemos substituir a sentença 

ambígua “irei amanhã”, por “prometo que irei amanhã”, onde a força foi explicitada ao ter sido 

introduzida no conteúdo proposicional. Desta forma podemos evitar que o ouvinte faça uma 

interpretação errada do proferimento. Uma tese central da teoria dos atos de fala é que o mesmo 

conteúdo ou proposição pode carregar distintas forças ilocucionárias, como afirma Mitchell 

Green (2015, p.2-3):  

 

                                                           
2 Termo técnico com que se denomina a força na teoria dos atos de fala. 
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The content of one´s communicative act underdetermines the force of the act.  That´s 
why, from the fact that someone has said, “you´ll be more punctual in the future” we 

cannot infer the utterance’s force.  

 

O mesmo fenômeno acontece no sentido contrário, já que a força ilocucionária não 

determina o conteúdo do proferimento. Se alguém faz uma promessa não podemos deduzir só a 

partir desse fato o conteúdo dessa promessa. A partir disso, para analisar um determinado ato de 

fala, fica estabelecido que se deve tomar sempre em conta estes dois componentes: por um lado a 

força ilocucionária, que é o objeto de estudo da pragmática, e por outro lado o conteúdo 

proposicional, que é o objeto de estudo da semântica. 

Ao esclarecer esta distinção parece simples dar uma explanaçao ao fenômeno linguístico 

já mencionado, que se refere à possibilidade de uma mesma sentença carregar-se com uma ampla 

variedade de forças. A resposta é que a força é determinada por múltiplos fatores, que vão além 

do que as palavras proferidas tomadas no seu conjunto possam nos dizer. Assim, a incapacidade 

de determinar o significado de um proferimento em muitas situações se deve a uma dificuldade 

por parte do ouvinte em estabelecer qual é a força ilocucionária para um determinado 

proferimento. A dificuldade se acha no processo de identificaçao da força ilocucionária por parte 

do ouvinte. Austin intui que o conceito de força é algo que a linguagem tem ganhado no seu 

próprio processo de maturação3. Se o falante deseja se comunicar de forma clara é possível 

restringir o número de forças com que um determinado proferimento pode-se carregar. Além da 

solução austiniana, podemos diminuir o número de interpretações do conteúdo proposicional a 

partir de uma correta utilização das regras sintáticas e semânticas. Desta maneira, não deixamos 

espaço para a consumação de inferências erradas por parte do ouvinte, evitando assim que o 

proferimento seja carregado com uma força não desejada.  

                                                           
3 “The plausible view (I do not know exactly how it would be established) would be that in primitive languages it 

would not yet be clear, it would not yet be possible to distinguish, which of various things that (using later 
distinctions) we might be doing we were in fact doing. For example ‘Bull’ or ‘Thunder’ in a primitive language of 
one-word utterances could be a warning, information, a prediction, etc. It is also a plausible view that explicitly 
distinguishing the different forces that this utterance might have is a later achievement of language, and a 
considerable one; primitive or primary forms of utterance will preserve the ‘ambiguity’ or ‘equivocation’ or 
‘vagueness’ of primitive language in this respect; they will not make explicit the precise force of the utterance” 
(AUSTIN, 1962, p. 72). 
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Searle sistematiza de forma clara a ideia austiniana todo ato ilocucionário4 consiste em 

uma conjunção entre uma força ilocucionária e um conteúdo proposicional. A força ilocucionária 

é a responsável por determinar o ato de fala realizado, e o conteúdo proposicional encarregado de 

apontar o conteúdo linguístico do ato. Searle (1990, p. 40) expressa a distinção da seguinte 

forma: “F(p)”, onde “F” é a variável que damos para a força e (p) a variável para o conteúdo 

proposicional. O signo que Searle utilizou para caracterizar a força no caso dos atos assertivos foi 

a barra de juizo, utilizado por Frege na sua Conceitografia (1960, 1a ed. 1879) para caracterizar o 

ato assertivo na sua teoria da asserção. 

          Feita esta distinção, a teoria dos atos de fala e a teoria da asserção fregeana estabelecem 

uma conexão. A explicação para isso é que, por um lado, a noção de conteúdo proposicional (que 

é o conteúdo semantico do ato ilocucionário), é equivalente à noção de pensamento ou 

proposição fregeana. Por outro lado, temos que a força ilocucionária é muito semelhante à noção 

de força assertórica caracterizada por Frege. Vanderveken (2002, p. 2) sugere que Searle 

estabeleceu uma importante conexão teórica entre a teoria dos atos de fala e a teoria do sentido e 

denotação fregeana. 

 

In possible contexts of use of any public language, speakers utter words: they pronounce 
sounds or write marks of certain types. They make acts of utterance. Moreover when 
their utterances are meaningful, speakers refer to objects under concepts and predicate of 
them attributes so as to determine truth conditions. In doing this they express 
propositions with illocutionary forces. According to Searle’s analysis, elementary 

illocutionary acts are of the form F(P): they are composed of an illocutionary force 
together with a propositional content. Thanks to this new analysis, Searle has made a 
bridge between speech act theory and the theory of sense and denotation of Frege, 
Church and others. It became possible to exploit in ordinary language philosophy the 
resources of the theory of truth developed in the logical trend of contemporary 
philosophy.  

  

            A partir de então, alguns dos conceitos mais relevantes da filosofia da linguagem clássica, 

como os conceitos de referência, predicação, significado e verdade ficam corporificados na teoria 

dos atos de fala. Ao ter como preocupação de estudo o mesmo objeto, isto é, o conteúdo 

proposicional, que, como foi apresentado, é uma parte essencial para a composição elementar de 

todo ato de fala. Estas disciplinas da linguistica foram comumente consideradas e estudadas 

separadamente, dada a crença de que seus interesses referiam-se à coisas distintas. Austin (1962) 
                                                           
4 Com exceção dos atos expressivos. 
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descobriu que todo ato de fala corporifica um ato locucionário, noção equivalente ao conceito de 

fregeano de expressar um pensamento. A contribuição de Searle consistiu em prosseguir a 

fundamentação da descoberta de Austin, ao esclarecer e sistematizar a teoria de seu mestre. 

 

1.2 A teoria dos atos de fala de Austin 

 

Austin começa a apresentação da sua teoria estabelecendo uma distinção entre sentenças 

constativas e sentenças performativas (1962, p. 5). As primeiras são aquelas que têm como 

função descrever ou estabelecer fatos sobre o mundo. Neste tipo de sentença o conteúdo 

proposicional é qualificado por meio das condições de verdade, o que significa que ao explicitar 

o conteúdo proposicional devemos reconhecer e conseguir especificar quais são as condições, 

para poder avaliar o proferimento como verdadeiro ou como falso. Segundo este critério, o que 

faz a sentença assertiva “ela está correndo” ser verdadeira, depende exclusivamente do fato de 

que a pessoa referida na sentença esteja efetivamente correndo. O outro tipo de sentença é a 

performativa, que tem como característica principal ser parte do processo e permitir a correta 

realização do ato de fala emitido no proferimento. Exemplos deste tipo de sentença são: quando o 

noivo na cerimônia de casamento diz “eu aceito”, ou quando o juiz em um julgamento profere a 

sentença “declaro o réu culpado”. Nestes casos o proferimento constitui a realização de uma 

ação, no primeiro caso, de se casar, e no segundo caso, de julgar como culpado. Estas ações 

performativas se diferenciam das constativas por, ao serem proferidas, não serem pensadas 

normalmente como uma mera descrição, senão como a realização de uma ação linguística ou ato 

de fala.  

          Austin propõe um critério gramatical para distinguir quando a sentença é performativa 

(1962, p. 55-56). O critério consiste em estabelecer que toda sentença performativa pode sempre 

ser reduzível, expansível ou analisável na forma de uma sentença indicativa na primeira pessoa 

do singular, na forma verbal do presente do indicativo ativo. No caso hipotético, em que um 

marido fala para sua mulher “acabou”, podemos expandir a sentença e fazê-la equivalente a “eu 

me separo de você”. Num outro caso hipotético, eu posso dizer para alguém “eu não caminharia 

no gelo” - neste caso, a sentença pode ser reduzida a: “eu estou te advertindo”. Este critério 
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permite avaliar se a sentença é realmente performativa e, assim, saber qual ato de fala foi 

executado (AUSTIN, 1962, p. 61-62).  

Austin percebeu que as sentenças performativas ao serem proferidas não se comportam da 

mesma maneira que as sentenças constativas, já que as primeiras não expressam valores de 

verdade por não possuir condições de verdade. Porém, defende que podem ser avaliadas segundo 

outro critério, o qual denominou “condições de sucesso”. As condições permitem definir se o ato 

de fala foi bem realizado ou não, e desta forma determinar se o proferimento foi feliz ou infeliz. 

No entanto, ao reconstruir o processo de realização de qualquer ato de fala percebemos que o 

proferimento da sentença é só uma parte, a saber, a manifestação final do ato de fala. O 

proferimento se insere em um processo maior, no que se refere à formulação total de um ato 

performativo. Desde uma perspectiva global, o ato deve estar inserido em um contexto adequado, 

onde as circunstâncias apropriadas devem estar corretas, para que o ato performativo possa se 

constituir de maneira efetiva. O trabalho de Austin, em grande medida, é uma tentativa de 

descrever a estrutura normativa dos atos de fala, por meio de um critério de avaliação que 

considere o proferimento na sua relação com o contexto circunstancial no qual foi proferido. As 

condições de sucesso para todo ato de fala são as seguintes:  

 

a.1) Tem que existir um procedimento convencional aceito que tenha certo efeito 
convencional, esse procedimento deve incluir o proferimento de certas palavras por parte 
de certas pessoas em certas circunstâncias. E também, 

a.2) Em um caso dado, as pessoas e as circunstâncias particulares devem ser as 
apropriadas para invocar aquele procedimento particular.  

b.1) O procedimento deve ser executado por todos os participantes de forma correta. 

b.2) Devem se cumprir completamente todos os passos do procedimento. 

c.1) Naqueles casos em que, como costuma acontecer, o procedimento requer que quem 
o efetua tenha certos pensamentos ou sentimentos, ou espere uma determinada conduta 
por parte de algum dos participantes, então quem participa nele ou o invoca deve ter de 
fato esses pensamentos ou sentimentos, e os participantes devem ter a intenção de  
conduzir-se segundo a  maneira adequada, e também,  

c.2) Os participantes devem se comportar efetivamente assim na ocasião. (AUSTIN, 
1962, p. 14-15). (Tradução minha) 

 

             Ao analisar a estrutura das condições de sucesso, vemos que a.1 determina as condições 

seguintes, a saber, a.2, b.1, b2. A partir disso, podemos inferir qual é para Austin a condição 
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essencial para que um ato de fala seja feliz. Esta condição faz referência a um procedimento 

necessário para a correta realização de qualquer tipo de ato de fala.  

Esse procedimento responsável por possibilitar atos de fala felizes é fruto de uma 

convenção social. Cada ato de fala possui um determinado procedimento padrão previamente 

acordado e aceitado pela comunidade onde foi criado. Falar uma linguagem implica assumir que 

para realizar um determinado ato de fala devemos utilizar uma fórmula que já foi criada. Apelar a 

esta fórmula em circunstâncias apropriadas produzirá um determinado efeito no ouvinte, ao ter 

invocado aquela convenção que forma parte dessa linguagem e esta ter sido reconhecida por parte 

do ouvinte. Por exemplo, para poder realizar uma promessa, em primeiro lugar é necessário que 

exista a convenção de prometer.  Para isso, se deve definir o que é uma promessa. Poderíamos 

dizer que uma promessa consiste em uma ação linguística, que compromete o falante com o 

ouvinte na realização de uma ação futura, onde o ouvinte tem um interesse implícito ou explícito 

em que esta ação seja realizada. Logo, a convenção determina um procedimento que demandará a 

correta realização do ato de fala de prometer. Para isto, é necessário proferir certas palavras, tais 

como, “eu prometo fazer x”, tendo a promessa que ser reconhecida e aceita pelo ouvinte, devendo 

este proferir para isso “eu aceito”, ou em algumas situações especiais, apertando a mão do 

falante. Invocar uma convenção demanda também, na maioria dos casos, um determinado modo 

psicológico ou atitude proposicional por parte do falante. Neste caso, que ele tenha a intenção de 

efetivamente realizar aquela ação. Uma vez estipuladas as regras para a correta realização do ato 

de fala de prometer, passa a ser possível efetuar promessas nessa comunidade. 

A tese austiniana defende que para analisar um proferimento devemos concentrar-nos na 

situação total em que o proferimento foi expresso, e não no ato locucionário fora do contexto 

(AUSTIN, 1962). Só a partir da colocação do ato de fala no ambiente apropriado, que é a 

situação total discursiva, é possível avaliar de forma efetiva se este foi bem-sucedido ou não.  

         A partir da distinção das condições de sucesso é possível avaliar dois tipos de falhas nas 

quais podemos incorrer ao manifestarmos qualquer ato de fala. O primeiro tipo Austin  

denominou desacertos, que são cometidos quando não cumprimos com a condição essencial ou 

com alguma das cláusulas derivadas desta. Um exemplo do não cumprimento da condição 

essencial em certa circunstância pode ser não ter a autoridade que se necessita para efetuar aquele 

proferimento. Por exemplo, para que um sacerdote possa excomungar dentro da instituição da 
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igreja é fundamental que ele seja reconhecido por outras pessoas dessa instituição como tendo a 

faculdade para poder excomungar. Esta condição essencial muda de um ato de fala para outro. 

Em alguns casos, está relacionada com o fato de se invocar de forma apropriada a convenção que 

aquele ato de fala requer. Em outros casos, com o fato da pessoa ser adequada para poder realizar 

aquele ato de fala. Há outros casos em que o cumprimento dessa regra essencial depende do 

ouvinte, por exemplo, em uma aposta, onde é fundamental que tenha sido aceita por parte do 

ouvinte, para que possa ser considerada comobem-sucedida. 

        A outra falha que Austin distinguiu foi denominada abuso. Esta é um tipo de falha posterior 

à realização do ato de fala. Consiste em não cumprir com alguma das regras de sinceridade 

exigidas pelo ato. Por exemplo, podemos prometer algo sem ter a mínima intenção de cumprir 

com aquilo.  Nesses casos realiza-se uma promessa, mas o ato não foi feliz porque ele não foi 

constituído com a atitude proposicional necessária para ser considerado sincero. Apesar de esses 

atos poderem ser de forma aparente considerados como atos de fala, não cumprem com todos os 

requisitos necessários para a sua efetiva constituição e, por isso, são irregulares apesar de 

aparentarem ser válidos.  

         Austin percebe que as asserções também podem ser avaliadas em termos de felicidade, já 

que uma asserção pode ser insincera da mesma maneira que o pode ser uma promessa (1962, p. 

52). Ao perceber que ambos os tipos de sentenças podem incorrer no mesmo abuso, Austin 

começou a avaliar as sentenças constativas segundo o critério que propôs para as performativas. 

Logo, ao analisar as sentenças constativas na situação total do ato de fala, deixando de enxergá-

las de maneira abstrata, como meros atos locucionários, a distinção entre constativos e 

performativos colapsa (AUSTIN, 1962, p. 52). O motivo é que fazer uma asserção também é 

realizar uma ação linguística, pelo que as asserções também possuiriam características 

performativas. Ao afirmarmos “a neve é branca” não só estamos descrevendo a realidade, 

estamos realizando uma ação, a saber, a ação de afirmar. Esta ação implica invocar a convenção 

estipulada para este tipo de ato de fala, que consiste em se comprometer com a verdade do 

conteúdo asserido. Consequentemente, ao asserirmos a sentença “a neve é branca”, adquirimos 

um compromisso com o ouvinte de afirmar outros conteúdos que dependem do primeiro que vão 

além de justificar a verdade do primeiro proferimento (1962, p. 51). Esse compromisso solicita 

que nossas ações estejam em concordância com o conteúdo proposicional da asserção. Caso 
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estejamos dirigindo um carro e proferimos para o copiloto “estamos indo para Búzios”, mas logo 

vemos uma placa que informa que vamos à direção contrária, não devemos modificar a asserção, 

e sim, devemos retomar o caminho e dirigir o carro na direção que afirmamos. Por esta razão fica 

difícil defender que as asserções cumpram só um papel descritivo, já que também possuem um 

modo performativo. 

Logo, Austin percebe que o critério gramatical por meio do qual sugeriu fazer a distinção 

entre constativos e performativos não é válido (1962, p. 134). A sentença “o cachorro é bravo” 

pode ser usada de forma constativa para descrever a realidade, e em outro momento, de forma 

performativa constituindo uma advertência. Outro exemplo: se dissermos “está chovendo” essa 

sentença pode ser enxergada desde duas perspectivas: a primeira como uma descrição da 

realidade, a segunda como uma ação performativa. O motivo disso é que em diversas situações 

“eu afirmo que p”, não difere em nada de “eu sugiro que p”, “eu te advirto que p”. 

Consequentemente, a distinção sugerida se torna insustentável. 

            Assumindo isso, Austin muda de parecer e propõe uma nova interpretação, na qual não 

existe uma diferença fundamental entre constativos e performativos (1962, p. 138). Os atos 

constativos podem incorrer no mesmo tipo de falha que os atos performativos, ambos podem ser 

avaliados como felizes ou infelizes. Como já apresentado, para a correta realização de todo ato 

assertivo é necessário cumprir com o mesmo requisito que temos para os atos performativos, 

apresentar uma determinada atitude proposicional que é intrínseca ao ato de fala. Assim, da 

mesma maneira que não posso prometer corretamente se não tenho a intenção de fazer aquilo que 

prometo, não posso asserir corretamente um conteúdo proposicional no qual não acredito, e 

pensar, ao mesmo tempo, que estou fazendo uma asserção legítima. Outro tipo de desacerto que 

Austin percebe é que podemos fazer asserções sobre objetos inexistentes, acreditando por engano 

que de fato existem. Por exemplo, ao afirmar “o rei da França é careca”, cometemos um 

desacerto, já que as asserções podem incidir em dois tipos de infelicidades: desacertos e abusos, 

da mesma forma que os performativos.   

 Asserir, fazer uma promessa ou estabelecer uma definição gera compromissos futuros, 

pois podemos lhes atribuir também características performativas. Ao afirmar “eu moro no Rio de 

Janeiro” gero um comprometimento com uma série de asserções que são implicadas a partir do 

conteúdo da minha asserção, tais como, “eu não moro em Santiago” ou “eu não moro em Buenos 
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Aires”. O que é muito parecido ao compromisso que adquirimos ao fazer uma definição como na 

sentença “a variável x corresponde a Aristóteles”, onde devemos nos comportar de maneira 

consequente com o conteúdo do proferimento e respeitar aquele compromisso adquirido, ao 

definir que a partir de agora a variável x corresponde a Aristóteles. 

Finalmente, Austin (1962) questiona a noção de asserção: sua crítica aponta a real função 

que o ato assertivo cumpre, defendendo a tese de que a real função do ato assertivo é mais 

limitada do que aquela que propõe a interpretação “clássica”, atribuindo ao ato assertivo a 

capacidade de expressar um conteúdo descritivo, que tem a propriedade de referir-se a um pedaço 

da realidade. Austin questiona especificamente o ponto que afirma que o ato assertivo estabelece 

uma relação de correspondência de um tipo único entre o conteúdo proposicional e os fatos no 

mundo. Segundo ele os atos performativos também possuem de certa maneira esta característica, 

já que eles também se referem ou tratam sobre fatos no mundo. Desta forma, o autor questiona se 

as asserções podem ser consideradas como atos de fala “especiais” por pertencerem a uma classe 

única. Austin argumenta que os atos performativos também estabelecem uma ligação com a 

realidade, como uma advertência precisa, um juízo justo ou culpar justificadamente (1962, 

p.141). Em seguida, relativiza a característica fundamental das asserções: serem elas verdadeiras 

ou falsas. Segundo o autor, “na vida real, de forma oposta à lógica, não podemos responder de 

forma simples se uma asserção é ou não verdadeira ou falsa” (idem, ibdem, p. 142). O exemplo 

fornecido por Austin é a sentença assertiva “França é hexagonal”. Podemos interpretar a 

sentença desde a perspectiva de um geógrafo e definir que ela é inexata. Em outra perspectiva, 

por exemplo, a de um coronel em um contexto de guerra, a mesma sentença pode ser considerada 

exata ou satisfatória. A resposta final de Austin sobre o valor de verdade da sentença “França é 

hexagonal” é “é uma descrição; não é nem verdadeira nem falsa, resposta final” (AUSTIN, 

1962, p. 141). Da mesma forma, afirmar que “Lord Raglan ganhou a batalha de Alma” é 

exagerado, mas pode ser considerado correto ou verdadeiro em alguns contextos e em outros não. 

Por isso, segundo Austin (ibdem), não faz sentido insistir na verdade ou na falsidade das 

sentenças assertivas. Consequentemente, podemos afirmar que ele defende uma concepção 

ocasionalista para o ato assertivo, já que para que uma asserção seja verdadeira, o que é 

realmente importante é que a descrição seja receptiva ao uso outorgado para essa asserção no 

momento do proferimento. 
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As conclusões finais da teoria dos atos de fala de Austin são: (1) a distinção entre ato 

locucionário e ato ilocucionário é necessária e merece ser estudada criticamente, e para isso, 

precisamos especificar qual é a relação dessas distinções para cada ato de fala (AUSTIN, 1962, p. 

145-146). (2) Ao focar nos atos constativos nos concentrarmos de forma excessiva nos aspectos 

locucionários, isto é, na proposição, onde a relação de correspondência com os fatos é 

simplificada ou idealizada e, com isso, também a noção de verdadeiro ou falso. Esses atos 

estarem relacionados com os fatos de uma forma que denominamos de “verdadeiro” ou “falso” 

não os faz únicos. Não há uma relação efetiva, senão uma abstração em termos de satisfação 

entre as palavras e os fatos aos quais se referem. O ato assertivo traz essencialmente um aspecto 

ilocucionário que devemos levar em consideração. Por esse motivo, a teoria do sentido e 

referência precisa ser reformulada tomando em consideração a distinção entre atos locucionários 

e atos ilocucionários. No caso dos performativos o que acontece é que fazemos o caminho 

inverso, focamos na força do proferimento e abordamos de forma abstrata o seu conteúdo. (3) A 

distinção entre constativos e performativos não cumpre nenhuma função específica. Ela na 

verdade faz referência à composição do ato de fala em dois atos simultâneos, a saber, o ato 

locucionário e o ato ilocucionário. Asserir, descrever e testemunhar são todos atos ilocucionários 

cujo conteúdo proposicional é um ato locucionário, logo, essa distinção não pode ser sustentada. 

 

 

1.3 A teoria dos atos de fala de Searle         

 

Searle (1969) começa a apresentação de sua teoria dos atos de fala atribuindo-lhe um 

caráter fundamental para compreender a função que cumpre a linguagem na sua totalidade. É 

possível abordarmos muitas coisas sobre a linguagem sem nos referirmos especificamente aos 

atos de fala, mas qualquer teoria formal da linguagem com tal característica seria 

necessariamente incompleta. Na teoria de Searle a unidade básica da comunicação é o ato de fala: 

se o nosso interesse é comunicar um determinado conteúdo, primeiro precisamos realizar com 

êxito um ato de fala, com uma asserção, um oferecimento ou uma advertência (SEARLE, 1990). 

A comunicação linguística acontece por meio da manifestação de atos de fala, por meio de 

sentenças proferidas por um sujeito e compreendidas pelo ouvinte.  
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Ao defender que toda linguagem serve essencialmente para realizar atos de fala, surge a 

questão: como é possível um determinado sujeito ter proficiência em uma língua e conseguir 

realizar promessas, asserções e pedidos e, ao mesmo tempo, não conseguir explicar que estrutura 

normativa rege cada um dos atos de fala que ele domina? Como podemos ter a certeza de que 

prometemos, asserimos ou pedimos de forma correta, se não sabemos reconhecer as condições 

que estabelecem quando esses atos foram realizados de maneira defeituosa? Searle responde a 

questão justificando que afrontamos uma dificuldade ao formular o conhecimento que possuímos. 

Existe uma distinção entre o saber como e o saber que (SEARLE, 1990, p. 26). O saber como 

não precisa ser explicitado, eu sei como andar de bicicleta e Ronaldinho Gaúcho sabe como bater 

uma falta. É perfeitamente imaginável realizar esse tipo de ação sem necessariamente ter a 

capacidade de explicar de forma satisfatória todos os passos necessários para concretizá-la.  

  Por outro lado, o saber que precisa de algum tipo de elucidação. Eu posso me atrapalhar 

tentando explicar como faço para andar de bicicleta, e o Ronaldinho provavelmente não vai 

conseguir ilustrar de forma totalmente transparente como é que ele faz para bater uma falta. 

Searle apela a esta distinção para defender sua tese de que falar uma linguagem é fazer parte de 

uma forma de conduta imensamente complexa e governada por regras, das quais em muitas 

ocasiões teremos dificuldades de dar conta de maneira transparente (SEARLE, 1969, p. 37). 

 

The semantic structure of a language may be regarded as a conventional realization of a 
series of sets of underlying constitutives rules, speech acts are acts characteristically 
performed by uttering sentences in accordance with these sets of constitutive rules.  

 

           A forma de interiorizar as regras que formam parte da linguagem é muito similar a como 

aprendemos a jogar um jogo como o futebol. A forma de fazê-lo é por meio de um processo de 

observação, imitação e repetição, onde a criança interioriza certas regras e as interliga, formando 

uma estrutura complexa. Estas regras ao serem seguidas possibilitam a constituição do jogo. Uma 

vez aprendidas e dominadas estas regras, a prática da atividade é para a criança algo tão natural 

que ela pode sintetizar todas as regras, todos os regulamentos, na palavra “futebol”. Com isso, 

podemos afirmar que ela domina os regulamentos que deve seguir de forma implícita para a 

correta realização do jogo. Mas, isso não equivale a assegurar que ela será capaz de enumerar e 

distinguir cada uma destas regras. Logo, vemos que existe uma dificuldade para enxergar a 
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completude do sistema formal de regras que possibilitam o jogo. O mesmo problema se manifesta 

quando realizamos atos de fala: sabemos quando uma pessoa fez uma promessa legítima ou não, 

independentemente de sermos capazes de distinguir todos os critérios necessários para podermos 

avaliar aquele ato como correto ou incorreto. 

        Searle faz uma distinção entre dois tipos de regras. O primeiro tipo ele chamou de 

regulativas (SEARLE, 1990, p. 42), que são as que apresentam a forma imperativa do tipo “faça 

x”. Esse tipo se aplica a uma determinada conduta, por exemplo: no caso de dirigir, temos a regra 

de trânsito “se beber não dirija” - a função desse tipo de regra é regular uma determinada ação, 

neste caso, a ação de dirigir, onde a atividade mesma de dirigir é logicamente independente desta 

regra regulativa.  

O outro tipo de regra ele denominou de constitutivas (SEARLE, 1990): são as que criam 

ou definem novas formas de conduta, já que são elas mesmas que constituem e possibilitam 

aquela ação5. Neste caso, as atividades nas quais utilizamos esse tipo de regra dependem dela, 

logicamente. Por exemplo, uma regra constitutiva do futebol, é que se a bola atravessa a trave da 

equipe contrária, equivale a dizer que o time cujo jogador chutou essa bola fez um gol. 

Explicando a noção de regra constitutiva Searle fundamenta sua teoria dos atos de fala, ao 

defender que todo ato de fala é dirigido por um conjunto de regras de caráter constitutivo. A 

partir dessa definição, a resposta à pergunta sobre como uma promessa cria uma obrigação é: por 

trás da promessa existem regras constitutivas que sustentam que a partir da realização desse ato 

de fala específico geramos um compromisso com a pessoa para a qual fizemos a promessa. 

Segundo Searle, questionar essa relação seria o mesmo que se perguntar: como é possível que no 

futebol, quando a bola atravessa a trave isso seja equivalente a ter feito um gol? Certamente não 

faz sentido. As regras constitutivas têm o poder de gerar novas formas de comportamento, e 

podemos expressá-las da seguinte forma: X equivale a Y em um contexto C.  

 

La hipótesis de este libro es que hablar un lenguaje es realizar actos de acuerdo con 
reglas. La forma que tomara esta hipótesis, es que la estructura semántica de un lenguaje 
es una realización convencional de conjuntos de reglas constitutivas subyacentes, y que 
los actos de habla son actos realizados característicamente de acuerdo con esos 
conjuntos de reglas constitutivas. (SEARLE, 1990, p. 46) 

                
                                                           
5 Fica implicado que ao serem as possibilitadoras de uma possível ação estas também são as que a regulam. 
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Ao defender a visão de que por trás de todo ato de fala existe uma regra constitutiva, 

chega-se a ideia de que toda linguagem, ao se manifestar por meio de atos de fala, recorre a uma 

convenção. A linguagem é essencialmente convencional para Searle, mas ele incorpora em sua 

teoria a ideia de Paul Grice (1957), de que a intenção do falante por trás de todo proferimento é 

que ele seja reconhecido como tal pelo ouvinte. Searle (1969) defende, tal qual Grice, que há uma 

ligação forte entre o significado do proferimento e a intenção que o originou. A prova disso é 

quando alguém fala conosco em uma língua que não compreendemos: imediatamente assumimos 

que existe uma intenção por trás do proferimento com o propósito de nos comunicar algum 

conteúdo linguístico e, portanto, de maneira intuitiva atribuímos ao proferimento a existência de 

um significado.  

Grice (Idem) define duas possíveis interpretações para a palavra “significado”. A primeira 

ele denominou de significado natural, como no caso em que interpretamos as nuvens que vêm do 

horizonte significando chuva ou quando pronunciamos que pontos vermelhos na pele significam 

sarampo. A segunda é o significado não natural, que se expressa como a intenção do falante de 

que o proferimento “x” produza algum efeito no ouvinte por meio do reconhecimento dessa 

intenção. A ligação entre significado e intenção é fundamental para a constituição da noção 

griceana de speaker meaning, atribuindo a essa noção a propriedade de ser mais importante do 

que o significado convencional no processo de realização de todo ato de fala.                                 

          Searle (1969) “toma emprestada” esta noção de speaker meaning e incorpora, com algumas 

ressalvas, uma das ideias fundamentais de Grice, ao não desistir da ideia de que os atos de fala, 

além de serem constituídos por uma intenção, na maioria das ocasiões são possibilitados por uma 

convenção que foi invocada. Assim, o falante comunica o ato ilocucionário desejado por meio do 

reconhecimento da intenção por parte do ouvinte. Este reconhecimento acontece por meio do 

entendimento, por parte do ouvinte, de que as palavras proferidas fazem parte de uma convenção 

que o falante invocou naquele determinado contexto. O reconhecimento possibilita a constituição 

do ato de fala em uma última instância. Dessa forma, Searle afirma que “ao analisar os atos 

ilocucionários devemos capturar tanto os aspectos intencionais como os convencionais, e de 

maneira especial as relações entre eles” (SEARLE, 1990, p. 52). 

         Para entender em que consiste um determinado ato de fala, como asserir ou prometer, 

Searle segue a mesma estratégia de Austin (1962). Ele propõe estabelecer quais são as condições 
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necessárias e suficientes para a realização de cada ato ilocucionário. Caso o ato de fala respeite 

estas condições, podemos asseverar que o ato foi realizado com êxito. Ao propormos um 

conjunto de condições para cada ato de fala, podemos exprimir dessas condições quais são os 

componentes da força ilocucionária (SEARLE, 1990). Essa é uma diferença importante em 

relação a Austin, que por sua vez pensou na força ilocucionária como algo primitivo. Parte do 

legado de Searle foi distinguir de forma clara quais são os elementos que compõem a força 

ilocucionária para cada ato de fala. 

 

1.4 Condições de sucesso para os atos de fala  

 

Cada ato de fala, ao ser comunicado, cumpre uma finalidade que lhe é intrínseca. Uma 

promessa, por exemplo, gera o compromisso de realizar uma ação futura. Searle propõe a noção 

de ponto ilocucionário para definir aquela motivação essencial que o falante almeja que seja 

cumprida, por meio da manifestação de um determinado ato de fala (SEARLE, 1975). Assim, o 

ponto ilocucionário de uma asserção é que esta seja uma descrição fidedigna da realidade, e o de 

uma advertência, que previnamos o ouvinte de um possível risco ou problema. A noção de ponto 

ilocucionário é fundamental, uma vez que define a principal condição de sucesso para todos os 

atos ilocucionários, a saber, a condição essencial.  

A condição essencial exige como requisito fundamental o seu cumprimento se o nosso 

interesse é a correta realização do ato. Dessa forma, se faz explícito por meio da condição 

essencial o propósito implícito do ato ilocucionário, que vem dado em uma instância originária 

pela força do proferimento. Uma promessa para ser efetiva deve cumprir o requisito de satisfazer 

a condição essencial, isto é, o falante deve assumir efetivamente a obrigação de realizar a ação 

prometida. Uma asserção válida deve cumprir a condição essencial de estabelecer o compromisso 

do falante com a verdade do conteúdo expressado pelo proferimento. Existem outras condições 

menos importantes que devemos cumprir se quisermos realizar um ato de fala de maneira bem-

sucedida. Tais condições serão descritas a seguir.  

Condições de compreensão e inteligibilidade: a sua função é garantir que o input e o 

output sejam os apropriados para possibilitar o ato. Para a correta realização do ato de fala deve-
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se garantir que o falante seja compreendido, que ambos falante e ouvinte falem a mesma língua e 

que o contexto seja o apropriado. Estas condições demandam que não existam impedimentos 

físicos que atrapalhem a comunicação do ato ilocucionário em questão. Nem no ouvinte, nem no 

falante.   

Condição de distinção entre o conteúdo proposicional e o ato ilocucionário. O conteúdo 

proposicional deve cumprir o requisito de poder ser isolado, para diferenciar a proposição, do ato 

ilocucionário. Uma vez satisfeita esta condição é possível analisar criticamente a parte 

ilocucionária do ato e consequentemente avaliar se o ato cumpre com todos os requisitos 

ilocucionários.  

Condições preparatórias: incluem todos os requisitos prévios necessários para a correta 

realização de um determinado ato ilocucionário. No caso de uma promessa, antes de realizá-la 

devemos nos garantir de que a promessa seja do interesse do ouvinte e de que este a tenha 

compreendido integralmente. No caso de fazer um informe é importante que este tenha sido 

solicitado a alguém que tenha a faculdade de fazê-lo.  

Condições de sinceridade: cada ato de fala requer que o sujeite que faz o proferimento se 

ache em certo modo psicológico, i.e., apresente uma determinada atitude proposicional junto com 

conteúdo expressado. Para prometer é necessário ter a intenção de cumprir com aquilo que 

prometemos, e para asserir é necessário acreditar no conteúdo da asserção. 

Condição do reconhecimento por parte do ouvinte: esta condição solicita o 

reconhecimento por parte do ouvinte da atitude proposicional com a qual o ato ilocucionário foi 

realizado. Nesta condição, Searle (1969) resgata a ideia já apresentada de Paul Grice (1957), 

introduzindo a distinção de efeito perlocucionário. Distinção que possibilita ao ouvinte, por meio 

do reconhecimento da intenção do falante, a compreensão de certo efeito que o falante pretende 

causar. A forma como isso acontece é por meio do reconhecimento das regras semânticas 

utilizadas. O reconhecimento dessas regras possibilita que se alcance o objetivo do proferimento, 

a saber, cumprir o propósito do ato expressado pela condição essencial. No caso das promessas, o 

ouvinte reconhece que o falante esteja assumindo uma obrigação, e no caso das asserções, o 

ouvinte reconhece o compromisso do falante com a verdade do conteúdo expressado.  
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        A partir da sistematização das condições de sucesso para todo ato de fala, Searle (1969) 

extrai certas características que lhe permitem a elaboração de uma teoria da força ilocucionária. 

Ele desafia a visão de Wittgenstein (1953) que defende a existência de uma extensa variedade de 

jogos linguísticos, e propõe outra mais restrita, que afirma que só existem cinco famílias 

ilocucionárias, representadas por cinco forças ilocucionárias primitivas.  

           Defender esta visão implica que não importa a língua nem o lugar onde nos encontremos, 

se assistirmos de longe duas pessoas falando, podemos ter a certeza de que estão se comunicando 

por meio de atos ilocucionários que pertencem a uma destas cinco forças ilocucionárias 

primitivas.  

As forças ilocucionárias primitivas são: assertivas, cuja característica distintiva é 

representar estados de coisas no mundo; comissivas, comprometem o falante em um determinado 

curso de ação; diretivas, têm o propósito de que o ouvinte faça uma determinada ação; 

declarativas, propõem uma nova realidade linguística por meio do conteúdo proposicional do 

proferimento e seu posterior reconhecimento e aceitação por parte do ouvinte e expressivas, que 

têm como função expressar o estado psicológico do sujeito em uma determinada circunstância.  

         Para estabelecer essas categorias, Searle (1975) sustenta que existe um “núcleo” da força 

ilocucionária, formado por três distinções que todo ato ilocucionário possui: o ponto 

ilocucionário, a direção de ajuste, e o modo psicológico. As outras forças podem ser derivadas 

destas, aumentando ou diminuindo alguns destes componentes que revisaremos a seguir. 

           O ponto ilocucionário, como já apresentado, determina a finalidade de todo ato 

ilocucionário. Uma vez definido o ponto, fica estabelecida a direção de ajuste do ato 

ilocucionário. A direção de ajuste, por sua vez, estabelece como é que o conteúdo proposicional 

do ato ilocucionário pode ser satisfeito. Assim, no caso das asserções, o conteúdo deve estar em 

concordância com o mundo. Este tipo de ato tem a direção palavra-mundo. Outros, como as 

promessas e as ordens, têm a direção mundo-palavra: o mundo tem que coincidir com o conteúdo 

proposicional do ato para que possamos considerar o ato como bem-sucedido. Os atos 

expressivos como cumprimentar ou blasfemar têm direção de ajuste nula, não precisam cumprir 

com nenhum requisito, porque a única função que têm é expressar um estado psicológico. Por 

esse motivo, pelo fato de conseguir se manifestar já são bem-sucedidos. As declarações têm 
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dupla direção de ajuste, palavra-mundo e mundo-palavra, elas declaram fatos no mundo e, por 

meio dessa declaração, o mundo tem que se ajustar ao conteúdo dito no proferimento. 

Depois de identificar o ponto ilocucionário e a direção de ajuste, é necessário satisfazer a 

condição de sinceridade. Esta representa a atitude proposicional requerida para a correta 

realização de um determinado proferimento. Todo ato ilocucionário exige que o falante possua 

uma atitude proposicional específica, designada pela convenção que sustenta e estabelece quais 

são as condições de sinceridade do ato. A forma de invocar a convenção é por meio do uso 

efetivo das regras semânticas nas circunstâncias apropriadas. 

Searle (1975) identificou estes três componentes como os fatores fundamentais que 

determinam a configuração de toda força ilocucionária. Existem outros fatores menos relevantes 

que não serão comentados na presente dissertação. Sua proposta consiste em adotar uma 

interpretação da força ilocucionária, assumindo-a como um fenômeno complexo. A contribuição 

de Searle consistiu em aprofundar a ideia austiniana de que os atos ilocucionários podem ser 

felizes ou infelizes, sistematizando de forma detalhada as condições de sucesso que cada ato de 

fala deve cumprir para que possa ser considerado como bem-sucedido.  

A condição de ajuste estabelece como deve ser satisfeita a verificação do conteúdo 

proposicional do ato. Para realizar essa função Searle (1975) reutiliza a noção de condições de 

satisfação utilizada na filosofia da linguagem clássica, para avaliar o conteúdo proposicional das 

sentenças assertivas. Ele acrescenta a função de avaliar também os atos ilocucionários que têm 

direção de ajuste mundo-palavra, e dessa forma, permitir a verificação do conteúdo 

proposicional de promessas, ofertas, pedidos, etc. A partir dessa inovação, passa a ser possível 

avaliar se um determinado ato ilocucionário com direção de ajuste mundo-palavra é bem-

sucedido, avaliando se o mundo se adequou ou não ao conteúdo. Logo, assim como uma asserção 

pode ser verdadeira ou falsa, uma promessa pode ser mantida ou violada, e uma ordem obedecida 

ou desacatada.  

          A forma de ligar as condições de verdade com o mundo se dá a partir da ideia já 

apresentada de que todo ato ilocucionário tem um ponto ilocucionário que determina a direção de 

ajuste: palavra-mundo, no caso das asserções, e mundo-palavra, no caso das promessas, ordens 

ou pedidos. Dessa forma, o falante relaciona o conteúdo proposicional com o mundo - no caso 
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das asserções, com o propósito de conseguir que suas palavras se encaixem nos fatos, e no caso 

das promessas, o mundo deve se encaixar no conteúdo do proferimento, para que este seja bem-

sucedido.   

Segundo Vanderveken (2002, p. 4) “an important contribution of Searle to the theory of 

meaning lies in this analysis of satisfaction which extends the classical notion of truth conditions 

so as to cover all illocutionary forces”. Searle propõe uma extensão das condições de sucesso 

para todo ato de fala. Nessa abordagem, as condições de sucesso dependem tanto do 

cumprimento das condições de satisfação, como também de que sejam satisfeitas segundo a força 

do proferimento. A partir de então as condições de sucesso não só dependem da verificação das 

condições de satisfação do conteúdo proposicional em termos de correspondência, senão que 

também da direção de ajuste que determina outra condição de sucesso, a saber, a da força do 

proferimento. Assim, se efetuamos um pedido, a pessoa para quem o efetuamos não só deve 

cumprir com o conteúdo daquele pedido, senão que deve respeitar a força do proferimento. Neste 

caso, ele deve cumprir com o que foi pedido ao reconhecer a força do pedido, e não fazer isso por 

algum outro motivo. Não podemos dizer que o ato de fala foi realizado com sucesso se alguma 

dessas condições não for cumprida. As condições de sucesso dependem tanto da correspondência 

do conteúdo proposicional com o mundo, como do cumprimento da direção de ajuste da força. 

Dessa forma, Searle faz uma contribuição para a filosofia da linguagem, ao propor uma extensão 

das condições de sucesso, atribuindo à força a particularidade de fazer parte das condições de 

sucesso. 
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Parte II 

Capítulo 2 A noção de asserção em Frege 

 

Iniciaremos o capítulo com a exposição do material bibliográfico, onde Frege apresenta 

algumas de suas ideias fundamentais sobre o ato assertivo, com o objetivo de esclarecermos o 

caminho para uma posterior reconstrução da noção fregeana de asserção. Serão enfocados dois 

aspectos, a saber, a distinção entre força e pensamento e a concepção fregeana de julgar. 

Prosseguiremos o capítulo abordando os atos cognitivos de pensar e julgar, por meio da relação 

destes com a noção de pensamento, esclarecendo como estes atos cognitivos são fundamentais 

para a efetivação de todo ato assertivo, e explicando a relação com sua contraparte linguística. 

Na segunda seção abordaremos os atos linguísticos correspondentes aos atos cognitivos 

de pensar e julgar, a saber, expressar um pensamento e asserir. Explicaremos como é possível 

expressar um pensamento sem afirmar a verdade do pensamento expressado, aprofundando a 

importância da noção de força assertórica para estabelecer a distinção entre expressar um 

pensamento e afirmar aquele pensamento. Será elucidado como esta distinção leva Frege a 

introduzir a barra do juízo no seu sistema lógico formal. Na terceira seção apresentaremos a 

noção psicológica de asserção a partir das ideias que o autor elabora no seu texto O pensamento 

(1956, 1a ed. 1918a). Finalizaremos explicando como a partir de uma reinterpretação da barra do 

juízo, que deixa de pensar o signo como sendo um operador ilocucionário, podemos lhe atribuir 

uma função que permita uma interpretação lógica do ato assertivo em Frege. 

 

 

2.1 Apresentação do material bibliográfico 

 

Distinção entre força assertórica e pensamento 

A distinção entre força assertórica e pensamento é fundamental para compreendermos a 

noção de asserção em Frege. Uma abordagem correta à noção de força assertórica permitirá 

entender quando um proferimento a possui, isto é, quando é uma asserção. A origem da distinção 

se encontra no texto Conceitografia (FREGE, 1960 1a ed. 1879), sendo uma consequência da 

função que Frege outorga à barra do juízo do seu sistema formal.  
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A judgment is always to be expressed by means of the sign 

                                                 I— 

This stands to the left of the sign or complex of signs in which the content of the 
judgment is given. If we omit the little vertical stroke at the left end of the horizontal 
stroke, then the judgment is to be transformed into a mere complex of ideas; the author is 
not expressing his recognition or non-recognition of the truth of this. (FREGE, 1960, p. 
1-2) 

 

A barra do juízo na linguagem formal fregeana cumpre a função de expressar o 

reconhecimento da verdade do pensamento, a saber, o ato mental de julgar. Quando a barra de 

juízo é omitida expressamos só o conteúdo proposicional, sem julgamento, mantendo-nos neutros 

sobre qual é o seu valor de verdade.  

 

Thus, let 

                                                              |—A 

mean the judgment: “unlike magnetic poles attract one another.” 

In that case 

                                                               —A  

will not express this judgment; it will be intended just to produce in the reader the idea 
of the mutual attraction of unlike magnetic poles-so that, e.g., he may make inferences 
from this thought and test its correctness on the basis of these. (FREGE, 1960, p. 2) 

 

Dessa forma, Frege diferencia entre o ato proposicional e o ato ilocucionário ou ato de 

fala assertivo. Ele faz a diferenciação de maneira não explícita, ao atribuir à barra do juízo a 

função de expressar o ato mental de julgar. Esta é uma distinção cognitiva que inserida no 

contexto filosófico em que foi apresentada torna possível atribuir ao signo da barra do juízo a 

função de marcar a diferença entre: expressar um conteúdo proposicional sem indicar o seu valor 

de verdade, e o ato de fala assertivo. Isto é, o reconhecimento, por parte do sujeito, da verdade do 

conteúdo proposicional proferido.  

As a constituent of the sign |— the horizontal stroke combines the symbols following it 
into a whole; assertion, which is expressed by the vertical stroke at the left end of the 
horizontal one, relates to the whole thus formed. (FREGE, 1960, p. 2) 
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Em Leis básicas da aritmética, Frege afirma algo parecido: “of the two signs out of which 

the sign ‘|—’ is composed the judgment-stroke alone contains the act of assertion” (FREGE, 

1960, 1a ed. 1893) 

No seu primeiro sistema da Conceitografia, Frege defende que não há espaço para a 

distinção entre sujeito e predicado, pois o conteúdo julgado é inteiramente contido no sujeito da 

asserção e, o predicado “é um fato” que serve apenas para apresentar esse conteúdo como sendo 

julgado (FREGE, 1960, p. 3). O ato assertivo parece ser interpretado por Frege como o ato 

linguístico de predicar a verdade do conteúdo proposicional: “our symbolic language is a 

language of this sort; the symbol |— is the common predicate of all judgments” (FREGE, 1960, 

p. 4).  

No seu segundo sistema, Frege faz uma revisão e desiste da ideia de que asserção é a 

predicação da verdade de um conteúdo proposicional. Em um escrito póstumo denominado Sobre 

a geometria euclidiana cuja data estimada estaria entre o ano de 1899 a 1906, o autor se refere 

pela primeira vez à noção de força assertórica de maneira explícita, atribuindo-lhe a propriedade 

de garantir quando uma sentença indicativa expressa de forma efetiva o reconhecimento da 

verdade do pensamento. “We declare our recognition of the truth of a thought, or as we may also 

say, our recognition of a truth, by uttering a sentence with assertoric force” (FREGE, 1979, p. 

167).  

Em um texto posterior denominado Uma breve inspeção das minhas doutrinas lógicas 

(1979, 1a ed. 1906), ele atribui a sua barra de juízo a função de estabelecer quando uma sentença 

assertórica tem força assertórica no seu sistema formal.  

 

We can grasp a thought without recognizing it as true. To think is to grasp a thought. 
Once we have grasped a thought, we can recognize it as truth - make a judgment - and 
give expression to this recognition- make an assertion. We need to be able to express a 
thought without putting it forward as true. In the Begriffsschrift I use a special sign to 
convey assertoric force: the judgment-stroke. (FREGE, 1979, p. 198) 

 

A noção de força assertórica é utilizada por Frege para distinguir quando uma asserção é 

ou não genuína. Ele percebe no seu texto O pensamento que é possível proferir sentenças 
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assertóricas com força assertórica, e sem ela (FREGE, 1956). O primeiro caso acontece, por 

exemplo, quando um cientista em uma palestra apresenta uma tese; o segundo caso, quando um 

aluno de uma língua estrangeira profere uma asserção. Nesse último caso, o contexto é o 

responsável pela ausência da força assertórica no proferimento. 

A noção de força assertórica é a responsável por garantir quando uma sentença 

assertórica tem a força de estabelecer uma asserção. O ator no palco profere sentenças 

assertóricas, mas seus proferimentos não têm a força de realizar uma asserção. 

Consequentemente, força assertórica é a propriedade que garante que o sujeito que afirma realize 

efetivamente uma asserção genuína, isto é, se comprometa com a verdade do pensamento 

expressado, por meio do proferimento de uma sentença assertórica. 

A força assertórica, afirma Frege (1956), encontra-se na forma da sentença assertórica. 

Mas, ele mesmo reconhece que isso é confuso: não existe na linguagem natural nenhum elemento 

sintático que permita caracterizar ou identificar com claridade quando o proferimento de uma 

sentença assertiva tem força assertórica. Por um lado, Frege apresenta a força assertórica como 

aquilo que garante que uma asserção seja genuina. Por outro lado, não existe nenhum elemento 

sintático que permita identificá-la - somente podemos achá-la de maneira implícita na forma da 

sentença assertórica. 

 

It seems to me that thought and judgment have not hitherto been adequately 
distinguished. Perhaps language is misleading. For we have no particular part of 
assertoric sentences which corresponds to assertion; that something is being asserted is 
implicit rather in the form of assertoric sentences. (FREGE, 1956, p. 294) 

          

A distinção entre força assertórica e pensamento responde questão que versa sobre se a 

sentença interrogativa “a neve é branca?”, e a sentença assertiva “a neve é branca”, expressam 

ou não o mesmo pensamento. Em uma primeira abordagem parece intuitivo afirmar que as 

sentenças expressam pensamentos distintos. Frege em O pensamento reparou que na verdade 

ambas as sentenças expressam o mesmo pensamento. A diferença entre as duas sentenças se acha 

no que conhecemos como força. Esse é um dos motivos principais para realizar a diferenciação 

entre força e pensamento. Logo, é possível compreender como podemos expressar pensamentos 

que não sejam asseridos, basta simplesmente expressá-los sem força.  
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An interrogative sentence and an indicative one contain the same thought; but the 
indicative contains something else, as well, namely, the assertion. Therefore two things 
must be distinguished in an indicative sentence: the content, which it has in common 
with the corresponding sentence-question, and the assertion. The former is the thought, 
or at least contains the thought. So it is possible to express the thought without laying it 
down as true. Both are so closely joined in an indicative sentence that it is easy to 
overlook their separability. (FREGE, 1956, p. 294) 

 

Esta distinção resolve outra questão importante: por que a sentença assertiva “a neve é 

preta”, que expressa um pensamento falso, ao ser incorporada no antecedens de uma sentença 

condicional como em “se a neve é preta, então não é branca”, passa a expressar um pensamento 

verdadeiro? A solução dada por Frege é que na sentença assertiva “a neve é preta” o pensamento 

foi asserido de fato. Já na sentença condicional o que se afirma é o pensamento completo, a 

relação entre os dois pensamentos expressados pela sentença condicional.  

No seu texto Negação (FREGE, 1960, 1a ed. 1918b), Frege também se refere à distinção 

entre força assertórica e pensamento, explicando como é possível expressar pensamentos sem 

nos comprometermos com a sua verdade. A forma de fazê-lo é por meio de uma pergunta 

proposicional, como no caso da sentença “a neve é branca?”. Nesse tipo de sentença a decisão 

sobre o valor de verdade do conteúdo fica em suspenso. Se o pensamento fosse assertivo, ele 

mesmo expressaria o seu valor de verdade. Consequentemente, uma pergunta proposicional já 

portaria a sua resposta. Portanto, não é correto afirmar que a verdade é expressa pelo pensamento. 

 

Truth cannot go along with the sense of an interrogative sentence; that would contradict 
the very nature of a question. The content of a question is that as to which we must 
decide. Consequently truth cannot be counted as going along with the content of the 
question. When I raise the question whether the Sun is bigger than the Moon, I am 
seeing the sense of the interrogative sentence “Is the sun bigger than the Moon?” Now if 

this sense were a thought whose being consisted in its being true, then I should at the 
same time see that this sense was true. Grasping the sense would at the same time be an 
act of judging; and the utterance of the interrogative sentence would at the same time be 
an assertion, and so an answer to the question. (FREGE, 1960, p. 118-119) 

 

A natureza das perguntas é outro motivo que demanda a separação entre pensamento e 

força assertórica. Toda pergunta proposicional pede uma resposta em forma de sentença 

assertórica, onde se afirma ou se nega o mesmo pensamento expressado na pergunta. A mesma 
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distinção entre pensamento e força assertórica que apresentamos nas sentenças assertóricas é 

utilizada também nas perguntas proposicionais.  

 

The very nature of a question demands a separation between the acts of grasping a sense 
and of judging. And since the sense of an interrogative sentence is always also inherent 
in the assertoric sentence that gives an answer to the question, this separation must be 
carried out for assertoric sentences too. (FREGE, 1960, p. 119) 

    

Frege se pergunta se à negação corresponde uma força assertórica negativa que consiste 

em apresentar ou reconhecer algo como falso, o contrario da função que ele outorga a barra do 

juízo. Neste ponto ele fez uma descoberta importante, defendendo que a negação não é um ato 

mental senão que esta faz parte do pensamento. Por isso é independente de qualquer processo 

cognitivo por parte do sujeito. Segundo esta interpretação, não é correto sustentar que existem 

dois tipos de juízos; afirmativos e negativos. Só existe o pensamento, que pode ser expresso com 

força assertórica, ou sem ela. A negação também é a expressão de um pensamento com força 

assertórica.  

Se fizermos a pergunta proposicional “o acusado incendiou a casa de propósito?” temos 

que o ouvinte recebe um convite a julgar, i.e., a reconhecer ou rejeitar a verdade do pensamento 

expresso pela pergunta. Neste caso, o reconhecimento da verdade do pensamento negativo: o 

acusado não incendiou a casa de proposito, se reconhece o pensamento oposto ao pensamento 

contemplado na pergunta. A conclusão é que não há juízos negativos, mas apenas 

reconhecimento da verdade de pensamentos negativos. A negação é um elemento constitutivo do 

próprio pensamento cuja verdade foi reconhecida, dessa forma temos outro argumento a favor da 

distinção. 

 

A concepção de julgar em Frege 

 

Uma das principais contribuições filosóficas de Frege foi conseguir distinguir com clareza 

quais são os elementos que conformam um juízo. Como já apresentado na seção anterior, no seu 

texto Conceitografia, Frege, por meio da barra de juízo, distingue o conteúdo de um juízo, do ato 

de julgar aquele conteúdo. 
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Em Sobre sentido e referência (1960, 1a ed. 1892) Frege defende que a noção de juízo, 

entendida como a admissão da verdade do pensamento, é necessária se pretendemos expressar 

conteúdos objetivos: “but so much should already be clear, that in every judgment, no matter 

how trivial, the step from the level of thoughts to the level of reference (the objective) has already 

been taken” (FREGE, 1960, p. 64). O pensamento não é suficiente se quisermos ter uma atitude 

científica, isto é, se quisermos determinar o seu valor de verdade. O esforço para chegar ao valor 

de verdade do pensamento é realizado pelo ato cognitivo de julgar.   

O signo da barra de juízo também cumpre a importante função de estabelecer a distinção 

entre dois atos cognitivos; pensar e julgar. A linguagem simbólica fregeana permite estabelecer a 

distinção entre, por um lado, apreender um pensamento, similar a quando a criança no seu foro 

íntimo se pergunta pela primeira vez se “2 + 2 = 4?”, e por outro lado, o ato de julgar aquele 

pensamento como um fato, o momento em que a criança reconhece e aceita a verdade do 

pensamento expresso na pergunta. Consequentemente, pensar e julgar são noções importantes na 

aquisição de saber. Para saber que a neve é branca, tenho primeiro que julgar que a neve seja 

branca, e para julgar isso, é necessário primeiro apreender o pensamento de que a neve é branca. 

A transição do pensamento ao seu valor de verdade realizado pelo ato de julgar possibilita o 

conhecimento. Por esse motivo, a distinção fregeana é relevante para entender melhor como essa 

transição ocorre (ou pode ocorrer). 

 

We can never be concerned only with the reference of a sentence; but again the mere 
thought alone yields no knowledge, but only the thought together with its reference, i.e. 
its truth value. Judgments can be regarded as advances from a thought to a truth value. 
Naturally this cannot be a definition. Judgment is something quite peculiar and 
incomparable. (FREGE, 1960, p. 65) 

 

O ato de julgar é fundamental para compreender a noção de asserção fregeana, por ser a 

contraparte interna do ato empírico assertivo. No seu texto póstumo Lógica, cuja data se estima 

entre 1879 e 1891, Frege se refere pela primeira vez à relação entre o ato mental de julgar e o ato 

linguístico de asserir: “the goal of scientific endeavour is truth. Inwardly to recognize something 

as true is to make a judgment, and to give expression to this judgment is to make an assertion” 

(1979, p. 3).  
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2.2 Atos cognitivos em Frege 

 

Nos seus primeiros escritos lógicos, Frege (1879; 1884; 1893) fez uma análise da 

estrutura dos juízos por meio de uma distinção dos seus componentes, diferenciando entre o ato 

de julgar e o conteúdo do juízo. No material bibliográfico até aqui apresentado demonstra-se 

como o ato mental de julgar se encontra intimamente ligado ao ato assertivo. A razão disso é que 

o ato de julgar é necessário para a constituição e posterior realização do ato de fala da asserção. 

Essa ligação exige esclarecer e entender em detalhe a relação do ato assertivo com o ato 

psicológico de julgar, uma vez que temos como meta da presente dissertação compreender a 

noção de asserção de forma precisa. Antes de nos aprofundarmos na noção fregeana de julgar é 

imperativo primeiro esclarecer outro ato cognitivo necessário para a configuração de todo juízo, a 

saber, o ato de pensar. 

Frege sustenta que existe uma capacidade mental específica que consiste em apreender o 

pensamento e isso foi denominado por Frege como “pensar” (1956). Pensamentos, definidos de 

maneira vaga, são unidades articuladas de sentido que independem da existência da linguagem e 

cuja característica principal é serem portadores de valores de verdade. Aceitar a sua existência 

possibilita a distinção entre conteúdos proposicionais objetivos e impressões ou ideias subjetivas. 

Frege denominou o ato cognitivo de apreender um pensamento como pensar (1956). Dessa 

forma, por meio do ato cognitivo de pensar, o pensamento é apreendido e pode ser acessado por 

distintos sujeitos, além de ser pensado por distintos pensadores.  

Defender a noção de pensamento implica algumas consequências importantes no campo 

cognitivo. A principal é que pessoas diferentes podem entreter exatamente o mesmo sentido. A 

partir disso, é possível atribuir a esse conteúdo o mesmo significado, o mesmo referente ou valor 

de verdade, compartilhando dessa forma a mesma proposição. Assim, Frege (1956) começa a 

fundamentação de uma de suas teses principais, que trata que pensar objetivamente é possível.  

A forma de comunicar o pensamento é por meio do proferimento de sentenças. Toda 

sentença expressa um conteúdo, e esse conteúdo, que podemos chamar de sentido, refere-se a um 

estado de coisas que pode ser ou não o caso (FREGE, 1956). A sentença é a expressão linguística 

visível desse conteúdo que Frege nomeou de “pensamento”. A metáfora utilizada por Frege é que 

o pensamento veste-se com a roupagem perceptível da sentença. Quando afirmamos que uma 
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sentença é verdadeira, na verdade, nos referimos ao pensamento expressado por ela. Para Frege 

(1956), a sentença é o meio linguístico visível que nos permite expressar pensamentos ou 

proposições a outras pessoas. 

  Além disso, o pensamento tem como propriedade fundamental ser objetivo, isso significa 

que o conteúdo de cada pensamento tem a propriedade essencial de ser verdadeiro ou falso. Essa 

propriedade garante que exatamente o mesmo pensamento possa ser expresso em proferimentos 

distintos, já que a referência será sempre a mesma, a saber, o mesmo valor de verdade. A 

objetividade do pensamento se manifesta também de forma clara no nível ontológico, pois sua 

existência independe totalmente dos sujeitos, não precisando ser apreendido por ninguém para 

existir de fato. Podemos dizer que o pensamento é ontologicamente autônomo por não pertencer 

nem ao mundo físico, nem ao âmbito das representações mentais. Ele cumpre o papel de nos 

aproximar à noção de verdade já que possui a propriedade de ser potencialmente acessível para 

todo sujeito.  

Ao atribuir aos pensamentos a propriedade de serem os portadores primários de valores de 

verdade, Frege dá um passo importante a favor da tese que defende a objetividade da verdade. 

Assim, não existe contradição entre um fato que é o caso e uma opinião generalizada que sustenta 

aquilo como sendo falso. O melhor exemplo disso foi o pensamento expresso pela crença de que 

a Terra era plana, algo defendido pela grande maioria na antiguidade, mas certamente falso. Em 

contraposição, o pensamento que a Terra é redonda, sempre foi verdadeiro mesmo quando 

ninguém defendeu aquilo, ou mesmo antes de ser cogitado por alguém. Logo, existe uma 

independência entre o pensamento e o sujeito no que diz respeito à determinação do valor de 

verdade, pois o pensamento carrega um valor de verdade de forma independente ao 

reconhecimento do sujeito. 

A noção de pensamento permite a distinção entre a Lógica e a Psicologia. Frege (1956) 

defende que o pensamento é o objeto de estudo da Lógica, por ser objetivo e ontologicamente 

independente. As leis lógicas podem ser aplicadas ao pensamento, e o fazem ser verdadeiro ou 

falso de forma independente a qualquer reconhecimento por parte do sujeito. Os objetos de 

estudo da Psicologia: imagens, ideias e representações são epistemicamente subjetivos e 

ontologicamente dependentes de um sujeito. Por essa razão, têm um caráter privado. Isso quer 

dizer que cada sujeito tem suas próprias representações, imagens ou ideias em sua mente. Se 
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alguém tem a impressão sensitiva de um campo verde, é necessário que o sujeito tenha essa 

impressão para que ela seja possível. A impressão já inclui o sujeito, por isso, segundo essa visão, 

as ideias ou representações são dependentes ontologicamente do seu portador. Deixar a 

Psicologia adentrar na Lógica implicaria ter que assumir que as leis da Lógica são um fenômeno 

psicológico, o que acabaria com a sua objetividade, algo que Frege não estava disposto a aceitar 

de nenhuma forma (1879-1891). 

Ao compreendermos que o pensamento não desvela qual é o seu valor de verdade por si 

mesmo surge uma questão a respeito da função do sujeito na realização do ato assertivo. A partir 

da não assertividade dos pensamentos, Frege (1956) conclui que para fazer uma asserção bem-

sucedida precisamos de dois atos cognitivos, o primeiro já foi apresentado como pensar, o 

segundo Frege denominou julgar.  

Frege define julgar como “reconhecer a verdade do pensamento” (1956, p. 294).  Julgar 

representa o momento em que passamos de um estado de indeterminação como apreender o 

pensamento de que a neve é branca, a aceitar que o conteúdo linguístico desse pensamento é 

verdadeiro, isto é, que a neve é branca. Julgar é o momento exato em que formamos uma crença, 

a crença de que a neve é branca. O ato de julgar é um ato mental que gera uma convicção sobre 

qual valor de verdade devemos atribuir a um determinado pensamento. Pensar, entendido como o 

ato cognitivo de apreender um pensamento, é condição necessária, mas não condição suficiente 

para realizar o ato de fala assertivo, isto é, expressar o reconhecimento de um conteúdo como 

verdadeiro por meio do proferimento de uma asserção. O ato mental de julgar possibilita que o 

pensamento alcance a objetividade que a atividade científica demanda e quando é realizado 

corretamente traz um ganho epistêmico, já que, quando o pensamento expresso na sentença for 

verdadeiro, podemos dizer que o conteúdo linguístico corresponde a um fato, “um fato é um 

pensamento que é verdadeiro” (FREGE, 1956, p. 307, tradução minha). Por outro lado, quando o 

pensamento é falso, embora entendamos o seu sentido podemos afirmar que ele não possui 

referência. A partir dessa definição entendemos que o pensamento se manifesta em três níveis: no 

nível linguístico, como sendo o conteúdo da sentença; no nível epistemológico, como a unidade 

proposição-pensamento; e, por fim, no nível ontológico, com o valor de verdade ao que a 

sentença refere. Seguindo o caminho argumentativo feito por David Andrew Bell (1975) 

identificamos o significado de uma sentença com o pensamento expresso nela, e o significado da 
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sentença junto ao ato mental de asserir com o estado de coisas que ela afirma existir. Esses três 

aspectos, o linguístico, o epistemológico e o ontológico se encontram interligados, já que são 

manifestações, em certa forma, do mesmo fenômeno. É impossível uma abordagem completa do 

ato assertivo como fenômeno sem dar a mesma importância aos três níveis em que ele se 

manifesta (BELL, 1975, p. 3). 

 

2.3 Atos linguísticos em Frege 

 

Frege percebeu problemas de ambiguidade na linguagem natural e na lógica. Na 

linguagem natural temos que as sentenças podem ser confusas dependendo do contexto em que 

são proferidas. É perfeitamente possível proferir uma sentença assertiva, sem que o proferimento 

possa constituir uma asserção, isto é, proferir asserções sem nenhuma pretensão de expressar uma 

verdade. Frege chamou o ato de proferir esse tipo de sentenças de “pseudo-asserções” (1956, p. 

294). Mesmo assim, conseguimos entender o proferimento do ator, o que prova que ele conseguiu 

expressar linguisticamente um pensamento, um conteúdo proposicional que nós apreendemos ao 

ser expresso pela pseudoasserção.  

Da mesma forma que é possível, por meio do ato cognitivo de pensar, apreender um 

pensamento e permanecer neutros em relação à questão do seu valor de verdade, podemos de 

forma paralela expressar por meio de um ato linguístico aquele mesmo pensamento. Um exemplo 

é quando expressamos uma sentença interrogativa como “a Terra é redonda?”: a sentença não 

tem como referência nenhum valor de verdade, senão que pede a elucidação do pensamento 

expresso por uma resposta do tipo “sim” ou “não” - a primeira atribuindo ao pensamento a 

propriedade de ser verdadeiro, e a segunda, de ser falso. Outro exemplo é quando um cientista 

formula a hipótese “os polos opostos se atraem”. Nessa situação, o valor de verdade para o 

cientista fica em aberto (suspenso), mas por causa da objetividade do pensamento, a hipótese é 

necessariamente ou verdadeira ou falsa, precisando o cientista elucidar posteriormente se a 

hipótese é ou não verdadeira.   

O fenômeno relacionado à possibilidade de proferir linguisticamente uma sentença 

assertiva sem realizar uma asserção genuína chamou a atenção de Frege. A solução fregeana de 
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por que o ator no palco não consegue fazer asserções legítimas, foi considerar suas asserções 

como carentes de algum elemento essencial ao ato assertivo que impede que seus proferimentos 

constituam asserções válidas. Se a asserção não é válida, deixa de realizar as tarefas próprias do 

ato de fala assertivo, que são expressar um pensamento e afirmá-lo como verdadeiro. Em termos 

pragmáticos não comunicamos nenhum juízo, porque em nenhum momento foi feito por parte do 

sujeito o reconhecimento do valor de verdade que carrega o pensamento.  

Na maioria dos casos, o recurso linguístico que garante a presença da força assertórica na 

asserção é a forma da sentença assertórica. A forma da sentença assertórica corresponde a um 

conjunto de propriedades sintáticas ditadas por uma convenção linguística que nos permite 

reconhecer que por meio do proferimento foi feita uma asserção e não outro tipo de ato de fala.   

Na lógica, Frege (1956) percebe que o problema de ambiguidade da linguagem natural se 

manifesta de forma análoga. Frege compreendeu que existem regras de inferência, como por 

exemplo, o modus ponens, que requerem que a mesma proposição seja interpretada como uma 

ocorrência não assertiva em uma das premissas e de forma assertiva em outra. Isso se dá porque, 

como já demonstrado, o mesmo pensamento pode ser reconhecido como sendo asserido ou não, 

mantendo exatamente o mesmo conteúdo. Uma proposição pode ter no discurso uma ocorrência 

asserida ou não asserida, e ser reconhecida como sendo a mesma proposição. Geach chamou isso 

de “the Frege´s point” (1965, p. 449), reconhecendo-o como o primeiro a apresentar a questão de 

maneira clara e enfática. Dessa forma, deixou de ser uma condição necessária o requisito de que 

proposições legítimas são somente aquelas que estabelecem ou afirmam um estado de coisas. A 

partir dessa interpretação é possível olhar para uma proposição como simplesmente “dando a 

entender” um estado de coisas, sem reivindicar que esse estado de coisas seja de fato assim. “The 

Frege´s point” é algo que necessariamente devemos compreender se quisermos entender com 

propriedade em que consiste o modus ponens (GEACH, 1965, p. 452). Uma analogia desse 

fenômeno acontece na linguagem natural, já que uma mesma sentença pode ser usada para 

realizar dois tipos de atos linguísticos e ainda assim, expressar corretamente o mesmo 

pensamento. Como no caso já mencionado da hipótese formulada pelo cientista, onde podemos, 

por meio de uma asserção, afirmar que o pensamento contido na hipótese é verdadeiro. 

Na linguagem natural não existe nenhum elemento sintático que garanta em todas as 

ocasiões quando uma sentença assertiva foi proferida com força assertórica, constituindo uma 
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asserção. A razão é que em determinadas ocasiões o contexto é responsável pelo sujeito atribuir 

força assertórica à sentença, o que não pode ser fixado por meio da linguagem. A mesma 

sentença pode ser proferida em contextos distintos e ser em um caso uma asserção genuína, e em 

outro, não. Ou seja, é possível ter ocorrências distintas da mesma sentença de acordo com um 

critério gramatical. Mas, conforme um critério lógico, que é mais profundo, o que foi expresso na 

verdade é a proposição com força assertórica e, no critério gramatical, sem força assertórica. 

         Ter dois tipos de critérios, o gramatical e o lógico, para analisar uma sentença assertiva da 

linguagem natural pode facilmente gerar confusão se não formos rigorosos na hora de definir o 

modelo de análise da sentença. Sabemos que a linguagem natural não é um meio totalmente 

efetivo para comunicar o pensamento. Portanto, desde a perspectiva da lógica isso deve se tornar 

transparente, isto é, devemos enunciar sempre de forma explícita quando uma proposição tem 

força assertórica ou não. Não ter um signo que permita reconhecer quando a ocorrência é 

assertiva ou não, ocasionará imprecisões que conduzirão a outros erros. Isso se deve ao fato de 

que é relevante saber qual é a atitude que devemos adotar em cada caso a respeito da proposição. 

Frege (1879) introduz na sua linguagem formal a barra do juízo ou signo de asserção “|—”, para 

cumprir a função de transparentar no seu sistema formal quando uma proposição aparece como 

sendo afirmada.          

Todas as noções fregeanas já apresentadas: pensamento, juízo e asserção, estão fortemente 

ligadas à noção de força assertórica. O motivo disso é que estas noções dependem da força 

assertórica para em uma última instância, conseguirem se constituir como uma asserção. Uma 

asserção sem força assertórica carece de interesse para a ciência, pois não pode expressar nenhum 

conhecimento, já que a ciência tem como tarefa se preocupar com o descobrimento de 

pensamentos verdadeiros (FREGE, 1956), que nos permitam formar crenças verdadeiras que 

serão a base do nosso saber. O signo de asserção no sistema lógico fregeano soluciona o 

problema da ambiguidade da linguagem natural ao desempenhar a função de deixar sempre de 

maneira visível se o pensamento expresso constitui uma asserção genuína ou não.  
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2.4 A noção psicológica de asserção 

 

Como já apresentado, existe um paralelismo entre o ato cognitivo de julgar e o ato 

linguístico de asserir em Frege. Segundo esta interpretação do ato assertivo, asserção é o ato 

empírico, a declaração pública do reconhecimento da verdade de um pensamento por meio do ato 

mental de julgar.  

No texto O pensamento, Frege apresenta de forma clara a sua noção psicológica de 

asserção.  

(1) The apprehension of a thought-thinking 
(2) The recognition of the truth of a thought-judgment 
(3) The manifestation of this judgment-assertion  

We perform the first act when we form a sentence-question. An advance in science 
usually takes place in this way, first a thought is apprehended, such as can perhaps 
be expressed in a sentence question, and after appropriate investigations, this 
thought is finally recognized to be true. We declare the recognition of truth in the 
form of an indicative sentence. (FREGE, 1956, p. 294) 
 
 

Ao interpretar a noção da asserção desde uma perspectiva psicológica, se explica o porquê 

de um ator no palco não poder efetuar asserções genuínas. Se o ator profere a sentença “a neve é 

branca”, a audiência não tomará o proferimento como sendo uma asserção genuína por não 

possuir a seriedade necessária para realizar o ato. A noção psicológica de asserção atribui ao 

estado mental do sujeito que assere, a propriedade de garantir quando a asserção é válida, ligando 

dessa forma a noção de força assertórica à atitude proposicional do sujeito que faz a asserção.  

 

We declare the recognition of truth in the form of an indicative sentence. We do not have 
to use the word “true” for this. And even when we do use it the real assertive force lies, 
not in it but in the form of the indicative sentence and where this loses its assertive force 
the word “true” cannot put it back again. This happens when we do not speak seriously. 

As stage thunder is only apparent thunder and a stage fight only an apparent fight, so 
stage assertion is only apparent assertion. (FREGE, 1956, p. 294) 
 

 

A atitude proposicional necessária para a realização do ato assertivo, pode ser identificada 

com a crença gerada por meio do reconhecimento da verdade do pensamento pelo ato mental de 

julgar. Não possuir esse estado mental implica estar incapacitado para proferir asserções 

legítimas. 
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Therefore it must still always be asked, about what is presented in the form of an 
indicative sentence, whether it really contains an assertion. And this question must be 
answered in the negative if the requisite seriousness is lacking. (FREGE, 1956, p. 294-
295) 

 

Podemos reconstruir a partir da explanação dada por Frege quais são as condições de 

sucesso para a noção psicológica de asserçao: 1) expressar um pensamento; 2) que o sujeito 

manifeste o reconhecimento interno da verdade desse pensamento, isto é, que ele acredite no 

conteúdo proferido; 3) que o contexto seja apropriado. 

Na interpretação psicológica da asserção, o ato de fala de asserir é semelhante aos atos de fala 

expressivos, como “ouch” ou “nossa”
 (GREIMANN, 2012, p. 5), com os quais manifestamos 

sensações, como uma dor ou uma surpresa por meio do proferimento de uma palavra. A diferença 

é que ao proferir o ato de fala assertivo “a Terra é redonda” expressamos uma atitude 

proposicional com um conteúdo linguístico completo, ou seja, a crença de que o conteúdo 

expressado é verdade6. Assim, podemos parafrasear a asserção “a Terra é redonda” por “eu creio 

que a Terra é redonda”, mudando a relação primária estabelecida entre verdade e pensamento, 

por outra, entre verdade e sujeito.  

Frege (1956) afirma que os cientistas não podem reconhecer algo que dependa dos estados 

mentais do sujeito como uma base firme para a ciência. Por isso, ele defende que uma verdade 

como a que é expressa pelo teorema de Pitágoras é independente do reconhecimento do sujeito7. 

O valor do conhecimento expresso pelo pensamento é intrínseco, ou seja, não depende de ser 

apreendido e reconhecido como verdadeiro.  

             Isso deixa em aberto a possibilidade de que exista outra interpretação para a noção de 

asserção em Frege. Uma interpretação onde o conteúdo da asserção seja apresentado como 

verdadeiro de forma independente da atitude proposicional do sujeito. Denominamos essa 

interpretação como a noção lógica de asserção, que é chamada assim por ter o papel de apresentar 

um conteúdo linguístico como verdade, sem colocar a ênfase na atitude proposicional manifesta. 

                                                           
6 Kaplan apresenta uma visão contrária. Para ele, “ouch” expressa um conteúdo semântico equivalente à sentença “eu 

estou com dor”. 
7 “Thus the thought, for example wich we expressed in the Pythagorean theorem is timelessly true, true 
independently of whether anyone takes it to be true. It needs no bearer. It is not true for the first time when it is 
discovered, but is like a planet which, already before anyone has seen it, has been in interaction with other planets” 

(FREGE, 1956, p. 302). 
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Nesta abordagem do conceito de asserção o que é realmente relevante é a verdade apresentada 

pela asserção, e não o que aconteceu na mente do sujeito que a fez. 

Peter Pagin, em seu artigo Assertion (1965), sugere algo similar ao propor que podemos 

olhar para o conceito de asserção fregeano a partir de outras duas perspectivas distintas da noção 

psicológica aqui apresentada. A primeira não exige o requisito de ter uma determinada atitude 

proposicional por parte do sujeito que efetua a asserção. O que acompanha neste caso o conteúdo 

linguístico é um componente abstrato, uma força de juízo que escolta o pensamento. A segunda 

opção que Pagin propõe é trocar a atitude proposicional que é adjunta ao conteúdo proposicional, 

isto é, trocar a crença que p por: conhecimento que p. Saber que p seria a atitude proposicional 

necessária para acompanhar o conteúdo linguístico no ato assertivo. Ao trocar “eu creio que p” 

por “eu sei que p” o sujeito afirma que tem os meios para justificar aquilo que foi asserido. 

 

The first is to interpret Frege’s idea that assertion is a sign of judgment in a different 
way. We can think of what is communicated by an assertion as a propositional content 
together with a judgmental force or mode. This would be an abstract component rather 
than something mental. Judgment or belief is the mental attitude of the speaker that 
corresponds to judgmental force, but the correspondence need not be realized (i.e. the 
speaker need not believe). This suggestion has the advantage of avoiding the need to 
require particular mental states of the speaker, and the drawback of postulating new 
abstract entities. The second alternative is to conclude that belief is simply the wrong 
state to relate to assertion. Maybe knowledge is more adequate. (PAGIN, 1965, p. 25) 

 

Vemos que existem diversas propostas sobre como abordar a noção de asserção em Frege. 

Para apresentar a noção lógica de asserção é necessário fazer uma reconstrução da barra de juízo 

do seu sistema formal. Ou seja, interpretá-la de maneira correta é fundamental para poder 

entender o ato assertivo em Frege de outra forma. 

 

2.5 A barra do juízo no sistema lógico fregeano 

 

Frege apresentou a barra de juízo em dois textos, primeiro na Conceitografia  (1a ed. 

1879, 1960) e depois nas Leis Básicas da Aritmética (1893-1903). Onde ele repete basicamente a 

mesma abordagem, mudando só algumas distinções e mantendo as ideias fundamentais. Como já 

apresentada nesta dissertação, a noção de juízo em Frege é primitiva, e a de asserção é derivada 
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da primeira. Por isso, seu signo da barra de juízo também cumpre a função de ser um signo de 

asserção, a única diferença para referirmos a um ou a outro será ver se este se manifesta como um 

ato interno primitivo ou um ato externo derivado.          

A linguagem formal é considerada por Frege como uma língua característica, que tem 

como meta deixar de uma maneira visível a real estrutura lógica dos pensamentos, juízos e 

asserções. Ele cria um espaço livre para corrigir aqueles erros que vêm das interpretações 

incorretas destas noções na linguagem natural. Frege pensa que a estrutura gramatical da 

linguagem natural é enganadora em relação à verdadeira estrutura lógica dos juízos. Ele critica 

que ao proferir “a neve é branca”, parece que compreendemos o sentido de que a neve é branca e 

só podemos extrair essa informação. Frege diz que nesses casos falta o signo da barra do juízo, 

que representa outro componente do conteúdo, a saber, o ato de fala assertivo (1879). Para Frege 

é enganador que a linguagem natural não tenha um signo de asserção, e por isso na sua 

linguagem formal por meio da introdução da barra do juízo, ele deixa de forma explícita a 

estrutura lógica de juízos e asserções. Com isso, apresenta um conteúdo como verdadeiro sem 

que apareça explicitamente no conteúdo proposicional. 

Se quisermos ilustrar em detalhe em que consiste a barra do juízo precisamos primeiro 

esclarecer também o signo que ele chamou de barra de conteúdo ou simplesmente de horizontal. 

No sistema formal fregeano um juízo sempre será expresso pelo signo de juízo “|— ”  que é a 

conjunção entre dois signos, a barra de juízo “ | ”  e o signo da barra de conteúdo  “—“, cuja 

função é indicar qual é o conteúdo do juízo. Se tivermos o juízo “|–Δ” e omitimos o signo do 

juízo“ | ”, temos “–Δ”, onde delta é um signo que designa um pensamento sem ser asserido ou 

reconhecido como verdadeiro. Se o conteúdo de delta é “2 é um número primo”, quanto 

escrevemos  “–Δ”, não expressaremos um juízo, senão que produzimos a mera ideia de que 2 é 

um número primo. No seu primeiro sistema o papel da barra horizontal “ – ” é muito parecido ao 

signo de parênteses, cuja função é marcar que os símbolos que estão à direita do signo, formam 

uma totalidade, um conjunto.  

            Quando somamos ao signo horizontal a barra de juízo “ | ”, afirmamos essa totalidade  

unificada pelo signo horizontal. No seu primeiro sistema Frege (1879) chamou a barra horizontal 

de “barra de conteúdo”. A função do signo era ligar os símbolos que o seguem, apresentando um 

conteúdo julgável, a extensão de um juízo possível. No segundo sistema, o autor passa a chamar a 
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barra de conteúdo de “horizontal”, reinterpretando-a como um símbolo funcional, que tem a 

tarefa de ligar a função do conteúdo da sentença (proposição) com um valor de verdade, sem 

afirmar se este é o verdadeiro ou o falso. Aquelas sentenças proferidas pelo signo horizontal 

carecem de força assertórica, pois seu correlato na linguagem natural corresponde a uma sentença 

nominal. 

            Com esta notação Frege fez clara a distinção entre o ato de julgar e o conteúdo do juízo: 

“through this mode of notation I meant to have a very clear distinction between the act of judging 

and the formation of a mere assertible content” (1a ed. 1884, apud Greimann, 2000, p. 94). Esta 

separação entre ato e conteúdo linguístico (proposição) é fundamental, já que explica como é 

possível expressar uma mera suposição. Isto é, expressar um pensamento sem simultaneamente 

julgá-lo. Para julgar o pensamento e dessa forma realizar uma asserção temos que utilizar sempre 

o signo complexo de asserção “|–”. 

Recapitulando, a barra de juízo cumpre com as seguintes funções: estabelece uma clara 

distinção entre o ato de julgar e a formação de um conteúdo julgável; separa o ato de julgar do 

conteúdo que é julgado; corporifica uma ação, a ação de asserir (SMITH, 2009). 

A forma correta de ler o signo é: alguma coisa foi feita, uma ação foi realizada. Em uma 

linguagem escrita tudo tem que ser representado como um signo, mas é fundamental pensar no 

signo de asserção incorporando ou representando uma ação. A metáfora utilizada por Smith é:  

 

So wherever you see the judgement stroke, think of it not as just another component of 
sentence which sits before you on the page: think instead of the sentence—beginning 
after the judgement stroke—as highlighted, or as jumping out of the page at you. 
(SMITH, 2009, p. 3) 

 

            O signo de asserção é sui generis já que ao ser aplicado a um conteúdo, não contribui nem 

o modifica, senão que ativa o conteúdo que estava em “repouso”. Isto é, o pensamento passa de 

indeterminado com respeito ao seu valor de verdade, a ser apresentado como verdadeiro. Sua 

função é outorgar força assertórica ao conteúdo linguístico. 

Esta é a principal motivação de Frege para criar e introduzir seu signo de asserção “|—” 

no seu sistema formal. Cada vez que o signo de asserção aparece antes de uma proposição, ele 
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unirá a força assertórica àquele conteúdo. Assim, temos que “–p” expressa uma proposição que 

se refere a um valor de verdade sem afirmar qual é, e “|—p” afirma que a proposição expressada 

possui força assertórica, isto é, que é verdade. 

 

2.6 O signo de asserção como operador ilocucionário 

 

            O signo de asserção tem sido interpretado habitualmente como um marcador de força 

ilocucionária, que sinaliza a diferença entre proferir uma sentença realizando ou não o ato de fala 

assertivo (GREIMANN, 2000). Segundo essa interpretação, ao proferir uma sentença com a 

barra de juízo, estamos expressando explicitamente uma asserção. O signo de asserção, nessa 

visão, é um operador ilocucionário que cumpre a função de manifestar quando a proposição foi 

proferida com a atitude proposicional correspondente ao ato de fala assertivo. Wittgenstein 

(1921) criticou a importância do signo de asserção no sistema lógico de Frege, ao argumentar que 

o signo de asserção carece de significado lógico. Para ele, o signo só indica que o autor da 

sentença acredita no conteúdo do seu proferimento.  

Aceitar a interpretação de que o signo de asserção “|—” é um operador ilocucionário, é 

consistente com a definição de asserção como “manifestação do ato mental de julgar”. Segundo 

esta interpretação do signo de asserção, o que é realmente relevante não é a verdade do conteúdo 

expresso, senão qual foi a atitude mental do sujeito que fez a asserção, isto é, como ele aborda o 

pensamento.  

           O problema que se apresenta ao adotar o signo de asserção como um operador 

ilocucionário é que somos forçados a abraçar só a noção psicológica de asserção. Esta noção de 

asserção parece não ser coerente com a tese fregeana da objetividade da verdade. Como já 

mencionado nessa dissertação, o autor afirma que existe uma independência entre “ser 

verdadeiro” e “crer que é verdadeiro”. A noção psicológica se encontra impossibilitada de asserir 

algo propriamente, já que, por exemplo, ao asserir “o gramado é verde” o falante está 

expressando só uma atitude proposicional, uma crença de que ele está tomando o conteúdo como 

verdade, e não que o conteúdo é verdadeiro. Nesta interpretação não é possivel estabelecer uma 

discussão científica, devido a impossibilidade de fazer propriamente uma objeção. Isto porque o 
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falante, por meio da asserção, só está expressando uma crença, isto é, que ele acredita naquele 

conteúdo, e não que o conteúdo seja verdadeiro e independa dele. 

          É possível, a partir das ideias de Frege, fazer uma reconstrução diferente do significado do 

signo de asserção. Para isso, devemos atribuir ao signo de asserção o papel de ser, em primeiro 

lugar, um operador de verdade e não um operador ilocucionário. Demonstrar que é possível 

interpretar o signo de asserção dessa maneira torna a crítica de Wittgenstein (1921) infundada, já 

que o signo de asserção ao ser interpretado como um operador de verdade cumpre efetivamente 

uma função lógica. 

 

2.7 O signo de asserção como operador de verdade  

 

              Só podemos entender a importância de ter uma compreensão apropriada do signo de 

asserção se reconhecermos que a partir dela definiremos como abordar de forma adequada a 

noção de força assertórica. Compreender de forma correta o que é realmente o conceito de força 

assertórica em Frege nos permitirá esclarecer qual foi realmente a sua concepção de asserção, e 

nos aproximar dela. Isto porque, como já foi apresentado, reconhecemos que todo ato assertivo é 

composto pela soma de um conteúdo linguístico (pensamento-proposição) que é expresso 

empiricamente por meio de uma sentença assertiva, e que esta deve cumprir o requisito de 

possuir força assertórica.  

Na continuação apresentaremos dois argumentos inspirados pelo artigo de Dirk Greimann 

The judgment stroke as a truth operator (2000). O autor sugere que é possível interpretar o signo 

de asserção como um operador de verdade. 

 

(a) Argumento que sugere que a função do signo de asserçãoé apontar o verdadeiro uso da 

palavra “verdade”. 

Caso interpretermos, o signo de asserção como um operador ilocucionário o signo 

cumpre a tarefa de estabelecer a diferença entre proferir um ato de fala assertivo e 

expressar um conteúdo sem nos comprometer com o seu valor de verdade. O signo ao ser 



53 
 

adjunto a uma proposição ativa uma lista de condições de sucesso que o sujeito deve 

cumprir se a sua intenção é realmente proferir uma asserção genuína. Estas são: atribuir 

ao sujeito uma atitude proposicional, a saber, a crença de que ele reconhece a verdade do 

conteúdo expresso. O signo outorga ao sujeito a intenção de produzir um efeito no 

ouvinte, de querer comunicar aquele conteúdo por meio da asserção. Além disso, o sujeito 

deve adotar uma determinada convenção linguística para expressar aquela asserção, e 

aquela convenção na maioria dos casos compromete o falante a se comprometer com a 

verdade do conteúdo expresso (GREIMANN, 2000, p. 225).  

           Por outro lado, a interpretação do signo de asserção como um operador de verdade 

desempenha a função simples, mas primária, de apresentar o conteúdo como verdadeiro sem 

tomar em consideração o nível pragmático-ilocucionário, deixando assim de fora os 

compromissos próprios do ato de fala assertivo. Nessa interpretação lógica do signo de asserção é 

impossível apresentar um conteúdo falso como verdadeiro. Greimann (2000, p. 225) propõe que 

“asserir algo como verdadeiro é uma operação linguística sui generis, não um caso especial de 

expressar um pensamento”. Geach também expressa algo muito similar reconhecendo também o 

signo de asserção desta forma. 

 

Frege saw his mistake, and gave up any attempt to explain the assertion sign by 
classifying it as a predicate, or as any other sort of sign; it is necessarily sui generis. For 
any other logical sign, if not superfluous, somehow modifies the content of a 
proposition; whereas this does not modify the content, but shows the proposition is being 
asserted. (GEACH, 1965, p. 458) 

 

Ao reduzir as funções comunicativas do signo de asserção, descartando os compromissos 

ilocucionários, é possível atribuir ao signo de asserção a função de apontar para um dos possíveis 

usos da palavra “verdade”. Existem duas formas de expressar que algo é verdadeiro, uma 

“assertiva” e outra “predicativa”. Se expressarmos a sentença “é verdade que a água do mar é 

salgada” estamos usando o significado predicativo de verdade, já que a palavra “verdade” não 

acrescenta nada ao pensamento de que a água do mar é salgada. Nesse caso, não estamos 

utilizando o signo de asserção. Por outro lado, na maioria dos contextos, ao proferir a sentença “a 

neve é branca”, o pensamento contido no proferimento é apresentado como verdadeiro. Neste 

caso, temos que usar o signo de asserção. Logo, o signo cumpriria a função de diferenciar entre 
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os dois usos possíveis da palavra “verdade”. A função do signo de asserção seria contribuir para 

estabelecer ou deixar clara essa diferença.  

(b) Argumento da complexidade da predicação 

            Para apresentar este argumento é útil primeiro enxergar as dificuldades que se apresentam 

ao tomarmos o signo de asserção “ | ” como um operador ilocucionário. Fazer isto atribui uma 

função ao signo de asserção que só permitirá realizar uma distinçao pragmática  da sentença, a 

partir da qual, o significado da sentença é o componente semântico, caracterizado pelo conteúdo 

julgável que acompanha o signo horizontal “ – p ” e o componente pragmático ou ilocucionario, 

que é representado pelo signo vertical de asserção “ | ”.  

           Nesta interpretação o signo de asserçãonão cumpre nenhuma função lógica, isto é, não faz 

nenhuma contribuição para esclarecer a estrutura lógica dos juízos. Mas, se nos perguntarmos 

pelo propósito do sistema formal de Frege, isto é, saber qual é o real objetivo de estabelecer uma 

linguagem científica, temos a resposta de que Frege não tinha uma preocupação em explicar o 

real funcionamento da linguagem natural, senão revelar e corrigir as representações erradas do 

pensamento feitas pela linguagem natural, com o objetivo de explicar a estrutura real do 

pensamento. Pelo que é plausível adotar o seu signo de asserção como um elemento que 

possibilite a realização do seu programa lógico, onde procura “liberar o pensamento das 

ataduras da linguagem natural” (FREGE, 1879). 

            Se quisermos liberar o pensamento das imprecisões da linguagem natural, é necessário 

detetar onde é que estes equívocos se manifestam. Frege percebeu que na linguagem natural os 

predicados são usados para efetuar duas tarefas lógicas diferentes. 

Frege explica que ao lemos que “2 ˃ 3 → 7² = 0” , uma sensação de estranheza se faz 

presente porque o signo “ ˃ ” cumpre duas funções (FREGE, apud GREIMMANN, 2000, p 218). 

A primeira é estabelecer uma relação, isto é, cumprir uma função predicativa, determinando a 

parte predicativa de certo conteúdo julgável, a saber, o predicado “ser maior que”. A segunda 

função é afirmar que a relação entre esses objetos é efetiva. A impressão de que há algo errado 

vem do fato de atribuirmos involuntariamente força assertórica ao signo “ ˃ ”. Assim, na 

linguagem natural os predicados desempenham duas funções: 1) expressar a parte predicativa de 
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um conteúdo julgável (Predicação); 2) expressar a satisfação da parte predicativa pelas não 

predicativas (Asserção). 

           Essa análise mostra que na linguagem natural as sentenças declarativas são usadas para 

duas tarefas fundamentalmente diferentes e logicamente independentes. Se quisermos corrigir 

aquele problema que acontece na linguagem natural, as funções da predicação e da asserção 

devem ser separadas. Este seria o motivo pelo qual Frege introduz o signo de asserção “ | ” no seu 

sistema formal (FREGE, 1879). Desta forma, corrige-se a confusão que pode ser produzida ao se 

misturar propriedades de juízos com propriedades de conteúdos julgáveis. 

Frege (1879-1893) percebeu que a linguagem natural apresenta nas sentenças declarativas 

as relações predicativas de forma equivocada, ao tomá-las como sendo “entre juízos” e não “entre 

conteúdos julgáveis”. Frege acusa a classificação utilizada por Kant (1781) como responsável por 

gerar essa confusão. Aceitando estes dois argumentos aqui apresentados, podemos adotar o signo 

de asserção como sendo, em primeiro lugar, um operador de verdade.  

 

2.8 A noção lógica de asserção 

           

Frege em vários escritos como em Sentido e referência, Lógica e O Pensamento defende 

que a palavra “verdadeiro” não necessita fazer parte do conteúdo proposicional de maneira 

explícita, para que este possa ser asserido e constituir uma asserção legítima. Adicionar a palavra 

“verdadeiro” a um pensamento não é imprescindível à realização do ato assertivo, pois ao afirmar 

que “p” já apresentamos “p” como sendo verdadeiro. Adicionar a palavra “verdadeiro” ao 

pensamento é redundante. A partir disso, é possível distinguir outra interpretação para a noção de 

asserção em Frege, onde asserção consiste em “apresentar um pensamento como verdadeiro” 

(1956, p. 293, 1960, p.3).  

Nesta interpretação quando afirmamos que a água do mar é salgada, apresentamos esse 

conteúdo, o pensamento de que a água do mar é salgada, como verdadeiro. A pergunta se a água 

do mar é salgada apresenta o mesmo pensamento, mas sem reivindicá-lo como verdadeiro. 
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Outro documento importante que sugere que existe uma interpretação lógica da noção de 

asserção é a carta que Frege escreveu a Jourdain, onde responde a pergunta se para ele o ato 

assertivo é um fenômeno exclusivamente psicológico. Frege responde: 

 

Com certeza o julgar (o reconhecer algo como verdadeiro) é um acontecimento mental 
interior; mas que algo é verdadeiro, é independente daquele que reconhece, é objetivo. 
Quando afirmo algo como verdadeiro, não quero falar de mim, de um acontecimento na 
minha alma. E para entendê-lo, não se precisa saber quem o afirma. (FREGE apud 
GREIMANN, 2012, p. 70) 

 

Segundo a resposta de Frege, asserir não guarda uma relação fundamental com o episódio 

mental que aconteceu no sujeito que fez a asserção, senao sobre uma caratcerística objetiva do 

conteúdo. Para entender a asserção não é necessário saber quem foi a pessoa que fez o ato, só 

precisamos entender que o conteúdo do ato foi assumido como sendo verdadeiro. Nesta 

interpretação, a característica fundamental do ato assertivo é a apresentação do conteúdo asserido 

como verdade, e não o acontecimento mental no sujeito: “a manifestação do ato mental de 

julgar”. Esta noção de asserção parece ser muito mais coerente ou harmônica com a noção 

fregeana de verdade, que defende que: “o que é verdadeiro é verdadeiro independentemente da 

pessoa que o reconhece como verdadeiro. O que é verdade não é, portanto, produto de um 

processo mental de um ato interno” (FREGE,1979, p. 3). 

 

 Aceitar o signo de asserção como um operador de verdade possibilita outra interpretação 

da noção de asserção que se diferencia claramente da noção psicológica. É importante assinalar 

que não é uma questão sobre se de fato existe um fator psicológico no ato de asserir, já que a 

noção psicológica de asserção é completamente coerente com as ideias que Frege admitiu. A 

presença de um fator psicológico no ato assertivo parece prima facie inquestionável. Além disso, 

parece complicado argumentar contra a interpretação de asserção como a manifestação de um ato 

mental. Mas, mesmo assim, podemos defender a visão de que o ato assertivo não se esgota na sua 

manifestação psicológica, ele é mais abundante e complexo, e por isso, aceitar só a noção 

psicológica não é suficiente para explicar a complexidade do fenômeno.  

Frege manifesta explicitamente na carta resposta a Jourdain que no ato assertivo o sujeito 

que faz a asserção não quer falar de algo que acontece no seu mundo interior. Ele restringe a 

importância do sujeito no processo de proferir uma asserção, argumentando que para entender o 
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conteúdo não é necessário saber quem está fazendo a asserção. O único requisito é saber se o 

conteúdo foi expresso com ou sem força assertórica. Nesta interpretação, o sujeito tem um papel 

menos preponderante que na interpretação psicológica de asserção. Na noção psicológica, ao 

asserir um pensamento, nós estamos asserindo “eu acredito que p”, e neste caso precisamos saber 

quem está efetuando a asserção. Na noção lógica de asserção asserimos “é verdade que p”. A 

diferença entre as duas é que na segunda o sujeito não faz parte do conteúdo do proferimento 

asserido. Ele passa a ser uma espécie de médium que abre a porta para a manifestação de uma 

verdade cuja constituição é independente dele. O sujeito sai da paráfrase ao não ser relevante a 

atitude que adota e, consequentemente, o seu papel não é tão significativo no processo assertivo. 

Segundo Greimann, a função do signo de asserção fregeano é cumprir com a tarefa de diferenciar 

entre o ato de fala assertivo entendido como a noção psicológica de asserção, e a noção lógica de 

asserção.  

 

É um dispositivo para atribuir verdade aos conteúdos julgáveis (ou pensamentos), não é 
um dispositivo para indicar certas atitudes proposicionais ou atos ilocucionários: 
expressa que algo é verdadeiro, e não que o falante sustenta algo como verdadeiro. 
(GREIMANN, 2000, p. 215) 

  

A gênese da confusão se explica porque o próprio Frege não estabeleceu de forma clara a 

fronteira entre a noção de asserção psicológica e aquela que nos permite expressar asserções 

respeitando a visão lógica e objetiva da verdade. O motivo disso pode ter sido a sua falta de 

clareza sobre a natureza do conceito de força assertórica. Algumas vezes o autor a representou 

como um fenômeno psicológico, onde acrescentamos uma atitude proposicional, uma crença a 

um conteúdo linguístico. Outras vezes, como um assunto lógico que faz referência a proposições 

dentro de uma prova ou dedução. Isso nos leva a olhar para a força assertórica como uma 

propriedade complexa, que contém um aspecto psicológico e outro lógico. É interessante destacar 

que estas duas interpretações não são incompatíveis, pois em uma asserção o falante pode 

expressar simultaneamente “que ele acredita que p” e “que é um fato que p”. Por isso, não é 

necessário tomar uma posição exclusiva já que não existe problema em aceitar ambas 

simultaneamente. 
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As condições de sucesso para a noção lógica de asserção são: 1) a apresentação de um 

pensamento; 2) que o pensamento apresentado pela asserção seja verdadeiro.  
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Parte III 

Capítulo 3.  A crítica de Dummett à noção fregeana de asserção  

 

A noção psicológica de asserção foi duramente criticada por Dummett em A filosofia da 

linguagem de Frege (1973). Nesse texto ele defende uma interpretação do ato assertivo como 

possuindo um caráter essencialmente convencional. Neste Capítulo 3 comentaremos a crítica de 

Dummett. Para isso, explicaremos como as noções fregeanas de sentido e referência não são 

suficientes para dar conta do significado linguístico de uma expressão. Continuaremos 

esclarecendo o que é o componente pragmático de uma expressão e porque as noções de sentido e 

referência não levam este componente em consideração. Finalizaremos explicando a tese de 

Dummett (ibdem) que atribui ao componente pragmático um caráter essencialmente 

convencional.   

 

3.1 A insuficiência das noções de sentido e referência 

Dummett interpretou a noção fregeana de sentido (1892) como cumprindo uma função 

fundamentalmente cognitiva, ao ser a responsável por permitir e determinar a referência de cada 

signo ou palavra em uma determinada expressão. A maneira de fazê-lo é providenciando uma 

regra por meio da qual cada palavra é individualizada e associada, constituindo dessa forma uma 

unidade. Logo, é possível discernir a relação entre cada palavra da expressão, e, ao finalizar o 

processo, podemos entender o significado completo da sentença. A noção de sentido nos permite 

enxergar e demarcar qual é a proposição que carrega o proferimento e, desse modo, nos 

proporciona um critério para poder avaliá-la. Este critério é o que conhecemos como as condições 

de verdade da proposição. As condições de verdade possibilitam a determinação da referência da 

expressão completa, isto é, permitem estabelecer qual é o seu valor de verdade (DUMMETT, 

1973, p. 295). O valor de verdade pode se manifestar de duas formas, a primeira é quando a 

expressão linguística refere-se efetivamente a um fato no mundo, se ela estabelece uma relação 

de correspondência entre a proposição e uma determinada circunstância no mundo, neste caso o 

conteúdo da expressão será verdadeiro. A segunda é quando não existe uma relação efetiva entre 

o conteúdo da proposição e a circunstância a qual se refere, neste caso será falsa.  
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Dummett, em primeiro lugar, mostra como as noções de sentido e referência não são 

suficientes para abordar o fenômeno do significado linguístico na sua completude. A razão disso 

é que não podemos interpretar de maneira apropriada as atividades linguísticas que realizamos só 

valendo-nos dessas noções. Dummett afirma que com as noções de sentido e referência “podemos 

reconhecer qual é o referente, mas não sabemos o que estamos fazendo” (ibdem, p. 295-296, 

grifo do autor). O ponto é que estabelecer a relação entre palavras e o mundo não é a única 

função que cumpre a linguagem. Além disso, existe uma ação paralela que realizamos ao fazer 

essa conexão, a saber, o ato de fala, que vem corporificado em todo proferimento ao dizer certas 

palavras e invocar certa convenção.  

              Dummett segue a linea de Frege ao defender que o significado linguístico da sentença 

não é somente composto pelo componente proposicional, já que a ação executada ao proferir a 

expressão faz parte também de seu significado total. Assim, para entender o significado da 

sentença imperativa “lava meu carro”, o ouvinte além de precisar entender o conteúdo 

proposicional do proferimento, deve compreender que ação linguística foi realizada, isto é, o 

ouvinte deve entender que recebeu uma ordem e não uma pergunta. 

Dummett (1973) explica que existe uma analogia entre abordar a linguagem 

exclusivamente por meio das noções de sentido e referência e jogar xadrez sem entender em que 

consiste ganhar o jogo. Para entender em que consiste realmente o jogo do xadrez não é 

suficiente explicar qual é a posição inicial e quais são os movimentos permitidos, precisamos 

entender com antecedência o que significa ganhar e perder no contexto lúdico. Uma perspectiva 

que dê conta só de uma descrição formal do jogo de xadrez, não dará conta do jogo na sua total 

dimensão, isto é, de que atividade estamos realizando ao mover as peças de xadrez. Dummett 

(1973) utiliza esse exemplo para fazer uma analogia com a linguagem natural, onde apenas as 

noções de sentido e referência não permitem uma compreensão integral do fenômeno linguístico, 

semelhante a jogar xadrez sem entender em que consiste o xeque-mate. 
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3.2 O componente pragmático do significado 

 

Dummett (1973) entende que para avaliar uma sentença como verdadeira ou falsa 

precisamos introduzir outro tipo de distinção. É necessário “contrabandear” um elemento externo 

a teoria fregeana do sentido e referência (idem, ibdem, p. 297). A teoria fregeana estabelece o 

vínculo entre a linguagem e o mundo, ao atribuir a cada elemento linguístico uma referência, mas 

esta ligação não é significativa, se não acontece num contexto que permita estabelecer se fomos 

bem sucedidos ou não. Como já foi apresentado existe um paralelismo entre o ato interior de 

apreender um pensamento e julga-lo como verdadeiro e o ato empírico de expressar esse 

pensamento e asseri-lo. Dummett defende que no caso interior é difícil expressar qual é a 

diferença entre os dois atos, sem cair numa explicação circular. No caso exterior aparece como 

uma solução natural valer-se da noção de intenção para conseguir expressar a diferença entre 

ambos. Frege teria caído nesta armadilha já que segundo Dummett a intenção do sujeito não é 

suficiente para determinar se o sujeito fez ou não uma asserção (1973, p. 299).  

Existem contraexemplos segundo Dummett que mostram que muitas vezes ter a intenção 

no momento de realizar o ato linguístico não é suficiente para que a asserção seja bem-sucedida. 

Podemos imaginar o caso de uma pessoa que entre acidentalmente no palco no transcurso de uma 

peça de teatro, e começa a fazer asserções para a audiência com a intenção de expressar 

pensamentos verdadeiros. Nesse caso, provavelmente o público, se não percebe que ele não é 

ator, não reconheceria os proferimentos como sendo asserções legítimas, sem ser relevante o fato 

do sujeito em questão ter tido ou não a intenção de realizar asserções genuinas. No tempo da 

inquisição, onde se perseguia as pessoas que não acreditavam em Deus, muitas para se salvar e 

não serem julgadas proferiam a sentença “eu acredito em Deus todo poderoso”. Na maioria dos 

casos essa asserção se realizava sem a intenção de se dizer algo verdadeiro, pois o sujeito não 

acreditava no conteúdo asserido, ele só tinha a intenção de salvar sua vida. Por sua parte, o 

inquisidor poderia não se importar se a asserção era expressa ou não com a atitude proposicional 

apropriada. Neste exemplo, a asserção foi bem-sucedida de maneira independente da atitude 

proposicional do sujeito, pelo que a noção de intenção nem é necessária para que o proferimento 

realize uma asserção. 
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A crítica de Dummett (1973) à noção fregeana de asserção dirigi-se ao ponto de que o 

estado mental do sujeito não é tão relevante quanto Frege pensou em O pensamento. A crítica de 

Dummett se estende para outros tipos de atos de fala como, por exemplo, dar uma ordem. Ao dar 

uma ordem existem consequências que foram previamente definidas caso a ordem não seja 

obedecida. Aqui a pessoa que deu a ordem tem o direito de punir a pessoa que a recebeu, caso 

não a cumpra. Mas, existem situações cotidianas em que podemos dar uma ordem esperando que 

a pessoa não realize aquela ação solicitada. Nesse exemplo, não temos a atitude proposicional ou 

a intenção de que a pessoa cumpra com aquilo. Por exemplo, se quisermos ter um motivo para 

demitir a pessoa, ou se nosso papel é só reproduzir uma ordem de um superior com a qual não 

concordamos (DUMMETT, 1973). A correta realização desses atos de fala sem terem que 

cumprir necessariamente com a condição de sinceridade provaria que tanto nas ordens como nas 

asserções o fator psicológico não é um fator fundamental para a correta realização do ato.  

 

3.3 Asserção como uma atividade essencialmente convencional 

 

Dummett entende que o elemento que possibilita o ato assertivo é um componente 

essencialmente convencional. Para fundamentar isso podemos recorrer a um exemplo em que o 

sujeito tenta enganar seu interlocutor, como quando alguem afirma algo sabendo que está 

mentindo. Nesse caso, é claro que o sujeito que assere não tem a intenção de dizer algo 

verdadeiro. Se o sujeito quer realmente cumprir o seu objetivo precisa se comportar como se 

estivesse asserindo algo normalmente. Ou seja, simular a forma ou convenção utilizada 

cotidianamente na sua comunidade linguística para realizar esse tipo de ato com o proposito de 

produzir a impressão de que o seu ato linguístico tem a intenção primordial de dizer algo 

verdadeiro. 

  A partir disso, Dummett coloca sua crítica à noção de asserção fregeana, argumentando 

que o erro de Frege consite em tratar de caracterizar a noção de asserçãosem considerar que esta é 

uma atividade essencialmente convencional (1973, p. 300). 

 Dummett propõe que o ato assertivo consiste em “expressar um conteúdo proposicional 

transmitindo a impressão de que acreditamos no conteúdo” (1973, p. 300). Consequentemente, 
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chega à conclusão de que a intenção, entendida como a expressão do reconhecimento da verdade 

do conteúdo proposicional, não pode ser um fator fundamental no processo constitutivo do ato 

assertivo, pelo que Frege (1918a) errou ao caracterizar o ato assertivo como sendo 

essencialmente a manifestação externa do ato mental de julgar, um ato principalmente 

psicológico.  

Na interpretação de Dummett é a convenção do ato da asserção que nos provê e garante o 

significado da expressão linguística. A atitude proposicional na realização do ato assertivo passa 

a ser um fator coadjuvante que acompanha em certos casos o conteúdo proposicional. Segundo 

Dummett (Idem, Ibdem), é a convenção a que define qual é o modo psicológico apropriado para 

cada ato de fala. O que é realmente fundamental, isto é, o que possibilita a realização do ato é a 

convenção, e não a atitude proposicional do sujeito. 

 

our difficulty arises from the fact that we have tried to characterize the activity of 
assertion without taking into account its being a conventional activity: the fact that a 
sentence expresses an act of assertion is as much a matter of linguistic convention as is 
its having the sense it has (in Frege´s use of “sense”). This is not to deny that there are 

sentences witch can be used to perform any one of a number of linguistic acts: I may 
say, “you will learn a sonnet”, as a prediction, as an expression of my intention, or as a 

command. What constitutes my meaning the sentence in any one of these ways is my 
intention to be understood as performing that one of these linguistic acts. What makes it 
possible for me to have such an intention is the existence of a general convention 
endowing the utterance of certain sentences-and this one in particular-with a certain 
significance. (DUMMETT, 1981, p. 300) 

 

As consequências da interpretação proposta por Dummett permitem enxergar os distintos 

proferimentos desde outra perspectiva, não como manifestações externas de atos psicológicos, 

senão como tipos de proferimento, isto é, expressões linguísticas utilizadas cotidianamente, 

possibilitadas e sustentadas pelas convenções. Cada tipo de proferimento corresponde a um ato 

distinto, asserção, ordem, promessa, etc. A estratégia de Dummett é classificar as expressões para 

logo analisar detalhadamente as convenções que regem cada um destes diferentes tipos de 

proferimentos. Nesta abordagem, a convenção é um elemento que participa na configuração do 

significado, outorgando-lhe a sentença sua força assertórica. Dessa maneira, contribui de forma 

direta em outorgar uma parte do significado ao proferimento. O componente pragmático não 

pode ser enxergado a partir da noção fregeana de sentido nem a partir da noção fregeana de força 

assertórica, por não poder definir quando o sujeito expressa efetivamente o reconhecimento de 



64 
 

uma verdade nem tampouco existir um critério gramatical que permita definir quando a sentença 

proferida tem força assertórica ou não.  

Para entender se uma sentença constitui uma asserçãogenuina precisamos elucidar dois 

pontos. O primeiro ponto é o componente semântico, e para compreendê-lo devemos saber sobre 

que condições o proferimento é correto. A forma de fazê-lo é por meio das condições de verdade 

proporcionadas pelo conteúdo descritivo do proferimento, o que Frege (1892) chamou de sentido 

da sentença. O segundo ponto é distinguir qual é o componente pragmático, e para isso é 

necessário compreender qual é a força com a qual foi realizado o proferimento, isto é, o tipo de 

convenção que foi invocada ou o ato de fala que foi realizado. 

Dummett (1973) defende que a força do proferimento é outorgada pela convenção e não 

pelo modo psicológico ou atitude proposicional do sujeito. Primeiro, cria-se uma convenção de 

como fazer uma promessa, e a partir da existência dessa convenção é possível logo estipular 

quais são as atitudes proposicionais correspondentes para aquele ato. No caso de fazer uma 

promessa, a convenção estabelece que tenhamos a intenção de fazer aquilo que foi prometido. 

Dessa forma, se uma tribo indígena não conhece dentro de suas distinções linguísticas o ato de 

fala de prometer, podemos explicá-lo pelo fato de que não existe uma convenção que possibilite o 

ato de fala de prometer. O impedimento para realizar a promessa, segundo esta interpretação, não 

é mental já que é perfeitamente coerente imaginar que o índio daquela tribo possa ter a intenção 

de querer se comprometer a realizar uma ação para beneficiar a algum outro integrante de sua 

aldeia. É mais plausível imaginar neste caso que o impedimento para poder realizar o ato de fala 

de prometer seja produto da inexistência da convenção, isto é, não existe um acordo consensual 

de como efetuar aquele ato linguístico nessa comunidade.  

Depois de colocada a tese principal, podemos abordar desde outra perspectiva o exemplo 

fregeano já explicado no Capítulo 2, que diz respeito a que um ator no palco não faz asserções 

legítimas. O exemplo é utilizado por Frege para mostrar a importância do signo de asserção na 

sua linguagem formal. Este serve para mostrar como em certos contextos é possível expressar 

pensamentos com a aparência de serem asserções. A explicação de Frege é que o ator não faz 

asserções com a seriedade ou a intenção que o ato requer. Se a asserção é a expressão de uma 

atitude mental, então o ator não tem esta atitude mental, pelo que não precisamos do signo de 

asserção caso formalizemos o proferimento. 
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A interpretação de Dummett (1973) para a noção de asserção defende o contrário. No caso 

hipotético de querermos formalizar as asserções que um ator faz no palco, deveríamos utilizar o 

signo de asserção para representar estas asserções. O motivo é que o ator deve se comportar 

exatamente da maneira como ele faz fora da peça. A tese de Dummett é que existe uma meta-

convenção que opera sobre os atos de fala realizados em peças teatrais, a saber, a convenção 

dramática que é adicionada em função do contexto teatral (1973, p. 312). 

Assim, a crítica à noção de asserção psicológica em Frege, apela a que o ator no palco ao 

fazer asserções não faz a menos, ou seja, expressa um pensamento sem a atitude proposicional 

correspondente, senão que o ator na verdade está fazendo a mais. Ele está fazendo asserções 

invocando a mesma convenção que utilizamos em nosso dia a dia, e a diferença é que as 

asserções do ator são governadas por uma meta-convenção que se manifesta ao se introduzir em 

uma atividade artística. O contexto artístico dramático não pede para tirar o signo de asserção das 

asserções proferidas na peça como Frege (1918a) pensou, senão que o correto seria adicionar 

outro signo, o da força da ficção dramática que podemos colocar antes do signo de asserção.  

 

We do not say that the actor really does it: for example, in shaking hands with someone, 
the actor does not really greet him. This is not, however because the actor is like 
someone from another culture who is not observing the convention: rather, it is because 
he is performing the conventional action in a context which is governed by a further 
convention- that of dramatic representation. (DUMMETT, 1973, p. 310) 

 

A definição fregeana de asserção seria produto de uma confusão produzida por uma 

tendência em pensar os atos de fala como sendo a manifestação linguística de um episódio 

mental. Adotar essa visão não permite uma correta interpretação do ato de asserção. A proposta é 

um giro conceitual onde o ato assertivo deve ser explicado por meio das convenções pelas quais é 

governado. O principal erro de Frege foi não enxergar o caráter convencional do ato assertivo. 

Segundo Dummett (1973), não existe uma ação psicológica a mais, que compreender o sentido, 

no ato assertivo. 

A partir da interpretação do ato assertivo como sendo essencialmente convencional, 

podemos entender melhor o que acontece com o ato de mentir. As crianças no momento de 

apreender uma língua entendem que devem proferir asserções somente quando acreditam nesse 

conteúdo. Logo, existe um momento no processo da aprendizagem da linguagem em que todas as 
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crianças descobrem que podem mentir. Elas descobrem que podem apresentar um conteúdo como 

verdadeiro, mas no qual elas não acreditam. As crianças compreendem que o uso da linguagem 

descansa em um consenso de não abusar da linguagem dessa maneira. Entender que há o 

consenso de que toda linguagem seja utilizada de maneira correta é uma característica importante 

para toda pessoa que queira dominar uma linguagem. A partir disso, podemos dizer que se um 

cachorro late cada vez que vê um estranho se aproximando, isso não garante que ele esteja 

fazendo uma asserção com seu latido. O cachorro não pode nos enganar ou mentir, já que ele não 

está em condições de adotar o compromisso que sustenta toda linguagem, o compromisso que 

consiste em fazer um correto uso dela. 

Este é outro argumento que Dummett (Idem, Ibdem) utiliza para provar sua tese. O 

cachorro pode ter o estado mental, e nós lhe atribuirmos um determinado conteúdo proposicional, 

mas o desconhecimento das normas sociais que regem o uso da linguagem por parte do cachorro 

impossibilita que possamos lhe atribuir a capacidade expressiva de realizar asserções. Assim, 

Dummet faz uma inversão entre o ato de julgar e o ato de asserir, onde asserção não é a expressão 

empírica de um juízo, senão o contrário: o juízo é a interiorização do ato assertivo (1973, p. 362).  
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Capítulo 4 Alston e sua crítica à noção lógica de asserção 

 

A noção lógica de asserção foi criticada por Alston em seu texto Illocutionary acts and 

truth (2007). Neste Capítulo 4 apresentaremos a crítica de Alston. Começaremos esclarecendo 

em que consiste a visão realista de verdade e a relação que o autor propõe entre o conceito de 

verdade e o ato assertivo. Continuaremos esclarecendo a crítica principal de Alston à noção 

fregeana de asserção: o erro de atribuir a todas as asserções a mesma predicação, ao definir o ato 

assertivo como “a predicação da verdade do conteúdo” (1879). Finalizaremos explicando a 

proposta de Alston sobre qual seria a relação efetiva entre os conceitos de asserção e verdade, a 

partir da qual proferir uma asserção pode ser enxergado como a aquisição de um compromisso 

implícito do efetivo cumprimento de certas condições.  

 

4.1 A interpretação realista do conceito de verdade 

 

  Existem várias abordagens possíveis para explicitar a noção de verdade. Alston oferece 

uma interpretação realista do conceito de verdade. Esta concepção propõe que o conceito de 

verdade só possa ser identificado por meio de um esquema de verdade. O esquema consiste em 

sustentar que: “a proposição que p é verdade (é verdade que p) se e somente se p” (ALSTON, 

2007, p. 10). O esquema não entra em detalhes que expliquem quando ou, em virtude de que o 

truth-maker, da proposição cumpre aquela função.  

A concepção realista da verdade afirma que a verdade da proposição depende 

exclusivamente do que a proposição trata. O que equivale a apontar que a verdade da proposição 

dependerá se concorda com a circunstância que retrata. Alston interpreta as proposições desta 

forma sem assumir a visão platônica que pensa nas proposições como sendo ontologicamente 

independentes e, portando, um valor de verdade com autonomia ao nosso reconhecimento. 

Estabelecendo isso, o autor propõe fazer uma análise de como é que o conceito de verdade 

se relaciona com os atos ilocucionários assertivos (ALSTON, 2007, p. 11). Para realizar sua 

tarefa, adota a estratégia de focar exclusivamente no ato da asserção, por ser primário em relação 
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aos outros atos ilocucionários. A origem primária do ato assertivo em relação aos outros atos da 

família dos assertivos é dada a partir de que os segundos recorrem ao ato da asserção na sua 

composição. Como objetar que p, admitir que p, insistir que p, etc. A proposta é analisar como se 

compõe o ato assertivo e logo extrapolar as conclusões para a família dos atos ilocucionários 

assertivos. 

Para analisar o ato da asserção Alston (2007) toma como ponto de partida a noção 

fregeana de asserção, que foi caracterizada no Capítulo 2 da presente dissertação como a noção 

lógica de asserção. Segundo esta visão, “asserir uma proposição é apresentar a proposição como 

verdadeira” (ALSTON, 2007, p. 11). A partir disso, a sentença assertiva “a neve é branca”, pode 

ser parafraseada como “é verdadeiro que a neve é branca”, aqui a proposição toma o lugar do 

sujeito e o predicado passa a ser um predicado comum a todas as asserções, a saber, é verdadeiro. 

 

4.2 A crítica de Alston à noção lógica de asserção 

 

Alston critica a noção de asserção fregeana asseverando que desnaturaliza a essência do 

ato (ALSTON, 2007, p. 11). O problema da noção lógica é que interpretar o ato assertivo dessa 

forma implica que as asserções passam a ter o mesmo predicado, ou seja, que cada asserção é 

uma predicação da verdade da proposição que expressa. Alston defende que isso parece à 

primeira vista como algo estranho, já que confronta as nossas intuições sobre o ato de asserção. A 

noção lógica de asserção atenta contra a intuição que considera que afirmar tem a ver com 

predicar diferentes propriedades de diferentes objetos, a partir da configuração do conteúdo 

proposicional. 

Alston aponta que a noção lógica de asserção desfigura a verdadeira função do ato 

assertivo ao considerar o seu conteúdo como o sujeito da asserção, predicando dele que é 

verdadeiro. Segundo Alston, interpretar o ato assertivo dessa forma impediria “our doing, and 

seem to be doing, in making assertions” (2007, p. 11). Em consequência, defender a noção 

fregeana de asserção altera a função própria e única que ela tem. Se eu afirmo que a sentença 

“Rio de Janeiro é maravilhosa”, é difícil defender que minha asserção não versa sobre a cidade 

do Rio de Janeiro, sobre a qual afirmo ser maravilhosa. Outra coisa bem distinta é fazer uma 
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asserção acerca do conteúdo proposicional da nossa asserção recém-apresentada, e afirmar desta 

que o seu conteúdo proposicional é verdadeiro. Isso seria claramente outra asserção, de um tipo 

especial que dificilmente faremos em nosso dia a dia. 

A crítica de Alston aponta que a interpretação lógica de asserção causa uma perda do 

propósito original que desempenha o ato assertivo. Se afirmar é apresentar a proposição que 

contém a asserção como verdadeira, consequentemente todas as proposições teriam o mesmo 

predicado, ocasionando uma perda do foco da real função que realiza o ato de fala assertivo. 

Uma vez colocada a crítica, o autor tenta examinar se é possível “salvar” a noção de 

asserção a partir de outra interpretação da noção de asserção fregeana. Segundo Alston, “perhaps 

he didn´t mean to imply that all assertions are about propositions” (2007, p. 12). Desse modo, 

abre-se a possibilidade da existência de uma conexão diferente entre “afirmar que p” e 

“apresentar p como uma verdade” e de que possamos tirar conclusões vantajosas para 

compreender o ato assertivo. Por esse motivo, Alston (Ibdem) decide fazer uma reconstrução a 

partir da definição do ato assertivo em Frege com a finalidade de esclarecer se é possível 

apresentar argumentos para defendê-la.  

 

4.3 Quatro formas de reinterpretar a noção de asserção fregeana 

 

Alston (2007) apresenta quatro possíveis teses para compreender a noção fregeana de 

asserção. As quatro propostas reivindicam uma relação forte entre o ato assertivo e o conceito de 

verdade: 1) fazer uma asserção é declarar que o conteúdo proposicional da minha asserção é 

verdade; 2) ao fazer uma asserção o indivíduo se concebe como apresentando uma proposição 

verdadeira; 3) quando alguém faz asserções, deve estar preparado para alegar que está 

apresentando uma proposição verdadeira, caso alguém pergunte “o que você está fazendo?”; 4) se 

um sujeito afirma que p, mas não supõe que p é verdadeira, o sujeito é culpável de algum tipo de 

engano, como falsear nossas crenças (ALSTON, 2007, p. 12). 

Aqui temos quatro alternativas para a noção de asserção fregeana: 1) Na primeira se evita 

defender que a forma de toda asserção seja do tipo “a proposição que p é verdadeira” mantendo 

a ideia coerente com a definição fregeana; 2) A segunda diferencia-se da primeira ao tomar a 
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declaração como sendo implícita mais que explícita; 3) A terceira eleva a declaração feita pela 

asserção para outro patamar, ao estipular o que deveríamos responder caso nos perguntem o que 

estamos fazendo; e 4) A quarta vai ainda além ao especificar a decorrência de asserir um 

conteúdo no qual não acreditamos.  

            Alston (2007) descarta estas quatro teses para interpretar o ato assertivo. A sua razão 

fundamental e principal tese contra a noção fregeana de asserção é que as quatro têm como 

condição que o sujeito que afirma tenha domínio do conceito de verdade proposicional, requisito 

difícil de satisfazer para todos os sujeitos que proferem asserções. O ponto crucial é que fazer 

uma asserção é um ato cognitivo mais simples do que reconhecer o valor de verdade daquela 

proposição. Mesmo se caracterizamos o conceito de proposição desde uma perspectiva 

simplificada, onde o único requisito necessário para entender o conceito de proposição é saber 

distinguir claramente o seu conteúdo. 

Para explicar a tese, Alston (2007) detalha em que consiste, segundo sua interpretação, 

dominar o conceito de proposição. Para lograr seu objetivo concentra sua argumentação no 

conceito de verdade. Caso sejamos capazes de distinguir entre a proposição e quando a mesma 

proposição é verdade, reconhecemos que para uma proposição que tomamos como verdadeira é 

necessário e suficiente que essa proposição seja o caso. Alston defende que para entender em que 

consiste uma proposição verdadeira, devemos entender e distinguir primeiro os conceitos de 

“necessário” e “suficiente”, como também compreender o que significa afirmar que algo “seja o 

caso” (ALSTON, 2007, p.13). Em consequência, o único que se necessita é proficiência para 

desenvolver estas noções de forma prática. 

O ponto é que se (1) ou (2) são requisitos pertinentes para um sujeito que faz uma 

asserção, esse sujeito deve então ser capaz de reivindicar de maneira explícita ou implícita, que o 

conteúdo proposicional do seu proferimento seja verdade. Por esse motivo, precisamos predicar 

da proposição que é verdadeira. E para realizar este passo, é obrigatório reconhecer primeiro a 

proposição como sendo o conteúdo proposicional do proferimento. Segundo Alston (2007), para 

cumprir isto é necessário ter uma mestria em um esquema bem mais complexo. Para argumentar 

que isto não é verdade, ele mostra casos de asserções na sua forma mais simples onde não 

precisamos cumprir nenhum destes requerimentos.  
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A estratégia é tomar o proferimento de um tipo de asserção mais elementar e logo nos 

fazermos a pergunta se podemos atribuir ao sujeito o fato dele ter feito uma asserção genuina, 

mesmo sem cumprir com os requisitos de dominar aquele esquema conceitual já mencionado. As 

sentenças assertivas utilizadas para fazer a prova envolvem o uso de indexicais, do tipo “chove” 

ou “doi”. Alston (2007) questiona se realmente é possível sustentar que um sujeito não esteja 

fazendo uma asserção, caso ele não consiga isolar o conteúdo proposicional do proferimento. 

Imaginando um caso hipotético onde uma criança profere a sentença “estou cansado” poderíamos 

fazer-lhe uma série de diferentes perguntas em relação à sentença, do tipo: “por que está 

cansado?”, ou, “você quer correr?”. A criança não teria problema algum em responder de 

maneira consistente com a sentença que afirmou. Por conseguinte, não é claro que por não contar 

com a capacidade de poder isolar de forma satisfatória o conteúdo proposicional do seu 

proferimento, atribuamos à criança a falta da proficiência conceitual necessária para fazer 

asserções. Nas palavras de Alston, as condições necessárias para realizar uma asserção baixo a 

perspectiva fregeana: “required conceptual powers that are not always possessed at the level at 

which a subject is capable of the most rudimentary assertions” (2007, p. 14). 

O ponto que Alston tenta destacar é que a noção de asserção fregeana requer certas 

capacidades conceituais por parte do sujeito que faz a asserção, que não podem ser credenciadas 

em todas as ocorrências em que um determinado sujeito decide proferir uma asserção. Alston 

propõe ver o que acontece se mudarmos (4) por (4a) “se o sujeito aparentemente afirma que p, 

mas não supõe que é verdade que p, ele reconhece que é culpável de algum tipo de engano” 

(2007, p. 14). Esta seria outra proposta para o ato assertivo, mas cairíamos na mesma dificuldade, 

já que para entender o que é enganar, devemos compreender em que consiste evitar esse engano, 

pelo que precisamos reconhecer que o conteúdo proposicional apresentado no proferimento é 

verdade. Portanto, chegamos ao mesmo ponto das outras propostas. Este é o motivo principal da 

dificuldade de tentar definir o ato assertivo deixando de lado o esquema da verdade 

proposicional. O que não significa que não existam conexões significativas entre asserção e 

verdade, mas estas não estão tão intimamente ligadas como se pensa. 

 

 

 



72 
 

4.4 Relação entre atos ilocucionários e o conceito de verdade 

 

Alston (2007) propõe estabelecer a relação efetiva entre o ato assertivo e o conceito de 

verdade, desde uma perspectiva mais recatada. Sua proposta consiste em que, ao proferir tanto 

nos atos ilocucionários assertivos como nos não assertivos, o falante tome a responsabilidade de 

cumprir certas condições. As condições que Alston considera que devem ser satisfeitas ao se 

realizar distintos atos ilocucionários são (2007, p. 20): 

1- Ao perguntar, “pode me emprestar o seu carro”? 

O sujeito que faz a pergunta deve cumprir com as seguintes condições: 

- O ouvinte tem um carro; 

- É possível para ele me emprestar seu carro; 

- Eu tenho interesse em que o ouvinte me empreste o carro. 

       

2- Para afirmar “meu irmão possui a coleção completa das poesias de Pablo Neruda”, 

devemos cumprir com: 

- Que exista um sujeito chamado Pablo Neruda; 

- Que Pablo Neruda tenha sido um poeta; 

- Que Pablo Neruda tenha publicado suas poesias; 

- Que meu irmão tenha adquirido de alguma forma a obra de Pablo Neruda. 

 

Alston explica a forma como devemos entender estes compromissos adquiridos ao 
realizar qualquer tipo de ato ilocucionário. 

 

The idea is not that U took responsibility for state of affairs C in the sense that he was 
prepared to acknowledge that be brought C into existence. It is, rather, like the way in 
which when I become the head of a department or agency, I take responsibility for the 
efficient and orderly conduct of its affairs, including the work done by my sub-ordinates. 
I am responsible for all that work, not in the sense that I have done it all myself, but in 
the sense that I am rightly held to blame if the work is not done properly. I am the one 
who must “respond” to complaints about that work. (ALSTON, 2000, p. 54) 
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A partir da proposta de Alston (2007), o sujeito que realiza um ato ilocucionário toma a 

responsabilidade de cumprir com que as condições do ato sejam satisfeitas. Caso ele não cumpra 

com estas condições, ele ficará exposto socialmente a objeções, poderá ser culpado, corrigido, 

etc. 

Segundo esta proposta, ao fazer uma asserção onde o sujeito afirma que p, ele tem 

conhecimento de que fica exposto a ser censurado, objetado, caso “p” não seja verdade. A 

conexão sugerida por Alston (2007) entre atos ilocucionários e o conceito de verdade consiste em 

que a realização de cada ato ilocucionário implica o cumprimento de certas condições 

proposicionais que consistem em certos compromissos proposicionais que devem ser satisfeitos. 

Caso eu profira a sentença “o quintal da tua casa é florido”, devo satisfazer primeiro que o 

ouvinte tenha uma casa e que esta tenha um quintal. Caso o sujeito para quem fiz a asserção não 

tenha uma casa com quintal, esta asserção soará estranha ou “fora de lugar”. A responsabilidade 

de que o sujeito cumpra com a verdade das proposições que conformam as condições necessárias 

para a correta realização dos atos pode ser considerada como significativa, por estabelecer em 

alguma medida uma conexão entre o ato ilocucionário e o conceito de verdade. Tomar 

responsabilidade significa estar aberto às críticas do meio social pelo não cumprimento destas 

condições.  
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Considerações Finais 

 

Este trabalho tinha como objetivo esclarecer a noção de asserçãofregeana. No Capítulo 1 

expliquei como a teoria dos atos de fala de Austin (1962) e Searle (1969) foi fundada a partir das 

ideias que Frege (1879-1918a-1918b) antecipou. Especificamente a partir da distinção entre 

conteúdo proposicional e força, que possibilita a posterior distinção entre atos locucionários e 

atos ilocucionários. 

Na presente dissertação apresentei como a partir das ideias de Frege é possivel distinguir 

quais são as condições de sucesso para o ato assertivo. Estas têm um caráter muito semelhante a 

duas das condições de sucesso mais importantes da teoria dos atos de fala de Austin e Searle. A 

primeira foi apresentada por Frege (1918) por meio do exemplo do ator do palco, onde o autor 

percebe que precisamos ter uma determinada atitude proposicional para a correta realização do 

ato. Neste caso especifico, precisamos como requisito fundamental que o falante conte com a 

seriedade que o ato precisa no momento de realizar o proferimento. Semelhante com o que Searle 

(1969) denominou condição de sinceridade. 

Frege (1918a) também percebe que o contexto tem um papel fundamental na realização 

do ato de fala assertivo. Esta distinção fregeana é muito similar a condição de sucesso 

estabelecida por Austin (1962): para que um ato de fala seja bem-sucedido, as pessoas e as 

circunstâncias devem ser as apropriadas para a invocação desse procedimento particular. Frege 

insinua algo muito similar quando diz que o contexto deve ser o adequado para garantir que o ato 

seja bem-sucedido. No caso do ator no palco, mesmo se ele tivesse a seriedade requerida, o 

contexto seria inapropriado para que seus proferimento fossem considerados como atos de fala 

genuínos. 

Como as condições mencionadas por Frege para o ato assertivo são muito similares a duas 

condições de sucesso da teoria dos atos de fala, podemos afirmar que existe um aporte conceitual 

fregeano na teoria dos atos fala, e esta contribuição não se esgota na distinção de força e 

conteúdo proposicional.  
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As duas interpretações do ato assertivo aqui apresentadas são totalmente consistentes. 

Pois é possível imaginar que ao afirmar que p realizo duas ações, a primeira, é expressar que “eu 

acredito que p”, e a segunda, é apresentar que “é verdade que p”. 

A interpretação “psicológica” é muito semelhante à interpretação que se faz do ato 

assertivo na teoria dos atos de fala. A “lógica” permite entender como é possível discordar e fazer 

uma objeção numa discussão científica, ao explicar melhor a relação entre pensamento e verdade. 

Defende que ao asserir expressamos conteúdos proposicionais objetivos que podem se contrapor 

aos apresentados pelo outro interlocutor. Não é necessário tomar partido de uma das 

interpretações já que as duas têm lugar numa visão mais integrada do que realmente é o ato 

assertivo. Adotar esta visão abarcante permite enxergar desde uma perspectiva diferente a 

discussão contemporânea sobre o ato assertivo, deixando claro que o valor da presente 

dissertação não se refere só à verdade histórica em torno da noção de asserção fregeana.  

As minhas intuições são que depende de um contexto específico para que um destes 

aspectos - o componente psicológico ou o componente lógico - tome mais relevância. Em muitas 

ocasiões, se profiro a sentença “está muito quente” o interesse é induzir uma crença no ouvinte de 

que faz muito calor, com o propósito de ocasionar uma reação no ouvinte, neste caso, que o 

ouvinte ligue o aparelho de ar-condicionado, por exemplo. A linguagem neste tipo de exemplo é 

um meio para conseguir suprir um desejo, a linguagem fica em função da atitude psicológica, que 

procura gerar ou induzir uma crença específica no ouvinte.  

Podemos pensar em outros tipos de asserções nas quais a atitude proposicional não é tão 

relevante. Numa discussão científica, por exemplo, um cientista pode realizar uma asserção 

porque ele tem um compromisso com a verdade. Ele pode saber com antecedência que não 

produzirá nenhuma crença na sua audiência, ou que talvez será desacreditado por suas teses 

apresentadas. Neste caso, talvez o propósito seja asserir simplesmente sabendo antecipadamente 

que não teremos uma resposta positiva por parte da audiência. 

Ambas as interpretações podem ser criticadas. A “psicológica” por não levar em 

consideração os aspectos convencionais que possibilitam o ato assertivo, como foi apresentado 

por Dummett (1973). A “lógica” por desnaturalizar a essência do ato assertivo, ao fazer com que 
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a asserção seja sobre o seu conteúdo e não sobre os fatos aos quais se refere, como Alston (2007) 

apontou. 
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