
• 

26. Linguagem e açao 

Pouca atividade humana existe que nào compor
ta como parte integrante o emprego da linguagem. Em 
que medida é preciso considerar, ao se descrever uma 
determinada linguagem, essa utilizaçào que os sujei
tos falantes podem fazer dela? 

Uma resposta negativa é sugerida por Saussure. 
Opondo ''lingua'' e '' fala'', ele atribui à fala tu do o 
que é posto em açào, emprego [120] (a fala ''execu
ta'? a lingua no mesmo sentido em que o musico "exe
cuta" uma partitura). Como o conhecimento da lin
gua é tido como independente do conhecimento da fa
la, o estudo da atividade lingüfstica deveria ser rele
gado, na investigaçâo de uma linguagem, para depois 
de uma descriçâo puramente estatica do pr6prio c6-
digo: é preciso saber o que significam as palavras an
tes de compreender para que servem. É a uma con· 
clusâo semelhante que chegam os 16gicos neopositi
vistas quando distinguem três pontos de vista pos
siveis sobre as linguagens (naturais ou artificiais). 
0 ponto de vista SINTATICO consiste em determinar 
as regras que pennitem. combinando os simbolos ele 
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mentares, construiras frases, ou formulas, corretas. 
A SEMÂNTICA visa a dar o meio de interpretar essas 
formulas, fazê~las corresponder corn outra coisa, po
dendo esta "outra coisa" ser a realidade, ou entâo 
outras f6rmulas (dessa mesma linguagem ou de uma 
outra). Enfim, a PRAGMATICA descreve o uso que 
podem fazer das f6rmulas interlocutores que visem 
agir uns sobre os outros. Or a, a semântica e a sinta
xe, que estudam 0 pr6prio nucleo da lingua, devem 
ser elaboradas ao abrigo de qualq uer consideraçào 
pragmâtica. 

__.,.~ Sobre esse aspecto do Neopositivismo: CH. W. MOR
RIS, Foundations of the Theory of Signs, Chicago, 1938, Caps. 
Ill, IV e V. Ver também R. CARNAP, Foundations of Logic 
and Mathematics, Chicago, 1939, Cap. I. 

Um ascetismo desse tipo na consideraçâo da lin
guagem tem no entanto algo de paradoxal e, no de
carrer de toda a historia da Lingüistica, encontra-se 
representada a tese inversa, que subordina a estrutu
ra à funçâo e afirma que é precisa saber por que a lin
guagem é, a fim de saber como ela é: os conceitos sus
cetiveis de convir à sua descriçâo s6 padern ser tira
dos de uma reflexào sobre sua funçâo. Ai chegando, 
todavia, vemo-nos obrigados a estabelecer uma hie
rarquia entre as funçôes da linguagem, sem o quê nào 
se podera evit.ar o finalismo chamado "ingênuo", 
aquele que é ligado ao nome de Bernardin de Saint
Pierre, e que consiste em explicar a contextura de uma 
coisa pelos multiplos usos, muitas vezes contradit6· 
rios, que ocorre fazer dela. Em outras palavras, é pre
cisa tentar distinguir por que é feita a linguagem, e 
o que se pode, além disso, fazer corn ela. Essa neces
sidade de distinguir, na atividade lingüistica, o que é 
inerente, e o que é extrinseco à linguagem, lev ou os 
comparatistas [21] a discutir sobre a funçào "funda
mental" da linguagem; por outro lado ela conduziu 
K. Bühler a distinguir ato e açâo lingüfsticos, e deu 
enfim origem à noçao de ato ilocut6rio, tal como a 
elaborou J .L. Austin. 

Quai é a funçâo "fundamental, da ling ua? Se .. 
gunda Port .. Royal, a lingua foi inventada para per
mitir aos homens comunicarem uns aos outras seus 
pensamentos. Mas logo Arnauld e Lancelot acrescen
tam que a fala, para permitir essa comunîcaçào, deve 
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constituir uma imagem, um quadro do pensamento . . . ' 
0 que exige que as estruturas gramat.Icais SeJa~ como 
uma espécie de c6pia das estruturas Intelectua1s. Essa 
conciliaçâo entre as funçôes de comunicaçào e de re
presentaçâo, sendo a segunda um me~o da primeira, 
foi posta em questâo pelos comparat1stas. 0 estudo 
da evoluçâo das linguas parece mostrar corn efeito que 
a preocupaçâo corn a economia na comunicaçào leva 
a uma constante erosâo fonética, erosào que, por sua 
vez, desfigura, até torna-las irreconheciveis, as estru
turas gramaticais (ver p. 22 e s.). Dai resulta que as 
linguas ''evoluidas", apesar de sempre satisfazerem 
- e até cada vez mais às necessidades da comuni
caçâo, nào mais poderiam ter pretensào a qualquer 
adequaçâo relativamente às estruturas do pensamen ... 
to: elas perderam sua funçao representativa. 

Conservando do comparatisme a dissociaçào en
tre comunicaçào e representaçào, G. de Humboldt sus
tenta no entanto que a segunda é sem pre a funçào fun
dam entai da lingua na hist6ria da humanidade: "A 
lingua nâo é um simples meio de comunicaçâo ("Vers
tiindigungsmitte/,), mas a expressâo do espirito e a 
concepçâo do mundo dos sujeitos falantes: a vida em 
sociedade é o auxiliar indispensavel de seu desenvol· 
vimento, mas de forma alguma o objetivo ao qual ela 
tende" (~rn Uber den Dualis, 1927, Obras Comple
tas, ~~rhm, 1907, t.VI, p.23). Construindo a lingua, 
o esp1nto humano tende primeiramente a colocar dian
te d~ si sua pr6pria imagem, e a tomar assim posse 
de SI me~mo num reflexo tornado nào s6 possivel mas 
n~cessâ~to. Apenas as linguas ''primitivas'' nâo atin
gtram atnda esse estagio de desenvolvimento em que 
a pa~avra reflete o pensamento. As linguas indo·eU· 
r~pétas ha muito 0 atingiram e a deterioraçào foné-
ttca a que sâo s b ·d ' -. u mett as no decurso do tempo nao 
mats pode mudar n d . . ,~. lo H a a nesta aqwstçâo. Para prova· 
a f u~boldt tenta mostrar, em an:Uises minuciosas, 

ubnçao representativa de fenômenos aparentemen-
te a errantes corn " . . . 
regularidade 0 a ~oncordanCia gram~ttcalt as IC· 
ainda f _ s das conJugaçôes e das decltnaçôes, ou 
palavr:s ~~0 ~0 radical [23] e das flexôes [192] nas 
ex press. · Isaria?'l el as ma.nif est ar, no senti do mais 
cador d~o, ou_ SeJa, t~rnar sensivel, o esforço uni~
cidade doe:~lto qu~ 1~troduz a unidade na multi~h-

0 emp1rtco. A pr6pria essência da hn .. 



guagem é assim um ATO (euergeia) de representaçào 
do pensamento. 

4 Ver parti.cularmen_te um opusculo de HUMBOLDT da
tado de 1822 e cuJa traduçao francesa, corn o titulo de De l'or
gine des formes grammaticales, foi recentemente reeditada, Bo:
deaux, 1969. 

Muitas coisas separam K. Bühler de Humboldt 
pois a filosofia lingüistica de Bühler baseia-se nos re~ 
sultados da Fonologia [166 es.] e esta fundamenta to
da sua analise na funçào da linguagem na comunica
çâo. E entretanto Bühler conserva de Humboldt a idéia 
de que o essencial numa linguagem é um certo modo 
de atividade do espirito humano. Mais precisamente, 
tenta conciliar essa idéia corn o dogma saussuriano de 
que um estudo da lingua é anterior ao da fala. Por 
isto, Bühler distingue, na atividade de linguagem, o 
ATO e a AÇAO (Sprechakt e Sprechhandlung). A açao 
lingüfstica é a que utiliza a linguagem, que faz dela 
um meio: fala-se a outrem para ajuda-lo, engana-lo, 
fazê-lo agir assim ou assado. Essa inserçao da lingua
gem na pratica humana é assimilada por Bühler à fa
la, no sentido saussuriano. 0 mesmo nao se da corn 
o ato lingüfstico, que Bühler compara corn o ato de 
significar ( uzeichensetzen '} cujos diferentes modos 
os medievais estudavam, ou ainda corn o ato doado! 
de sentido (''sinnverleihend,} isolado por Husserl. E 
pois um ato inerente ao ato de falar e independente 
dos projetos nos quais se insere a fala. 0 estud~ des
se ato faz assim parte integrante do estudo da hngua 
e constitui mesmo o seu nucleo central. 

.. Em que consiste agora essa atividade li~güistica 
ongtnal, essa pura atividade de significar? Ainda qu.e 
nada, no texto, autorize explicitamente uma apro~
maçào desse tipo tem-se o direito, talvez, de const
derar como uma ;esposta a essa questao a analise que 
é dada por Bühler do ato de comunicaçâo · Este é apre .. 
sentado como um drama de três personagens (o ''mun
do'', isto é, o conteudo objetivo de que se fala, 0 lo
cutor e o destinat~rio)· alguém fala a alguém de ~lg~rn · a.. ' • • d li guistt-a cotsa. Por esse mottvo todo enunc1a 0 n 
co é ' . · 1 e o ato sem pre essencialmente um stgno tnp .0 ' _ 
de · · . ' ' ,.. direçoes -stgnlftcar é sempre orientado em tres 
ele r . d e nesse sen-
fd ernete: 1) ao conteudo comumca o, _, (N B 
1 o, ele é HDarstellung", REPRESENTAÇAO • · 
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nào tomar essa palavra no sentido de Humboldt ou 
de Port-Royal, que impiica uma idéia de imitaçao); 
2) ao destinatario, que ele apresenta como concerni
do por esse conteudo; é a funçào de APELO (''Ap-
pel/'}; 3) ao 1ocutor, cuja atitude psico16gica ou mo
ral ele manifesta; é a funçâo EXPRESS! VA ( uAus
druck'). A originalidade de Bühler consiste em dar 
a essas três funçoes um carater independente e pro
priamente lingüistico. Tomemos a funçao de expres~ 
sâo, que pode realizar-se por entonaçôes (de diverti
mento, de c6lera, de surpresa ... ) ou ainda por certas 
modalidades ("Esperemosque faça born tempo'', "ln
felizmente ele vern"). Ela é lingüistica no sentido de 
que as modalidades e entonaçoes nâo sao conseqüên
cias mecânicas dos estados psico16gicos, mas uma cer
ta forma de as significar. E ela é independente, no sen
tido de que constitui um modo de significaçào muito 
particular: nao se significa do mesmo modo um esta
do psicol6gico exprimindo-o ("Infelizmente, ele vern") 
e representando-o, isto é, fazendo dele o objeto do 
enunciado (' 'Aborrece-me que ele venha' '). 

0 esquema de Bühler foi completado por Jakob
son, mas sem que seu espirito fosse modificado: trata
se sempre de determinar os atos que sâo inerentes ao 
pr6prio ato de comunicar, independentemente das in
tençôes e dos projetos que do locutor pode além disso 
ter. Além do mundo ( = contexto), o locutor ( = DES

TINADOR) e do destinatario, Jakobson recorre, para 
descrever o ato de comunicaçâo, ao c6digo lingüisti
co empregado, à mensagem composta e enfi~ à co .. 
nexao psicofisiol6gica, ao contacta estabelectdo en
tre os interlocutores. Por isso, acrescenta às três fun
çôes de Bühler (rebatizadas como funçôes REFEREN
CIAL EXPRESSIVA e CONATIV A), três outras funçoes: 
MET~INGûfSTICA (a maior parte dos enunciados 
comportam, implicita ou explicitamente, um~ referêo-
·a a seu pr6prio c6digo), POÉTICA (o enunctado, em 
~~a estrutura material, é considerado como t~ndo um 
valor intrinseco, com? se~do um fim) e enftm FA TI
CA (nao existe comurucaçao sem wn ~forço para es-

belecer e manter 0 contato corn o tnterlocutor: de 
ta d 5 "Pois bem'', "Entende?" etc., de onde o fa-
on e o · · d tit t · to também de que a. fala ~ VIVId a com

1
. o cons .u

1
tva, 

Pronria exlStênclQ, e UID tame SOC18 OU por sua y 

afedvo). 
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· ~ K. BÜHLER, Sprachtheorie, lena, 1934. Sobre as três 
funçoes da comunicaçâo, § 2; sobre a distinçâo entre ato e açâo, 
§ 4. A teoria de R. JAKOBSON é exposta nos Essais de linguis
tique générale, Paris, 1963, Cap. XI. 

Independentemente dessa reflexao dos lingilistas, 
os fil6sofos da Escola de Oxford [97] chegaram a con
clusôes no mesmo sentido, e que vào talvez mais lon
ge. No mesmo sentido, pois trata-se para eles também 
de determinar o que se faz no pr6prio ato de falar (e 
nâo o que se pode fazer servindo-se da fala). Mais lon-

• • • ge, pots 1ntegram nessa açao 1nerente à fala uma par-
te muito mais ampla da atividade humana. 0 ponto 
de partida de sua pesquisa é a descoberta, feita por 
1 .-L. Austin, da oposiçao entre e.nunciados PERFOR--- -- . 

~~TIVOS e CONSTATATIVOS. Uma expressâo é chama-
daëfêconstaf'afiva quando tende apenas a descrever 
um acontecimento. Ela é chamada de performativa 
quando: 1) descreve uma certa açao de seu locutor e 
quando 2) sua enunciaçào consegue realizar essa açâo; 
dir-se-a pois que uma frase que começa por "Eu te 
prometo que'' é performativa, pois, ao emprega-la, 
realiza-se o ato de prometer: nao s6 diz-se prometer 
mas, ao fazê-lo, promete-se. De mais a mais seria pre
cisa considerar como falsa uma representaçâo semân
tica dessas frases que ornitisse indicar esse fato, e que 
as caracterizasse como simples descriçôes de açôes 
(corn o mesmo valor de "Eu passeio"). Os performa
tivos têm pois a propriedade de que seu sentido in
trinseco nao se deixa apreender independentemente de 
uma certa açAo que eles permitem realizar. Retoman
do os termos de Morris {302], nAo se pode estabelecer 
a semântica dessas expressôes sem ai incluir uma par
te pelo menos de sua pragmatica. 

Mas, uma vez que essa propriedade foi destaca
da no caso particular e particularmente espetacu
lar dos performativos, pode-se perceber que ela per
tence igualmente a expressôes nio-performativas. É 
o caso das formas imperativas e interrogativas. Para 
descrever o sentido de uma expressAo interro ·vat 
~ preciso especificar que aquele que a emprega, nlo 
s6 exprime sua incerteza e seu desejo de sa ber, mas 
sobretudo que realiza um ato particular, o de interro
aar. Ou ainda, d.izendo "V ace deveria fazer isto", nlo 
s6 expresse minha opinilo sobre o que é bom para 
meu interlocutor, mas reaJizo o ato de aconselhar. Foi 
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para formular essa generalizaçao que Austin estabe. 
leceu a classificaçâo dos ATOS DE FALA. Ao enunciar 
uma frase qualquer, realiiâïii-se três atos simultâneos: 

1. Um ato LOCUTORIO, na medida em que se ar~ 
ticulam ou combinam sons, na medida também em 
que se evocam e se ligam sintaticarnente as noçôes re~ 
presentadas pelas palavras. 

2. Um ato ILOCUT6RIO, na medida em que a 
enunciaçâo da frase constitui em si mesma um certo 
ato (uma certa transformaçâo das relaçoes entre os in~ 
terlocutores): realizo o ato de prometer ao dizer ''Pro
meta ... ", o de interrogar, dizendo "Serâ que ... ?". 
Austin da três critérios para situar o ato ilocut6rio. 
Por um Iado, é um ato realizado na pr6pria fala e nào 
uma conseqüência (desejada ou nao) da fala. Pores
se motivo, ele pode sempre segundo critéria ser 
parafraseado e explicitado por uma f6rmula perfor~ 
mativa (~~u o s " "Eu te ordeno 
que ... ", "E~ .t~. acQ~selho a ... "). Enfim o ato 1 ocu· 
t6rTô-·e sêmpre convencioriât: Nâo se entendera corn 
isso apenas que o material fônico utilizado para 
realiza-Jo é arbitrârio (o que é o caso para toda ex
pressào lingillstica). Austin quer dizer, sobretudo, que 
o ato ilocut6rio nio é a conseqüência, 16gica ou psi
co16gica, do conteudo intelectual expresso na frase 
pronunciada, e que ele s6 se realiza pela existência de 
uma espécie de cerimonial social, que atribui a tai f6r
mula, empregaâa por· tâl pessoa, em tais circunstln
cias, um val or particular. 

3. Um ato PERLOCUTORIO, na medida em que a 
enunciaçio serve a fins mais remotos, e que o interlo
cu.tor pode I?-uito bem nào compreender apesar de der 
mmar perfCitamente a lingua. Assim, ao interrogar al· 
guém, pode-se ter por objetivo prestar-lhe um servi· 
ço, embaraçt-lo, fazê-lo acreditar que se estima sua 
opiniào, etc. 

Embora os exemplos de Austin tenham sido pou· 
co contesta~os, sua definiçlo gerai do ato ilocut6rio 
parec~u mwtas vezes insuficiente, e houve inUineras 
te~tatiyas para explicitâ-lo. Assim, para melhor deli· 
nutar: a noçlo de ilocut6rio, o fil6sofo norte
amertcano Searle definiu primeiro a idéia de regra 
CONSTl'l'U'fiVA. Uma regra é constitutiva relativamente 
~ uma deter~na~a forn1a de atividade, quando s~a 
mobservânaa retira desta atividade seu carâter disun· 
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tivo: as regras do bridge sào constitutivas em relaçào 
ao bridge, pois deixa-se de jogar bridge no instante 
em que lhes desobedecemos. Mas as regras técnicas 
às quais se conformam os. bons jogadores nào sào 
constitutivas, mas a penas NORMA nv AS (pois nada nos 
impede de jogar bridgee joga-lo mal). Resulta dessa 
definiçao que as regras que fixam o valor ilocut6rio 
dos enunciados sao constitutivas em relaçào ao em
prego desses enunciados. Pois, se uma frase que co
meça por ''Sera que ... '' e pronunciada de modo in
terrogativo nao servisse para realizar o ato ilocut6rio 
de interrogar, isto é, de tentar atrair uma res posta, ela 
nào seria mais a mesma, entendendo-se corn isso que 
ela nâo seria mais empregada enquanto frase france
sa. E do mesmo modo, ainda que se possa nâo cumprir 
suas promessas, nào se poderia (excluindo o caso do 
jogo) empregar uma f6rmula de promessa sem assu
mir efetivamente a obrigaçào de rumprir o que se pro
meteu. Empregar essa f6rmula dando-lhe o pJeno 
valor que a Ungua francesa lhe atribui é reconhe
cer essa obrigaçào. Certamente é uma regra apenas 
normativa que se deve fazer o que se prometeu, mas 
é uma regra constitutiva a de que, ao se prometer, 
assume-se o compromisso de fazê-Jo. 

lndo mais adiante no sentido de le, poder-
se-ia dizer que uma fala é um ato ilocu~6_rio qu~ndo 
tem por funçio primeira e imediata modtfJcar a Slt~a
çào dos interlocutores. Prometendo, acrescento ~nu~ 
mesmo uma obrigaçio e isto nlo é uma conseq~êncta 
secundaria (perlocut6ria) de minha palavra, pots 11:1° 
se pode dar à palavra em questlo um sentido antenor 
a essa criaçio de obrigaçio. Edo mesmo modo, qu~
do interrogo meu interlocutor, crio para ele uma s(J
tuaçâo nova, a sa ber, a alternativa de responder e 

quaJquer coisa nao pode ser considerada uma respos
ta) ou de ser descortês. Para a ordem, a alternativa 
criada é da obediência ou da desobediência. E, no que 
concerne ao conselho (ato cuja existência nào tem, se 
refletirmos, qualquer necessidade, mas corresponde 
a uma convençào de nossa vida sociaJ), consiste em 
retirar parciaJmente de outrem, e tomar para si, a res
ponsabilidade do ato aconselhado (eis por que a re
cusa de dar conselhœ pode ser a.lgo mais que uma con .. 
fissâo de incompetência). 

Vê-se entào em que o estudo dos atos ilocut6-
rios se assemelha às pesquisas de Bühler e de Jakob
son: a distinçào do ilocut6rio e do perlocut6rio cor· 
responde à do ato e da aç4o, daquilo que ~ intrfnseco 
e daquilo que é acrescido na atividade lingüfstica. Em 
ambos os casos, reconhece-se no ato de empregar a 
lingua alguma coisa que é essencial à lingua. Ma~ a 
anâlise de Austin permite talvez ir mais longe: mutto 
mais do que fazem as funçôes jakobsonianas, o ilo
cut6rio pôe em jogo as relaçôes inter-humanas fun
damentais. 

. • Sobre os performativos e os atos Uocutorios: J.L. AUS-
TIN. How to do Things with Words. Oxford, J962 (trad. fr. 
Quand din, c'est foire, Paris, 1970). OulU tentativas de redefi
niçAo do ilocut6rio: P .F. STRAWSON, .. Intention and Con
vention in Speech-Acts u. TM Phllosophical R~i~w. J 964 e J. R. 
SEARLE, Spe«h A crs. Cambridae. 1969 (ttad. fr .• Paris. 1972). 
0 primeiro Unaüista a oonsiderar essas questOes foiE. BENVE
NISTE, que aceita a id6ia de performative (chqou mesmo a 
apresentâ-lo sem nomeâ-lo, num artiao do Journ{l/ d~ psycho. 
logie, 19.58, retomado no Cap. XXI dos Probllm#S de II!J6u/sti
que général~. ver pp. 263-266), mas recusa a noçlo de ato Uo
cut6rio, Problbnad~ llngulstiqu' ghtlnll#, Paris. 1966i Caps. 
XXJI e XXIII. Encootrar-se-' um bistôrico do probiema neste 
volume, verbete "Sociolinaüistica'\ p. 69 e s. 
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