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Resumo: Este trabalho discorrerá sobre a visão de Herbert Paul Grice em relação a linguagem 

e o processo de comunicação humana. A teoria de Grice é importante, pois é pioneira no que 

concerne a separação entre a significação natural e a significação não natural. Na sua 

abordagem, a significação natural trata de uma conexão natural entre fatos e a significação 

não natural de convenções que associam fatos sem relações naturais entre si, sendo esta última 

o que possibilita a comunicação humana. Segundo Grice há quatro tipos de significação não 

natural, a saber: a significação atemporal, a significação atemporal aplicada, a significação 

de ocasião e a significação do locutor. Grice é mais conhecido por sua definição de 

significação do locutor, que suscitou muito interesse no âmbito da filosofia da linguagem. Em 

nossa pesquisa identificamos que nenhum autor aborda a teoria das implicaturas 

conversacionais relacionando-a com as quatro camadas de significação não natural 

identificadas pelo autor. Este fato influiu no modo como as implicaturas conversacionais 

foram analisadas até agora. Dito isto, nossa intenção aqui é de mostrar que as implicaturas 

conversacionais são uma análise do que Grice chama de significação de ocasião. Ao 

realizarmos este trabalho estaremos contribuindo para mostrar o pensamento griceano como 

um todo coerente, ao qual o próprio autor se referia por “um projeto mais amplo”, 

demonstrando que essas noções não são isoladas, mas partes de uma mesma abordagem do 

processo de comunicação humana. Finalmente, por identificar as implicaturas enquanto 

significação de ocasião, mostraremos como a divisão das camadas de significação feitas pelo 

autor ajudam a esclarecer a distinção entre semântica e pragmática. 
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pragmática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract: This work will discuss about Herbert Paul Grice‟s vision relatively to the Language 

and the humane communicaton processing. Grice‟s theory it is important, because it is pioneer 

in such proposition that concerns to the separation between natural meaning and the non 

natural meaning. In his approaching, the natural meaning tracts of a natural conection among 

facts and the non natural meaning of conventions that associate facts without natural relations 

among themselves, being this last one what possibilites the humane communication. 

According to Grice‟s theory there are four types of non natural meaning, as to know: timeless 

meaning, the timeless applied meaning, the occasion-meaning and the utterer‟s meaning. 

Grice is more known by his definition about the utterer‟s meaning, that had raised so much 

interesting in the scope of the language Philosophy. In our research, we had identified that 

anyother author approaches something about the theory of the conversational implicatures 

relating it with the four layers of non natural meaning identified by the author. This fact had 

influenced in the modus as the conversational implicatures were analised until now. Once said 

that, our intention here is to show that the conversations implicatures are an analyse of what 

Grice names of occasion- meaning. When performing this work we will be contributing to 

clerify the gricean thought as a coherent whole, to which the author by himself would refer as 

“a most amplified project”, demonstrating that these notions are not isolated, but parts of the 

same approaching of the humane communication processing. Finally, to identify the 

implicatures as the occasion-meaning, we will present how the divisions of the layers of the 

meaning done by the author can help to explain the distnctions between semantics and 

pragmatic. 

 

 

Key words: Philosophy of Language; meaning; communication; implicatures; pragmatic. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem por objetivo mostrar várias ideias e conceitos desenvolvidos pelo 

filósofo Herbert Paul Grice enquanto partes de um mesmo quadro. Melhor dizendo, 

mostraremos as relações entre as diferentes ideias e conceitos que Grice desenvolveu em 

trabalhos separados enquanto partes de uma mesma visão sobre a linguagem e a comunicação. 

Isto quer dizer que nosso trabalho pertence ao campo da filosofia da linguagem.  Nosso objeto 

de estudo é a linguagem natural, entendida como as línguas que surgiram historicamente na 

humanidade e são usadas no cotidiano das pessoas. A filosofia da linguagem tenta responder 

perguntas como: o que é um significado? Como marcas gráficas, sons ou gestos podem 

significar alguma coisa? Como sentenças de uma língua podem significar alguma coisa? 

Como as palavras ajudam a determinar o significado de uma sentença? Uma sentença pode ter 

mais de um significado? Como podemos usar a mesma sentença para dizer mais do que ela 

significa? Como conseguimos nos comunicar? Como outros são capazes de inferir o que 

estamos significando? 

Grice fez parte do grupo de filósofos de Oxford, onde surgiu o movimento filosófico 

que ficou conhecido como “filosofia da linguagem comum (ou ordinária) ”, trabalhando e 

convivendo, durante algum tempo, com filósofos como John Langshaw Austin, Peter 

Strwason, Gilbert Ryle e Geoffrey Warnock. Quando pesquisamos sobre o que defendia a 

filosofia da linguagem comum, facilmente encontramos tentativas de resumir o pensamento 

desta escola filosófica no jargão wittegensteiniano “significação é uso”
1
. Este jargão pode ser 

um apontamento, mas jamais um resumo. 

A filosofia da linguagem comum, na verdade, como colocado por (RYLE, 1953), 

procura esmiuçar a diferença entre saber o significado de palavras e frases e o significado de 

sentenças (enunciados). Significação é uso? Sim. Mas há uma diferença entre saber usar 

palavras e frases para construir sentenças e saber usar uma sentença. Conhecer a significação 

de uma palavra é saber “algo como um corpo de regras não escritas ou algo como um código 

não escrito ou uma receita geral” (RYLE, 1953, p. 47). Nesse sentido, podemos ter regras que 

nos dizem como criar certas sequências de palavras e estas regras determinarão quando 

utilizamos corretamente as palavras e quando não. Mas com relação às sentenças não teríamos 

algo semelhante, afirmava Ryle (1953, p. 46). Quais as regras que determinam o significado 

da sentença „hoje é segunda feira‟? Quais as regras que me dizem quando, onde e como usar 

                                                
1 Abordagem de Wittgenstein em (WITTGENSTEIN, 1975). 
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essa sentença? Ryle (1953, pp. 46, 47) defende que não há regras para a utilização de 

sentenças, que elas ou têm sentido ou não. 

A filosofia da linguagem comum comporta pensamentos divergentes. Austin, por 

exemplo, foi quem primeiro utilizou o termo “atos de discurso” em Quando dizer é fazer 

(AUSTIN, 1990). Austin faz uma separação dos vários atos que realizamos durante a fala. O 

ato de proferir palavras em determinada construção e com sentido e referência
2
 determinados, 

Austin chama de ato locucionário. Mas o proferir de sentenças, observa Austin, nunca é 

apenas um proferir. A mesma sentença, „feche a porta‟, pode ser proferida como um pedido, 

como uma ordem ou simplesmente como uma sugestão. Isto é, podemos proferir a mesma 

sentença para fazermos coisas diferentes. No exemplo que estamos utilizando, posso ordenar a 

alguém que feche a porta, posso sugerir que feche a porta ou posso pedir que feche a porta. 

Estes atos que fazemos ao dizer algo, Austin chama de ato ilocucionário. Além destes dois, 

ele ainda delimitou um terceiro, o ato perlocucionário, que está ligado ao ato ilocucionário e é 

desencadeado por este. Por exemplo, argumentar pode ser tido como um ato ilocucionário, 

convencer alguém com esse argumento seria o ato perlocucionário. Como podemos notar, esta 

também é uma explicação da significação pelo uso. 

Este grupo da filosofia da linguagem comum surge na contramão da visão dominante 

na época, o logicismo, visão que vê a lógica como a ferramenta mais apropriada para explicar 

a significação. Este segundo grupo afirmava que a linguagem comum era imperfeita, no 

sentido de não exibir a forma lógica das proposições e estar repleta de termos vagos, o que a 

tornaria completamente inapropriada para qualquer tipo de investigação filosófica. Seguindo 

essa linha, temos, por exemplo, Bertrand Russell. Em um de seus trabalhos mais conhecidos, 

On denoting
3
, Russell utiliza a lógica clássica para analisar o significado de expressões da 

linguagem comum conhecidas como descrições definidas tais como „o rei da França‟, para 

usar o exemplo do próprio Russell, „o rei da França‟. Segundo Russell, o que termina a 

significação de uma sentença como „o rei da França é careca‟ são suas condições de verdade. 

Assim, para ele, o que um locutor significa ao enunciar „o rei da França é careca‟ é que: 1) há, 

atualmente, um rei da França; 2) não há mais que um rei da França; 3) não há nada que seja 

um rei da França e não seja careca. Então, a sentença „o rei da França é careca‟ esconderia 

essa significação e todo locutor ao enunciá-la estaria enunciando uma falsidade. Muitos, 

seguindo essa linha, vêm oferecendo semânticas lógicas com o intuito de revelar a estrutura 

lógica que os enunciados declarativos da linguagem comum esconderiam. 

                                                
2 Distinção feita em (FREGE, 1892). 
3 (RUSSELL, 1905). 
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Strawson (1971, pp. 3-7) diz que os equívocos de Russell são: 1) pressupor que uma 

sentença só tem significação se exprimir um valor de verdade; 2) confundir (a) uma sentença, 

(b) o uso de uma sentença e (c) uma enunciação de uma sentença. Para Strawson não é 

necessário que uma sentença seja sempre verdadeira ou falsa, em alguns casos, segundo ele, 

simplesmente lhe falta um valor de verdade, mas, ainda assim, ela tem significação. 

 Podemos delimitar o estudo da significação em quatro camadas: 1) a significação das 

palavras e sentenças enquanto entidades que são construídas e utilizadas segundo regras 

convencionais; 2) a significação das palavras e sentenças em um determinado contexto de 

uso; 3) a significação que palavras e sentenças podem adquirir ao serem enunciadas por um 

locutor; e 4) o que um locutor significa. Um locutor utiliza sentenças que são compostas de 

palavras para dizer o que pensa. Utilizamos sentenças para expressar o que pensamos. Quando 

pensamos, nós significamos. 

Grice procura dar uma explicação para as várias camadas de significação, oferecendo 

suas próprias análises do que seria a significação das palavras, das sentenças e do locutor. Um 

de seus conceitos mais conhecidos é precisamente o de significação do locutor. Como 

estamos falando de significados em uma língua, estamos irremediavelmente também falando 

sobre comunicação. Para Grice, como veremos, um locutor significa algo por uma ação ou 

coisa, quando produz essa ação ou coisa com a intenção de que um certo público aja de uma 

determina forma, que esse público reconheça que o locutor tem a intenção de que o público 

aja dessa forma e que o público reconheça e aja de determinada forma, pelo menos em parte, 

por ter reconhecido que o locutor tinha a intenção de que isso ocorresse. 

Mas e quanto às palavras e sentenças? Grice, como veremos no capítulo 3, irá propor 

explicações para às significações de sentenças e palavras a partir do que ele define como 

significação do locutor. Uma palavra ou gesto significa algo, quando permite que o público 

infira a significação do locutor, ou seja, as intenções que mencionamos acima. Grice chama 

de significação atemporal os significados que são atrelados às palavras e sentenças. Notando 

que certas palavras podem possuir mais de um significado atemporal, ou em outras palavras, 

notando que uma mesma palavra pode ser interpretada de diferentes maneiras, como a palavra 

„disco‟, que tanto pode significar “objeto com forma circular” quanto “coleção de músicas de 

um artista”. Ao enunciar a palavra „disco‟, alguém deve estar aplicando um desses dois 

significados. 

 Uma outra pergunta que surge na filosofia da linguagem é: como é possível dizer algo 

e significar algo completamente diferente? Por exemplo, quando usamos metáforas ou ironias. 

Alguém pronuncia as palavras „esse político é um porco‟, se interpretada literalmente, essa 
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sentença significará que um determinado ser humano, que ocupa um determinado cargo em 

uma sociedade é um suíno, o que é um tremendo contrassenso, pois não há no mundo algo 

que seja um ser humano e um suíno ao mesmo tempo. O que entendemos quando alguém usa 

essa sentença é que ela está dizendo que um determinado político é sujo, nojento ou repulsivo. 

Mas como isso é possível? Como é possível que meu enunciado signifique uma coisa e, ao 

usá-lo, eu signifique algo completamente diferente? E como é possível que outra pessoa além 

de mim saiba o que eu signifiquei, se o que enunciei não é o que eu signifiquei? Esta camada 

de significação, onde se fala uma coisa significando outra, Grice chamará de significação de 

ocasião.   

A análise de significação de ocasião feita por Grice é o seu trabalho mais influente na 

filosofia da linguagem. Aliás, essa análise influenciou até mesmo os linguistas. Como 

mostraremos no capítulo 3, a teoria das implicaturas conversacionais desenvolvida em 

(GRICE, 1975) é uma análise do que Grice chama de significação de ocasião em (GRICE, 

1968) e (GRICE, 1969). Como veremos no capítulo 4, Grice postula que enquanto atividade 

racional o diálogo é regido por regras, obedece certos padrões e tem objetivos. Os 

interlocutores engajados em um diálogo sabem qual o objetivo que pretendem alcançar e 

cooperam para tal. Desse modo, embora um enunciado possa parecer desconexo, o locutor 

pode se valer de certos fatos contextuais e de certos padrões no diálogo para comunicar mais 

do que diz, permitindo que o que ele fala sirva como base para que sua audiência infira o que 

ele está de fato significando com o enunciado. 

Neste trabalho veremos que as várias ideias de Grice fazem parte de uma mesma visão 

sobre a linguagem e a comunicação humana. O que tentaremos fazer aqui é mostrar que 

muitas críticas feitas a algumas das ideias e definições de Grice partem, muitas vezes, de uma 

leitura fragmentada do autor. No capítulo 3, por exemplo, mostraremos como uma das críticas 

de Searle sobre a definição griceana de significação do locutor não leva em consideração o 

que Grice chama de significação atemporal (a significação de sentenças e palavras). 

A teoria das implicaturas conversacionais de Grice oferece uma solução elegante para 

uma variedade de fenômenos linguísticos como o das metáforas. O autor formula um 

princípio geral para a conversação, o princípio de cooperação, que determina que todo 

enunciado deve contribuir parra se alcançar o objetivo do diálogo. Esse princípio se desdobra 

em máximas como “seja relevante! ”, “forneça informação suficiente! ”, “só afirme o que 

você acredita ser verdade! ”. Essas máximas na verdade tentam descrever o que é ser 

cooperativo em um diálogo. A partir destas informações, que de certo modo são pressupostas 

em conversas onde os interlocutores tem por objetivo trocar informações, são usadas para se 
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fazer inferências a partir do que é enunciado. A pragmática, o estudo de como a linguagem é 

usada pelos locutores em contextos de enunciação, atualmente está quase que completamente 

influenciada pelas ideias de Grice com relação à lógica que governa os diálogos. A teoria da 

relevância (SPERBER; WILSON, 1995) é um dos exemplos mais proeminentes. Outros 

exemplos são os trabalhos de Daniel Vanderveken (VANDERVEKEN, 1991) e 

(VANDERVEKEN, 1997), que oferecem uma reformulação do princípio de cooperação 

dentro da teoria dos atos de discurso
4
. No capítulo 4, onde expomos a teoria das implicaturas, 

discutiremos como a teoria da relevância diverge do pensamento griceano e, ao mesmo 

tempo, segue na mesma direção de raciocínio que Grice. 

O ponto forte do nosso trabalho é expor a parte marginalizada do trabalho de Grice. 

Sua explicação sobre a significação das palavras e sentenças. Mostrando que a análise das 

sentenças e palavras influi na análise das implicaturas conversacionais, elucidaremos como as 

descrições das várias camadas de significação estão interconectadas. Isto nos permitirá, no 

capítulo 4, esboçar um quadro detalhado de como se desmembra as várias camadas de 

significação no pensamento griceano. 

Em vários trabalhos, como (SPERBER; WILSON, 1995), (DAVIS, 2007), (DAVIS, 

2014), (BEAVER, GEURTS, 2014), (LEVINSON, 2000) e outros, enfatizam como a teoria das 

implicaturas ajudou a clarificar a distinção entre semântica (estudo do significado de uma 

expressão de acordo com as regras e princípios de uma língua) e pragmática. No entanto, na 

bibliografia que consultamos não está presente qualquer trabalho que trate da distinção 

semântica/pragmática dentro do próprio projeto griceano, talvez por ser um bibliografia 

modesta. No capítulo 4, nós oferecemos uma visão sobre como estão separados semântica e 

pragmática dentro do projeto de Grice. 

Como já dissemos, o grande mérito do nosso trabalho é expor a parte marginalizada do 

trabalho de Grice. Nossa visão e o quadro que esboçamos do pensamento de Grice 

fundamentam a leitura das implicaturas conversacionais como significação de ocasião 

baseados (LEVINSON, 2000). O modo como compreendemos as relações entre as diferentes 

camadas de significação defendidas por Grice foi bastante influenciado por (GRANDY, 

WARNER, 2014), nos ajudando a compreender melhor as ideias de procedimento no repertório 

e procedimento resultante que estarão presentes na maioria das definições apresentadas no 

capítulo 3. Também  (CHAPMAN, 2005) por falar da vida e obra, o que nos ajudou a perceber 

o contexto no qual Grice vivia e as discussões que mantinha com seus colegas e que podem 

                                                
4 Sobre o tema ver (SEARLE, 1969) e (SEARLE, VANDERVEKEN, 1985). 
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ter influenciado seu pensamento. Por último, (NEALE, 1992) onde, dir-se-ia que é de longe, o 

texto mais sistemático sobre o desmembramento da significação do locutor entre o que é 

convencionalmente significado e o que é conversacionalmente significado. De nossa parte, 

acrescentamos à separação que Neale traça entre convencional e conversacional à relação 

dessa divisão com as quatro camadas de significação griceanas. 

Por fim, acreditamos que nosso trabalho constitui uma visão mais sistemática e sucinta 

daquilo que o próprio Grice chama de um “projeto mais amplo” e reúne informações 

importantes abordadas por vários autores em separado e que, aqui, aparecem como parte de 

um mesmo corpo. Nosso trabalho proporciona, deste modo, uma visão mais ampla e mais 

clara da magnitude e genialidade do pensamento de Grice que outros autores, até onde 

pudemos observar, trataram de maneira isolada e, por este mesmo fato, deixaram de lado 

importantes relações entre os conceitos de Grice sobre a linguagem e a comunicação. 
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2  DAS BASES PARA A COMPREENSÃO DO PROJETO GRICEANO 

 

Neste capítulo, abordaremos temas e distinções importantes para compreender o 

pensamento griceano. Começaremos por debater a fixação da maioria dos comentadores em 

apenas dois dos textos de Grice, postura que dificulta uma compreensão mais ampla do 

projeto. Apresentaremos as ideias elaboradas pelo autor enquanto partes de um mesmo quadro 

a fim de elucidar a conexão entre os conceitos cunhados nos diversos trabalhos publicados 

pelo mesmo. Certos termos ganham um significado peculiar nos textos de Grice e são 

amplamente utilizados por ele para elucidar suas ideias. Neste capítulo serão explicados 

apenas aqueles que irão contribuir na explicação de outros termos que surgirão nos próximos 

capítulos. Muitos símbolos também são utilizados em várias definições, no entanto, o autor 

nunca fixou um uso para eles, e é possível encontrar símbolos diferentes significando a 

mesma coisa em textos diferentes. Deste modo, para evitar confusões nas definições que 

aparecerão ao longo do presente trabalho, nós uniformizaremos os símbolos utilizados e 

explicaremos o que significam ao longo de todo o trabalho. Por último, este capítulo 

discorrerá sobre a distinção feita entre significação natural (natural meaning) e significação 

não natural (non natural meaning), exibindo como a concepção de significação não natural 

influi, na visão do autor, o desenrolar do processo de comunicação humana. 

 

2.1  Uma visão geral do projeto griceano 

 

O fato de a maioria dos comentadores de Grice se limitarem em apenas dois textos, o 

Meaning (GRICE, 1957) e o Logic and Conversation (GRICE, 1975), como constatamos na 

bibliografia pesquisada, impede uma compreensão adequada da força e da magnitude das 

ideias do autor. A discussão desse estreitamento de perspectiva dos comentadores culminará, 

inevitavelmente, na ampliação da compreensão do fio condutor das ideias de Grice, que 

mesmo tendo sido apresentadas de forma separada, formam um todo coerente em seu projeto. 

 

2.1.1  O valor de certas ideias e publicações 

 

O trabalho de Herbert Paul Grice (1913-1988) tornou-se amplamente conhecido entre 

filósofos da linguagem e linguistas do mundo todo, graças, principalmente, às publicações de 

dois artigos, dentre os muitos que escreveu ao longo de sua carreira, a saber: Meaning 

(GRICE, 1957) e Logic and Conversation (GRICE, 1975), que proporcionaram inúmeros 
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debates sobre os temas que abordam, abrindo novas perspectivas na maneira como filósofos e 

linguistas explicam a linguagem e o processo da comunicação. 

O primeiro dos artigos mencionados, Meaning, defende a ideia de que o significado de 

sentenças e palavras de uma linguagem natural pode ser analisado em termos do que ele 

chama de significação do locutor (utterer’s meaning)
5
, que é caracterizada pela intenção do 

locutor de produzir um efeito em sua audiência. A ideia é que num contexto de comunicação o 

locutor sempre produz emissões, como gestos ou enunciados, com uma intenção complexa, 

formada por subintenções, esperando que sua audiência reconheça esta intenção como um 

todo. A característica crucial da significação do locutor é analisada em termos de intenções do 

locutor. Logo, a fundamentação de sua teoria sobre o significado reside em conceitos 

psicológicos ou de estados intencionais, chamados também de atitudes proposicionais. 

Segundo (SEARLE, 2002, p. 8), em sua teoria da intencionalidade, essas atitudes 

proposicionais possuem a forma lógica S(r), onde S  representa um modo psicológico, como 

crença ou desejo, e r um conteúdo representacional que, em alguns casos, pode ser 

proposicional. Como veremos, Grice tinha um pensamento similar ao de Searle. Como 

Stephen Schiffer (1982, p. 120) diz: “foi a publicação de Meaning que moldou a forma como 

a ideia de que propriedades semânticas são derivadas de propriedades psicológicas é 

investigada hoje em dia”. 

No outro artigo, Logic and Conversation, Grice formula um princípio geral que seria 

seguido por qualquer pessoa engajada numa conversa cujo objetivo fosse a troca de 

informações. Como veremos, o autor de Logic and Conversation formulou o seu princípio de 

cooperação (cooperative principle) enxergando o diálogo como uma atividade racional que 

visa algum objetivo, uma vez que esteja claro qual o objetivo pretendido, isto é, quando todos 

os agentes racionais estão cientes do objetivo que a atividade na qual estão inseridos deverá 

realizar, eles passam a adotar estratégias (GRICE, 1975, p. 26). Para tentar capturar a ideia 

geral do que se espera de um sujeito que está seguindo o princípio de cooperação são 

formuladas as máximas conversacionais (conversational maxims) (GRICE, 1975, pp. 26-27), 

que prescrevem o que deve ser feito por um indivíduo que pretenda ser cooperativo numa 

conversa que objetiva a troca de informação. 

O que torna tudo interessante é que o princípio de cooperação junto com as máximas 

conversacionais fornecem uma ferramenta que permite a explicação de certos fenômenos 

                                                
5
 O que nos textos de Grice aparece como „utterer’s meaning‟, ver (GRICE, 1957, p. 220); (GRICE, 1968, 

p.123); (GRICE, 1969, p. 92).  Comentários similares podem ser encontrados em (DAVIS, 2014); (BLACK, 

1973); (BEAVER, GEURTS, 2014). 
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linguísticos, como a ironia e a metáfora, além de possibilitar uma redução no número de 

sentidos atribuídos a algumas expressões sincategoremáticas (expressões linguísticas que não 

podemos atribuir um significado próprio mas apenas pela combinação com outras expressões)  

da linguagem comum, possibilitando que o sentido de palavras como „e‟ e „ou‟ colapsem com 

o sentido dos seus ditos correlatos na linguagem da lógica formal como o „∧‟ e o „∨‟ 

respectivamente. Isto torna-se praticável pois, com as máximas é possível descrever um tipo 

especial de inferência, as implicaturas conversacionais (conversational implicature)
6
. Quando 

um locutor emite uma sentença cujo conteúdo proposicional tem um significado literal ou 

convencional que não contribui para o objetivo da conversa e se, por algum motivo, o locutor 

ainda é visto como pretendendo cooperar, a audiência é capaz de construir uma implicatura 

cujo conteúdo torna sua enunciação cooperativa e é entendido como o que o locutor de fato 

tinha a intenção de comunicar. Por exemplo, quando estamos à mesa e perguntamos “você 

poderia me passar o sal? ”, não esperamos que sejamos interpretados literalmente, pois no 

caso estaríamos fazendo uma pergunta sobre as capacidades físicas de alguém e ele, por sua 

vez, poderia nos responder com um “sim” e não fazer mais nada. Como é comum, 

interpretamos essa pergunta não como uma pergunta, porque não é um contexto onde 

geralmente se faça algo do tipo, dado o pano de fundo conversacional, mas sim como um 

pedido indireto. É esse tipo de inferência que a teoria das implicaturas pretende explicar. 

Desse modo, Grice traça uma divisão entre o que um enunciado convencionalmente 

significa e o que foi conversacionalmente significado no contexto da enunciação. É 

justamente por permitir uma diferenciação entre o que a significação convencional das 

palavras utilizadas pelo locutor na sua enunciação e o que o locutor pode significar por esta 

mesma enunciação num determinado contexto que a teoria de Grice ocupa lugar privilegiado 

nas discussões sobre a distinção entre semântica e pragmática, fato ressaltado por vários 

autores como, por exemplo, (NEALE, 1992). 

 

2.1.2  Determinando direções 

 

Até agora foram apresentadas algumas das razões pelas quais as ideias de Grice 

tornaram-se fundamentais para qualquer um que pretenda estudar a relação entre a mente e a 

linguagem, assim como estudar a distinção entre a semântica e a pragmática. É necessário 

destacar que os termos e ideias estão sendo apresentados de uma forma geral pelo bem da 

                                                
6 Ver (GRICE, 1975, pp. 25-26). Uma boa síntese pode ser encontrada em (DA COSTA, 2000). 
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exposição, já que nos aprofundaremos nos detalhes no decorrer do texto. Este trabalho tenta 

evitar a má política de analisar as implicaturas em separado dos outros trabalhos de Grice por 

três motivos centrais, a saber: 1) o próprio Grice afirma que seus trabalhos são partes de um 

programa maior
7
; 2) ele oferece uma explicação para a camada de significação das palavras e 

sentenças enquanto processos de convencionalização para a comunicação (primordialmente, 

não exclusivamente) do que ele chama significação do locutor
8
; 3) as implicaturas 

conversacionais
9
 (significação de enunciados no contexto de enunciação) são vistas como 

uma inferência a partir do discurso onde o locutor intenta comunicar à sua audiência. Quando 

a audiência não consegue compreender a significação literal do locutor, então é necessário 

clarificá-la para que, deste modo, ele possa ser tido como cooperando
10

. Os fatos aqui 

elencados são suficientes para defender a tese de que é impossível fazer uma análise 

consistente das implicaturas conversacionais separadamente das ideias sobre significação. 

Logo, para compreendermos apropriadamente, o fenômeno das implicaturas, como pensado 

por Grice, é necessário mostrar o lugar que elas ocupam no projeto griceano. Não obstante, é 

crucial mostrar como todos os aspectos se relacionam, desde a significação do locutor até às 

implicaturas conversacionais. 

Textos como Paul Grice and the Philosophy of Language (NEALE, 2012), e 

Presumptive Meanings (LEVINSON, 2000), exibem um quadro mais geral dos conceitos 

cunhados por Grice, assim como das relações entre eles. Aqui, será adotada postura 

semelhante. Embora, devemos destacar, não tenhamos encontrado na bibliografia pesquisada 

nenhum texto que se aprofunde nas duas camadas de significação que Grice chama de 

atemporais. 

 A seguir, será exibida uma lista com os tópicos constituintes do que, como foi acima 

mencionado, Grice afirma ser seu programa. Além de dar uma visão geral sobre o que seria o 

programa como um todo, mostrando uma conexão e continuidade no pensamento do autor, a 

lista também definirá a ordem na qual serão aqui expostos os conceitos e ideias cruciais para a 

compreensão daquilo que está sendo referido como projeto e/ou programa griceano. Logo, 

será uma visão panorâmica do pensamento de Grice e mostrará a ordem na qual os temas 

serão tratados aqui neste trabalho. 

 

                                                
7 Por exemplo em (GRICE, 1968, p. 117). 
8 Em (GRICE, 1969) ele traça uma distinção entre quatro camadas de significação e afirma que um dos objetivos 

em (GRICE, 1968, pp. 90-91) é especificar a relação entre essas quatro camadas. 
9 Ver (GRICE, 1969, p. 86). 
10 (GRICE, 1969, p. 86). 
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2.1.3  Roteiro de exposição dos temas 

 

(I) Há dois tipos de significação, um natural e outra não natural. A significação não natural 

está diretamente conectada com a comunicação e, portanto, é a que será analisada de maneira 

mais aprofundada
11

. Grice chama de natural o tipo de significação que fazemos quando, por 

exemplo, vemos fumaça e concluímos que há fogo, ou quando vemos nuvens escuras e 

dizemos que elas significam chuva. A significação não natural é a dos símbolos, da língua e 

dos códigos, estando, portanto, diretamente ligada à comunicação. O queimar de uma fogueira 

naturalmente produz fumaça, por isto fumaça significa naturalmente que há fogo. Dispor os 

dedos da mão em uma certa configuração e, com isso, expressar aprovação não é algo natural. 

Quando usamos os dedos da mão para expressar aprovação significamos de forma não 

natural. 

 

(II) A significação não natural é derivada, até certo ponto, da natural
12

. Certas reações físicas 

estão naturalmente ligadas a certos estados mentais. Nossas expressões faciais, por exemplo, 

podem permitir que alguém diga qual nosso humor. Falamos de coisas como “estar com cara 

de zangado”, “estar com um rosto de felicidade” ou até mesmo “com cara de sofrimento”. 

Atores podem usar certas expressões faciais e convencer o público de que estão tristes, 

zangados ou alegres. Nossa mente associa naturalmente certos estados de coisas, no entanto, 

nós associamos coisas também por convenções. A significação natural é causal. Ao explicar a 

significação não natural Grice tentará mostrar como os enunciados podem “causar” certos 

fatos. 

 

(III) A significação não natural é dividida em quatro subclasses: significação atemporal 

(timeless meaning); significação atemporal aplicada (applied timeless meaning); significação 

de ocasião (occasion-meaning of an utterance-type); e significação do locutor
13

. Essas 

camadas de significação serão abordadas no capítulo 3. Como veremos, as significações 

atemporais são explicações para a significação de sentenças e palavras, explicações para o 

sentido literal das enunciações. A significação de ocasião da enunciação-tipo (explicaremos 

esse termo mais a frente) é a significação de um enunciado em um contexto. Veremos que 

                                                
11 Tópico inicial em (GRICE, 1957). 
12 Questão abordada de maneira mais detalhada em (GRICE, 1982). 
13 Essa divisão está presente de forma preliminar em (GRICE, 1957, p. 217), que ganha sua forma definitiva em 

(GRICE, 1969, p. 90-91), onde ele também afirma que aquilo que aparece como 'utterer's  occasion-meaning' na 

lista apresentada é o que em outros textos ele chama de 'utterer's meaning', daí termos colocado 'significação do 

locutor' em nossa lista. 
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essa camada de significação de ocasião é explicada pelas implicaturas conversacionais, ou 

melhor, que a teoria das implicaturas conversacionais são uma explicação de como se dá a 

significação de ocasião. 

 

(IV) A significação do locutor, dentre os quatro tipos de significação não natural, é a basilar e 

é explicada em termos das intenções do locutor, as demais devem ser redutíveis a esta. 

Consequentemente, é necessário mostrar como a significação do locutor se relaciona com os 

outros três tipos de significação
14

. Como já dissemos, o aprofundamento deste tema se dará no 

capítulo 3. 

 

(V) Conversações e situações onde utilizamos uma língua são empreendimentos racionais e 

cooperativos, isto é, os participantes têm objetivos e seguem determinadas regras para 

alcançá-los. O princípio de cooperação e suas máximas conversacionais pretendem 

especificar regras  para as situações onde o objetivo é a troca de informações
15

. O princípio de 

cooperação diz, basicamente, que os interlocutores devem fazer o necessário para se alcançar 

o objetivo da conversação. As máximas conversacionais, como veremos, são especificações 

de como ser cooperativo, dando diretrizes de como falar a verdade, ser sucinto e não falar 

sobre coisas que não estão relacionadas ao tema da conversa. Por ser a parte mais influente do 

trabalho de Grice, dedicaremos o capítulo 4 para apresentarmos e discutirmos as 

reverberações dessas ideias que, como veremos, influenciaram todo um campo de pesquisa. 

 

(VI) As implicaturas podem ser de dois tipos: convencionais e conversacionais. As 

convencionais são ativadas por algumas partes específicas na estrutura da enunciação, 

enquanto as conversacionais são um tipo especial de inferência, produzidas pelos 

interlocutores com o auxílio do princípio de cooperação e das máximas
16

. 

 

(VII) O conteúdo de uma implicatura conversacional difere da significação literal de um 

enunciado em uma instância de enunciação. No entanto, é a partir da significação literal do 

enunciado que se infere a implicatura conversacional. Assim, quando possível, é melhor 

explicar a diferença entre a significação literal de um enunciado e o que a enunciação do 

locutor significou em um determinado contexto mostrando a presença de uma implicatura 

                                                
14 Ver (GRICE, 1969, p.91), o autor afirma claramente que a significação atemporal e a  significação atemporal 

aplicada devem ser explicadas em termos da significação do locutor. 
15 (GRICE, 1975, p. 26-31). 
16 Idem. 
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conversacional evitando, assim, uma proliferação de sentidos para as palavras utilizadas na 

enunciação
17

. 

 

(VIII) As implicaturas são uma explicação aceitável do como e do porquê é possível, em 

muitos casos, para locutores significarem mais do que a significação literal de seu enunciado 

em um determinado contexto de enunciação. A vantagem da teoria das implicaturas 

conversacionais é explicar a partir de princípios independentes, que regem a atividade do 

diálogo, como ocorre a significação da enunciação do locutor de modo que ela signifique mais 

do que a significação literal do enunciado e, ainda, como os interlocutores são capazes de 

inferir o que o locutor significa na enunciação a partir do significado literal do enunciado
18

. 

 

2.1.4  Comentários sobre o roteiro de exposição dos temas 

 

Este roteiro foi pensado para permitir uma explicação gradual dos conceitos, partindo 

daqueles mais basilares que irão desempenhar um papel na compreensão dos demais. Além 

disto, mostra como os conceitos estão relacionados dentro do projeto griceano sobre a 

linguagem e a comunicação. Os itens de (I) até (IV) expõem os conceitos primordiais 

destacando que o objetivo do projeto griceano é analisar, dentre dois tipos de processos de 

significação, um natural e outro não natural (diferença que será explicada nos tópicos 

adiante) sendo este último diretamente ligado ao processo de comunicação humana, portanto, 

de interesse central no estudo da linguagem. Destacamos, ainda, a divisão do tipo não natural 

em quatro subtipos de significação e que, dentre estes quatro subtipos, a noção de 

significação do locutor é a mais basilar, colocando os outros três tipos não naturais como 

derivados dela. Os itens (I) e (II) serão explicados ainda neste capítulo. Os itens (III) e (IV) no 

capítulo três, por serem um assunto extenso e sua exposição e explicação um dos pontos 

centrais neste trabalho. 

Como foi mencionado na seção 2.1.1, a significação do locutor será explicada em 

termos de intenções do locutor, sem fazer apelos a noções linguísticas, daí sua função basilar 

na explicação da significação convencional ou literal. A última é explicada em termos da 

primeira. Os itens (V) até (VIII) abordam os aspectos das situações onde os interlocutores 

fazem uso das ferramentas de comunicação que podem ser produzidas através dos processos 

de significações não naturais. Em outras palavras, abordam alguns dos aspectos dos contextos 

                                                
17 (GRICE, 1978, p. 44-47). 
18 (GRICE, 1975, p. 31-37), (GRICE, 1978, p. 44-53). 
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onde as enunciações-tipo são utilizadas inteligentemente pelos interlocutores. São as 

explicações sobre conexão e diferenças entre a significação do locutor e a significação literal, 

junto com a abordagem das implicaturas conversacionais, que permitem que o projeto 

griceano esteja no centro das discussões sobre a distinção entre semântica e pragmática. 

O item (VIII) aponta, mais especificamente, para a parte prática do projeto griceano, 

que é a resolução de certas questões onde o autor se refere como a-philosophical theses
19

, 

como distinção entre os significados das palavras „e‟ e „ou‟ e suas contrapartes lógicas. O 

termo teses a-filosóficas é utilizado para se referir às analises que possuem a seguinte 

característica: sentenças contendo um certo componente c são inapropriadas quando utilizadas 

em situações sem certa (s) característica (s) C, concluindo-se que sentenças contendo c 

implicam ou pressupõe C ou que C é uma condição para suas utilizações. Todavia, essas 

análises, nem as análises do próprio Grice, sobre os mesmos temas, serão aprofundadas neste 

trabalho. As análises de Grice serão expostas como exemplos de possíveis aplicabilidades 

para sua teoria, com alguns comentários e ressalvas sem, no entanto, ter a pretensão de 

oferecer uma resolução para estas querelas, pois tal tarefa extrapolaria demasiadamente os 

objetivos deste trabalho. Os itens de (V) à (VIII) serão explicados no último capítulo. 

 

2.2  Terminologias importantes 

 

Uma vez delineados os objetivos deste trabalho, vamos agora mostrar de maneira 

detalhada os conceitos apresentados e as relações que eles mantêm entre si. Antes, porém, 

discutiremos algumas terminologias importantes no vocabulário de Grice. Ele utiliza vários 

símbolos para abreviar suas definições e explicaremos eles ao longo do trabalho. Como o 

próprio autor não ofereceu um conjunto regular de símbolos para utilizar em seus textos, de 

maneira tal que um símbolo utilizado em um texto com uma determinada função, noutro texto 

pode possuir outra função, tentaremos uniformizar a exposição dessas definições no presente 

trabalho e faremos referência entre os símbolos que utilizamos e os que aparecem nos textos 

de Grice.   

 

 

 

 

                                                
19 Há uma apresentação de várias dessas “teses a-filosóficas” no primeiro capítulo de (GRICE, 1991). 
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2.2.1  Alguns termos e convenções 

 

Apresentaremos desde então alguns termos que Grice utiliza de uma maneira técnica 

assim como definiremos algumas convenções para certos símbolos que serão utilizados em 

nossa apresentação, tentando uniformizar o uso que o próprio autor fez deles em diversos 

trabalhos. 

 

1.2.1.1 Sobre enunciação, enunciação-tipo e enunciação-espécime 

 

 O que o projeto griceano tenta explicar é o processo pelo qual conseguimos nos 

comunicar. Ou ainda, como conseguimos, quando utilizamos a linguagem para nos 

comunicarmos, compartilhar com outros indivíduos nossos pensamentos sobre o mundo. Na 

visão de Grice, a característica mais fundamental é a expressão de estados mentais 

intencionais como crenças, desejos e intenções
20

. Do ponto de vista teórico, é impossível 

expressar estados mentais por telepatia, então, é necessário um veículo para a expressão e 

comunicação dos mesmos. Esse veículo pode ser várias coisas, desde um gesto com a mão até 

a utilização de sentenças de uma língua qualquer. A palavra „enunciação‟ („enunciação‟, 

„enunciar‟, „enunciou‟, etc), na proposta griceana, é utilizada como um termo vago cobrindo a 

gama de casos que acabamos de mencionar, gestos, palavras e etc. Assim, teremos: 

 

(i) infinitas variáveis x, x1, x2 ... para enunciação-espécime (utterance-token). 

(ii) infinitas variáveis  χ,  χ1,  χ2 ... para enunciação-tipo (utterance-type). 

(iii) xn será um espécime do tipo  χn. 

 

A diferença entre espécime (token) e tipo (type) é amplamente utilizado na filosofia da 

linguagem para diferenciar o enunciado ou sentença enquanto entidade linguística e o produto 

de enunciar o enunciado/sentença. Por exemplo, o enunciado „hoje é segunda feira‟ enquanto 

estrutura linguística é uma enunciação-tipo (utterance-type), sempre que alguém enuncia essa 

sentença ela produz uma enunciação-espécime (utterance-token). Assim, ao utilizar nas 

definições essas variáveis Grice (1968, pp. 119-120) pretende que não se confunda qual 

camada de significação está sendo especificada. A de significação atemporal aplicada (literal) 

                                                
20

 Podemos ver trechos que falam isso explicitamente em (GRICE, 1982, pp. 284-287), (GRICE, 1968, p. 123) e 

em muitos outros pontos. Além do fato óbvio que já mencionamos que ele pretende explicar a significação do 

locutor em termos de intenções. 
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de χ (da enunciação-tipo) com a especificação da significação do locutor de x (a enunciação-

espécime). 

Ainda sobre as enunciações-tipo, é importante ressaltar outras características que 

Grice atribui a eles. Uma enunciação-tipo pode pertencer a duas categorias: estruturada ou 

desestruturada. Por estruturadas ele quis dizer sintaticamente estruturadas, enunciado 

linguístico, e todas que não forem sintaticamente estruturadas são desestruturadas
21

, não 

linguísticas, como gestos, sinais de fumaça e coisas do tipo. Daí, como veremos, a definição 

de significação atemporal pode ser entendida como uma descrição de como se criam 

convenções para facilitar a comunicação do que o locutor significa, tanto por ferramentas 

linguísticas como por ferramentas não linguísticas. 

Outro par de termos em oposição são os de enunciação-tipo completo e enunciação-

tipo incompleto. Não é difícil compreender o que o autor pretende destacar com essa 

oposição. Ele afirma que uma enunciação-tipo incompleto “pode ser uma palavra que não seja 

sentencial ou frase, ou uma enunciação-tipo não linguístico que seja análogo a uma palavra ou 

frase” (GRICE, 1969, p. 89). As enunciações-tipo devem ser algum tipo de gesto ou figura 

que seja utilizado segundo alguma convenção por duas ou mais pessoas. Em (GRICE, 1968, 

p. 124), quando ele utiliza um exemplo com um sinal feito com a mão, o mesmo é utilizado 

em um exemplo de significação atemporal para enunciações-tipo desestruturados. Em outra 

parte do mesmo texto é colocado que uma enunciação é completa quando “não é parte de uma 

enunciação maior” (GRICE, 1968, p. 129), no sentido de que não é parte constituinte de uma 

enunciação estruturada. Assim, pode-se concluir que apenas enunciações estruturadas 

(linguísticas) podem ser completas e incompletas. Para especificar essa ideia, adotaremos as 

convenções abaixo. Como veremos, enunciados completos são utilizados como sinônimo de 

sentença. 

 

(iv) χ(χ1) será usado para enunciações estruturadas onde χ1 ocorre como parte 

constituinte de χ. „χ(χ1)‟ portanto, representara uma sentença ou frase, assim „χ1‟ estará 

representando uma palavra que constitui a frase ou sentença „χ‟. 

(v) ℂ(χ(χ1)) será usado para denotar que χ(χ1) é uma enunciação completa, isto é, não 

faz parte de uma enunciação maior como χ2(χ(χ1)). Quando não for necessário destacar as 

partes da estrutura da enunciação usaremos ℂ(χ). „ℂ(χ)‟ representará uma sentença em sua 

totalidade, seja ela constituída de outras sentenças ou não. 

                                                
21 (GRICE, 1968, p. 124). 
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Como veremos no capítulo 3, essas distinções são importantes porque permitiram 

mostrar a semelhança no modo como Grice defende como ocorre a convencionalização de um 

significado para enunciações linguísticas (palavras e sentenças) e não linguísticas (gestos, 

símbolos ou códigos que não fazem parte de uma língua natural como o português). 

 

2.3  Da distinção entre significação natural e significação não natural em Grice 

 

A principal distinção feita por Grice é entre o que ele chama de significação natural e 

o que ele chama de significação não natural. Já que, uma vez feita a distinção, a compreensão 

de como se dá a significação não natural influenciará várias das intuições do autor sobre a 

configuração do processo de comunicação humana. A partir dela, a expressão das intenções do 

locutor ocupara um lugar central na determinação do significado das enunciações e, 

consequentemente, o reconhecimento dessas intenções pelos interlocutores irá determinar a 

compreensão. 

 

2.3.1  Diferenciando a significação natural da significação não natural 

 

O tópico inicial em (GRICE, 1957) é a existência de dois significados distintos quando 

dizemos que algo significa alguma outra coisa, como nos enunciados abaixo. 

 

(1) Aquelas nuvens escuras significam que irá chover. 

(2) Esses cortes no orçamento significam que teremos um ano difícil. 

(3) Este alarme significa que é hora do almoço. 

(4) A observação 'Adão não pode viver sem seu tesouro' significa que Adão considera 

sua esposa indispensável. 

 

Algumas características dessas sentenças evidenciam que o verbo 'significar' está 

sendo usado com um significado em (1) e (2), mas com outro em (3) e (4). Grice oferece 

cinco características que diferem as duas duplas, porém, três são suficientes para o objetivo da 

presente exposição. 

1. Em (1) e (2), „p significa que q‟ exige que q seja o caso no mundo. Em (1), por 

exemplo, o locutor que faz essa sentença se compromete com o fato representado pelo 

conteúdo do enunciado, isto é, que irá chover ou está chovendo. Seria estranho enunciar (1) e 

afirmar posteriormente que não irá chover, o „significa‟ nesse caso exige uma conexão causal 
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entre p e q. Em (3) e (4) o mesmo não ocorre. (3) pode ser enunciada com o seguinte 

complemento, „mas ainda não é hora do almoço de fato‟, porque não existe uma conexão 

causal entre o tocar do alarme e a hora do dia atribuída pelas pessoas para almoçar num 

determinado contexto ou se existir, ela é dada por convenção e não por necessidade. 

2. Em (3) e (4), a parte que aparecer depois do „significa que‟ pode ser colocada entre 

marcas de citação (aspas) em (3) poderíamos ter: este alarme significa que „é hora do 

almoço‟. Em (1) e (2) isso geraria uma sentença bizarra, em (1) teríamos: aquelas nuvens 

escuras significam que „irá chover‟. Estaríamos, neste último caso, dizendo que as nuvens são 

um signo para certas marcas tipográficas. 

3. (1) e (2) podem ser substituídas por outra sentença que comece com 'o fato' sem que 

percam seu sentido original. (2) pode aparecer como 'o fato de termos esses cortes de gastos 

significa que teremos um ano difícil'. Enquanto em (3) e (4) o mesmo procedimento é 

inviável. Em (4), por exemplo, teríamos: o fato de que temos a observação 'Adão não pode 

viver sem seu tesouro' significa que Adão considera sua esposa indispensável. Não é um fato 

que a observação signifique aquilo que a sentença representa, pelo contrário, os caracteres na 

observação significam, na língua portuguesa, outra coisa. 

Em (1) e (2) temos o que Grice chama de significação natural da palavra „significa‟, já 

em (3) e (4) temos a significação não natural. O sentido natural aponta para uma conexão 

factual entre eventos, enquanto o sentido não natural não aponta para uma conexão diferente, 

um tipo de conexão convencional. Nuvens escuras estão associadas pelas leis físicas e 

acontecimentos climáticos, isto é, de maneira natural, mas o toque de um alarme não tem esse 

tipo de conexão natural com estarmos em um determinado período do dia. O alarme significar 

um aviso sobre a hora do almoço é uma questão de convenção, mas nuvens carregadas 

provocando chuvas não são uma mera convenção. 

Esse tipo de distinção não é nova, o próprio Grice pensava que “essa distinção entre 

significação natural e significação não natural é o que as pessoas estão interessadas quando 

abordam a distinção entre signos naturais e signos convencionais”
22

. 

 

2.3.2  Da semelhança e conexão entre a significação natural e a significação não natural 

 

Uma vez destacadas as diferenças, resta falar sobre as semelhanças e conexões entre 

os casos naturais e não naturais. Há uma proposta do próprio autor de que seria interessante 

                                                
22 (GRICE, 1957, p. 215). 
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mostrar os casos de significação não natural como sendo derivados (em algum sentido) dos 

casos naturais23. 

Em ambos os casos de significação temos que “x significa y” aponta para uma relação 

de consequência, onde o segundo termo é colocado como uma consequência do primeiro, mas 

o tipo de consequência será diferente em cada caso. Esta é a principal semelhança. Porém, em 

que sentido os casos de significação não natural seriam derivados dos casos naturais? 

Um pequeno mito, como foi chamado pelo próprio Grice, é elaborado em (GRICE, 

1982, pp. 290-297) para tentar explicar essa conexão. Ele chama de “mito” porque não 

pretende desenvolver uma teoria bem fundamentada, que faça alegações de que as 

significações não naturais surgiram dos casos naturais da forma como será exposto. O mito é, 

antes de tudo, uma ferramenta para expor de modo figurativo uma intuição sobre um processo 

plausível. Tentaremos reproduzir a exposição feita no texto mencionado acima da maneira 

mais semelhante possível, só que de forma resumida. 

Como já foi dito, falamos de significação natural quando estamos nos referindo a 

eventos representados como naturalmente associados, representados como mantendo uma 

relação sistemática de consequência por certos organismos. Que tipos de organismos? Bem, 

os que são capazes de se reconhecer como tendo certos estados e eventos mentais como 

desejos, crenças, intenções, sensações de dor, alegria, etc. Além disto, por reconhecerem 

outros organismos como seus semelhantes, capazes de realizar as mesmas ações que eles 

próprios, esperamos que eles atribuam aos seus semelhantes os mesmos tipos de estados 

mentais que eles próprios são capazes de vivenciar. 

Agora, suponhamos que em um determinado grupo composto por diferentes 

organismos, com as características descritas acima, associam de maneira natural algumas 

expressões físicas com alguns estados mentais, isto é, para eles alguns comportamentos 

significam naturalmente que o organismo está em algum estado mental intencional. Não é 

absurdo pensar que alguns comportamentos de certos organismos significam naturalmente 

que eles estão em algum estado mental, como um leão caçando significa que ele está com 

fome. Mas deixemos os leões na savana, voltemos aos nossos organismos hipotéticos. Vamos 

supor, por exemplo, que esfregar uma parte do corpo com uma determinada frequência seja 

para os nossos organismos uma ação comum quando eles sentem dor nessa região. Ou seja, 

essa ação significa naturalmente que eles estão sentindo dor. 

                                                
23 (GRICE, 1982, p. 292). 
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Dentro desse grupo, digamos, ocorre com uma certa frequência entre os membros que 

eles se comportem de uma determinada maneira quando observam algum outro membro 

sentindo dor. Em algum momento, um dos membros percebe esse padrão de resposta que os 

membros do grupo praticam diante de seus colegas em estado de dor. Esse membro, então, 

resolve enganar seus colegas e passa a usar o comportamento que significa naturalmente dor 

sem que esteja de fato nesse estado mental. Digamos que o comportamento dos seus colegas 

com relação a sua expressão de dor o agrada de alguma maneira e ele passa a usar o 

comportamento de dor apenas para ter essa satisfação. Vamos chamar nosso amigo mentiroso 

de D. 

Após algum tempo, um outro membro, o sujeito Y, percebe que D em alguns 

momentos não está de fato sentindo dor, porque D passou a usar com tanta frequência o 

comportamento que significa dor que o comportamento ganhou uma frequência diferente ou 

alguma outra característica distintiva quando D o usa sem estar com dor. Nesse ponto Y 

passou a reconhecer alguns eventos onde D utiliza o comportamento que significa dor de 

maneira voluntária e não por estar de fato sentindo dor. Logo em seguida, Y desvenda o 

mistério, ele nota que D anda manipulando seus colegas, utilizando o comportamento que 

significa dor sem estar de fato com dor, mas, com a intenção de que seus colegas reajam como 

costumeiramente reagem aos casos de comportamento de dor. 

Depois desse ponto, Y e D começam a se engajar em um tipo de jogo, agora não mais 

com a intenção de enganar os colegas, mas de expressarem um ao outro que estão em certos 

estados mentais. Eles passam a cooperar entre si por serem os únicos capazes de utilizar 

comportamentos associados de maneira natural com alguns estados mentais com o intuito de 

comunicar um ao outro que estão de fato nesse estado. Quando passam a interagir, eles não 

esperam mais que os outros tenham a resposta que geralmente têm diante dos 

comportamentos, mas se reconhecem como esperando a resposta um do outro. Isto é, passam 

a praticar a ação que tem uma consequência comportamental dos membros do grupo, não para 

que essa consequência comportamental se efetive, mas para comunicar ao outro que ele está 

em certo estado mental. Por serem reconhecidos como voluntários (intencionais), os 

comportamentos passam a ter um significado não natural entre Y e D. 

Nossa versão do mito tem algumas diferenças da versão original em Meaning 

Revisited, mas acreditamos que ainda assim expusemos as intuições que Grice pretendia 

comunicar com essa pequena anedota. Ela expõe de uma maneira pictorial duas das principais 

intuições de Grice: primeiro, que os principais dados (informações) que podemos querer 

expressar são estados mentais, mais especificamente as atitudes proposicionais, e em segundo 
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lugar, que comunicá-los é possível através de comportamentos que possam ser reconhecidos 

como praticados intencionalmente para comunicar algo. Não obstante, dadas as diferenças 

ressaltadas, entendemos melhor a afirmação feita anteriormente de que é a significação não 

natural que está diretamente relacionada à comunicação. Primordialmente somos capazes de 

capturar significações naturais, alguns de nossos comportamentos estão naturalmente ligados 

a alguns estados mentais, certas reproduções desses comportamentos podem ser realizadas de 

uma forma que torne perceptível que a ocorrência do comportamento é intencional e, 

portanto, não natural. Daí, uma vez que, a ocorrência seja recebida por uma audiência não 

como uma enganação mas como uma tentativa de cooperação, a ocorrência do 

comportamento pode se tornar comunicativa. 

Dizer que a expressão de atitudes proposicionais é o que primordialmente se pode 

tentar comunicar, não implica dizer que essas atitudes são tudo o que se pode comunicar. 

Como veremos abaixo, Grice defende a ideia de que as propriedades de representar estados de 

coisas que os enunciados servem para expressar é derivada da capacidade mental de 

representar o mundo. O conteúdo proposicional da atitude mental e o conteúdo proposicional 

expresso por certos enunciados estão, de certa forma, conectados. 

 

2.4  A relação entre a mente, a linguagem e o mundo 

 

Para Grice, como vêm sendo afirmado, o sucesso de nosso ato de comunicação 

depende do reconhecimento pelo interlocutor ou audiência de que o locutor está em um 

determinado estado mental. Esses estados mentais são importantes e úteis por manterem uma 

certa correspondência com o mundo. Bem, pelo menos é o que todos esperamos, que nossos 

pensamentos correspondam a uma realidade exterior. Essa relação de correspondência é 

imprescindível para nossa interação com o mundo, como quando andamos, desviamos de 

árvores e paramos em sinais vermelhos, fazemos isto guiados por nossa mente devido nossa 

intencionalidade. Sem a existência de uma correlação entre nossas mentes e o mundo, não 

teríamos como compreender os fenômenos que nos acontecem, nem teríamos como fazer tudo 

que fazemos. Sobre isso, o autor afirma o seguinte: 

 

A primeira das três correspondências que alguém pode esperar encontrar quando 

pensa em termos abrangentes sobre as relações entre realidade, pensamento, e 
linguagem ou dispositivos de comunicação, é uma correspondência entre 

pensamento e realidade: que eu chamarei, para algum tipo de brevidade, 

correspondência psicofísica. Esta tem noções análogas óbvias descrevendo estados 

físicos. O ponto em que eu quero chegar não é apenas que há tais correspondências, 
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ou que é intuitivamente plausível pensar que há, mas antes que sua presença é 

necessária ou desejável, se observarmos a maneira pela qual seres humanos e outras 

criaturas sencientes movem-se e sobrevivem, assim como talvez fazendo coisas mais 

ambiciosas que isto. Isto leva a uma visão, que eu tenho mantido por algum tempo, 

de uma pilha de conceitos psicológicos os quais nós usamos tanto sobre nós mesmos 

quanto sobre o que alguém pode pensar como sendo criaturas inferiores, tendo a 

função de prover uma ponte explicativa entre a aparência de uma criatura em um 

certo tipo de situação física e ela estar engajada em certos tipos de comportamento. 

(GRICE, 1982, p. 284)24 
 

 

Enquanto seres humanos, nós nos reconhecemos em certos estados mentais quando 

estamos engajados em alguma atividade. Quando sentimos fome, comemos. Quando temos 

sono, dormimos. E assim por diante. Também é comum que nós atribuamos aos nossos 

semelhantes os mesmos estados mentais quando estão realizando as mesmas atividades que 

nós. Na verdade, esse é um dos principais modos que os humanos utilizam para interpretar o 

comportamento externo dos outros, assim como para compreender o mundo, isto é, são 

estados mentais com intencionalidade que nos permitem nos relacionar com o mundo. 

Acreditávamos há algum tempo que os raios eram a manifestação da ira de algum deus. 

Quando vemos um gato se preparando para saltar sobre um pequeno ponto, dizemos que ele 

está caçando. Nos vemos como criaturas que agem segundo intenções e por isto projetamos as 

intenções como causas para explicar certos fatos no mundo. 

A linguagem, por sua vez, é vista ao longo da história e por vários filósofos, como 

uma forma de externalizar nossos pensamentos. Para que isso aconteça, é necessário que 

exista algum tipo de correspondência entre certos tipos de expressões linguísticas e certos 

estados mentais como crenças, desejos e intenções. Além disto, também se espera da 

linguagem uma correspondência com o mundo. Não falamos sobre o mundo? Não o 

descrevemos com nossa linguagem? Sim. Esse é um dos poderes que a linguagem nos dá: 

descrever o mundo com palavras. 

Grice defende que, uma vez que a linguagem corresponde a alguns estados mentais e 

estes, por sua vez, correspondem a estados de coisas no mundo, cria-se uma ponte que 

                                                
24 Tradução nossa de: “The first of the three correspondences which one might expect to find when thinking in 

largish terms about the relationships between reality, thought, and language or communication devices, is a 
correspondence between thought an reality: what I shall call, for some kind of brevity, psychophysical 

correspondence. This has obvious analogous notions describing physical states. The point I want to get at is that 

it is not just that there are such correspondences, or that it is intuitively plausible to think there are, but rather 

that their presence is needed, or desirable, if one looks at the way in which human beings and others sentient 

creatures get around and stay alive, as well as perhaps doing more ambitious things than that. This leads to a 

view, which I have held for some time, of a battery of psychological concepts which we use both about ourselves 

and about what one might think of as lower creatures, as having the function of providing an explanatory bridge 

between the appearance of a creature in a certain kind of physical situation and its engaging in certain sorts of 

behavior.” 
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permite que a linguagem corresponda ao mundo. Mais especificamente, atitudes 

proposicionais como crenças, desejos e intenções. Desse modo, uma das coisas que 

primordialmente a linguagem permite é expressar essas atitudes proposicionais. Uma 

enunciação é um fenômeno físico que serve para transmitir um certo estado mental, graças a 

uma correspondência entre esse estado físico, a enunciação, e o estado mental de quem usa o 

estado físico. Podemos ver isto claramente na citação abaixo. 

 

Se existem essas correspondências entre enunciações ou enunciações-tipo de um 

lado, e tipos psicológicos do outro, nós podemos dizer que é em geral, e sujeito a 

certas condições, desejável para que ocorra, no conjunto ou vida social das criaturas 

do tipo em questão, sequências da seguinte espécie: um certo estado psicológico ψ1 

em certas circunstâncias é seguida por uma certa enunciação U, feita em certas 

circunstâncias, que por sua vez, se as circunstâncias estão corretas, é seguida por 

uma instância particular de um tipo psicológico ψ2, um estado agora não na criatura 
que comunica mas na criatura a qual se está comunicando. E pode ser uma questão 

desejável para ψ1 e ψ2 serem estados de uma só e mesma espécie, ao invés de 

diferente espécies, tal que quando estas sequências  ψ1, U,  ψ2 ocorram, elas 

envolvam emissões e estados psicológicos entre os quais essa correspondência 

psicolinguística é obtida. (GRICE, 1982, p. 287)25 
 

 

Aqui podemos ver claramente o pensamento exposto na seção anterior. Essa é a visão 

griceana sobre a comunicação e a função da linguagem nesse processo. O elemento mais 

básico para se efetuar uma comunicação, segundo Grice, é expressar um determinado estado 

intencional. 

 

2.5  Da comunicação e da variedade dos tipos de significação não natural 

 

Como nos comunicamos? Pelo apresentado até agora, podemos dar a seguinte resposta 

sem deturpar a visão griceana: por sermos seres que agimos movidos por certos estados 

mentais, por reconhecermos outros seres como iguais a nós, utilizamos enunciações como 

ferramentas para comunicar informações sobre certos estados mentais que possuímos e, em 

algumas situações, podemos esperar que a comunicação dessas informações sobre nossos 

estados mentais possam contribuir, pelo menos em parte, para a adoção de estados mentais 

                                                
25 Tradução nossa de: “If there exist these correspondences between utterances or utterrance-types on the one 

hand, and psychological types on the other, we can say that is in general, and subject to certain conditions, 

desirable for there to occur, in the joint or social lives of creatures of the kind in question, sequences of the 

following sort: a certain psychological state ψ1 in certain circumstances is followed by a certain uterrance U, 

made in certain circumstances, which in turn, if the circumstances are right, is fallowed by a particular instance 

of further psychological type ψ2, a state not now in the communicating creature but in the creature who is 

communicated to. And might be a matter of desirability for  ψ
1 

and  ψ
2
 to be states of one and the same, rather 

than of different sorts, so that when these sequences  ψ1, U, ψ2 occur, they involve utterances and psychological 

states between which these psycholinguistic correspondence obtain.” 
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similares por parte daqueles capazes de decodificar nossas enunciações. Em um grupo, certas 

práticas podem acabar se tornando correlacionadas à expressão de certos estados mentais. 

Certas enunciações podem ser reconhecidas pelos membros do grupo como práticas comuns 

que, em certas circunstâncias, estão relacionadas à expressão de certos estados mentais. 

Assim, podemos estabelecer uma ordem, ou melhor, uma classificação. Primeiro, há o 

que o locutor pretende significar, comunicar, para uma audiência qualquer por uma 

enunciação-espécime (token) em um dado contexto, a significação do locutor. Em segundo, 

visto que certos tipos de enunciação podem se tornar convenções (práticas recorrentes) entre 

certos interlocutores, teremos um significado para essa enunciação-tipo (type), seja ela 

linguística ou não, que é fixado e mantido pela convenção, teremos a significação atemporal 

da enunciação-tipo. Como a enunciação-tipo pode possuir mais de um significado atemporal, 

pois é possível que se construa convenções diferentes para a mesma enunciação-tipo, por 

exemplo, a palavra „surra‟, como em „ele levou uma surra‟, pode significar “agressão física” 

ou “derrotado com facilidade”, dependendo de como a sentença seja aplicada, então teremos 

uma significação atemporal aplicada para a enunciação-tipo, que será a determinação de qual 

das convenções da enunciação-tipo está sendo aplicada em um dado contexto. 

Agora, qualquer enunciação-tipo é utilizado por um locutor em um contexto, no 

contexto de uso a enunciação-tipo pode adquirir uma significação que não faz parte de suas 

significações atemporais, por exemplo, em alguma ocasião eu posso usar „se eu for ajudar 

este mato a crescer, não poderei ler‟ significando que „se eu estiver morto, não saberei de mais 

nada‟, embora a significação esteja ligada à enunciação-tipo de algum modo - no exemplo que 

estamos usando note que podemos intuir uma ligação entre „ajudar o mato a crescer‟ e „estiver 

morto‟, assim como entre „não poderei ler‟ e „não saberei de mais nada‟ -, nestes casos 

teremos a significação de ocasião da enunciação-tipo
26

. À primeira vista, pode parecer que 

não precisamos dessa categoria e que ela poderia ser descrita como mais um caso de 

significação aplicada. Veremos no próximo capítulo que, de fato, significação de ocasião e 

significação atemporal aplicada pode coincidir, mas também podem ser completamente 

distintas. A significação de ocasião se mostrará irredutível aos outros tipos de significação 

não natural e apontará para a linha que divide a semântica da pragmática. 

 

2.6  Observações 

 

                                                
26 Conferir a classificação e explicação feita em (GRICE, 1969, p. 88-91). 
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Neste capítulo, apresentamos uma explicação e classificação geral das ideias 

defendidas por Grice. Traçamos um enquadramento geral do projeto griceano com o intuito de 

evidenciar as relações entre as várias noções que serão abordadas nos próximos capítulos. 

Vimos que, para o autor, o primordial na comunicação é a expressão de atitudes 

proposicionais através das enunciações. Este fato é importante para a compreensão da 

definição de significação do locutor que será apresentada no próximo capítulo e, como 

veremos, tem por objetivo evidenciar que significar (não natural) é realizar uma ação com a 

intenção de levar o interlocutor a reconhecer que o locutor está em um certo estado mental. 

Mais precisamente, que o locutor possui uma certa atitude proposicional. No próximo 

capítulo, apresentaremos as definições oferecidas para os diferentes casos de significação não 

natural. Ao passo que forem apresentadas as definições tornar-se-á claramente como a 

significação do locutor se relaciona com as outras três. Além disso, serão feitos comentários 

que tornarão mais explícita tal relação. Como já informado, a significação do locutor será 

explicada em termos de intenções do locutor, as demais farão uso desta primeira em seus 

definiens
27

, por isso a própria exposição das definições tornará as relações entre elas claras. 

 

 

                                                
27 Um definiendum é o termo, em uma definição, que se tenta definir à custa de outro, o definiens é o termo, em 

uma definição, que define o outro (o definiendum). 
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3  DOS DIFERENTES TIPOS DE SIGNIFICAÇÃO NÃO NATURAL 

 

Neste capítulo, analisaremos as quatro camadas de significações não naturais 

identificadas por Grice. Como veremos, a camada de significação que Grice chama 

significação do locutor é, em sua teoria, uma noção fundamental, sendo as demais três 

camadas, a saber, significação atemporal, significação atemporal aplicada e significação de 

ocasião, explicadas em termos da primeira. Mostraremos que enquanto as camadas de 

significação atemporal e significação atemporal aplicadas são explicadas como uma 

convencionalização para se expressar a significação do locutor, a significação de ocasião não 

irá ser definida da mesma maneira que estas últimas duas significações. Defenderemos, então, 

que a camada de significação de ocasião é explicada com a teoria das implicaturas 

conversacionais. Concluiremos mostrando as relações entre as quatro camadas de 

significação, destacando que há uma relação de ordem que determina qual camada de 

significação desempenha um papel na análise de uma outra camada de significação. 

 

3.1  Da significação do locutor 

 

Como vimos, as enunciações podem ser uma variedade de coisas que fazemos, muitas 

delas sem quaisquer relações entre si. Imagine as diferentes coisas que fazemos para nos 

comunicarmos como, por exemplo,  sinais de fumaça, cartas, gestos, sons produzidos com 

nosso aparelho vocal e tantas outras. Na seção 2.3.2 foi mencionado que uma das intuições de 

Grice é que a informação que podemos primordialmente tentar comunicar a um interlocutor 

através de uma enunciação são alguns tipos de estados mentais. Por exemplo, posso tentar 

fazer algo a fim de levar uma determinada audiência a acreditar que o conteúdo da minha 

enunciação existe no mundo, ou seja, para tentar induzir uma crença em alguém. Mas essa 

ideia é muito ampla e não é difícil perceber que há casos claros onde fazemos coisas que 

geram uma crença em outra pessoa e que, no entanto, não podemos aceitar como um caso 

onde um locutor significou alguma coisa. Se eu colocar um livro sobre uma mesa e você me 

observa colocando-o sobre a mesa, é de se esperar que isso faça surgir em você a crença de 

que o livro está sobre a mesa, mas, nessa situação, não diríamos que eu signifiquei o que quer 

que seja. Por outro lado, se eu estivesse segurando o livro e estendesse minha mão com o 

livro na sua direção, poderíamos dizer que minha ação gerou em você a crença de que desejo 

que você segure o livro. Nesse caso, em eu estender a mão com o livro significou “segure o 

livro!”. Qual a diferença entre estas duas situações? Obviamente, a diferença é que no último 
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caso minha ação indica que eu tenho a intenção de fazer algo além de estender a mão com o 

livro na sua direção, você reconheceu (compreendeu) que eu esperava uma resposta sua com 

relação a minha ação, e deduziu que a resposta que eu esperava era você segurar o livro. No 

primeiro caso, eu coloco o livro sobre a mesa e você pode até pressupor que eu o coloquei lá 

por algum motivo, mas você não reconhece na minha ação nenhum indício de que eu tenha a 

intenção de que você dê algum tipo de resposta à minha ação. Temos, então, a seguinte 

definição, onde 𝓛 é uma variável para locutor, x é uma variável para uma enunciação-

espécime, 𝓐 é uma variável para audiência/público e r uma variável para resposta (como 

segurar o livro que estou segurando diante de você). 

 

Definição 1 (significação do locutor generalizada): 𝓛 significou alguma coisa pela 

enunciação x sse 𝓛 enunciou x para algum 𝓐 com as seguintes intenções: (i) que 𝓐 produza 

uma resposta r; (ii) que 𝓐 reconheça que 𝓛 quer que 𝓐 produza essa resposta r; (iii) que a 

produção da resposta r por 𝓐 se dê em parte por ele reconhecer que 𝓛 quer que 𝓐 produza a 

resposta r
28

. 

 

Se aplicarmos a definição aos exemplos que utilizamos, veremos que o primeiro falha 

imediatamente, pois não há intenção de que você dê alguma resposta ao me ver colocando o 

livro sobre a mesa; não satisfaz (i) nesse caso, porque não espero nenhuma resposta de você, o 

que automaticamente descarta a ação como significando alguma coisa. 

De modo semelhante, podemos observar que o segundo exemplo se enquadra 

facilmente na definição. Eu estendi a mão com o livro esperando que você o segurasse, 

satisfazendo (i), espero uma determinada resposta de sua parte. Eu espero também que ao 

estender a mão com o livro, você reconheça que eu estou esperando que você segure o livro; 

além disto, não quero que você segure o livro só por segurar, eu quero que você segure o livro 

por reconhecer que é isso que eu pretendo quando estendo a mão com o livro na sua direção, o 

que satisfaz as intenções (ii) e (iii) da definição. 

O que deve ser aceito como valor para a resposta r? Para Grice, como já vimos, a 

resposta r por parte da audiência deve ser o reconhecimento de algum estado mental do 

locutor. Nas linguagens naturais normalmente se tem, na enunciação, a expressão de uma 

proposição e esta é tomada sob algum modo, isto é, pode ser interpretada como uma 

                                                
28 A definição de significação do locutor aparece em (GRICE, 1957, p. 220), e o definiens (termo ou expressão 

usada para explicar uma outra) apresentado é o mesmo que aparece em (GRICE, 1969, p. 92) quando ele afirma 

estar definindo o „utterer's occasion-meaning’. Ao se comparar as duas definições não sobra dúvidas de que 

'utterer's occasion-meaning' é o mesmo que 'utterer's meaning'. 
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afirmação, uma pergunta ou uma exclamação, etc. Ele se restringe a exemplos dos modos 

indicativo e imperativo. No caso de indicativos (afirmações) ele esperava que a resposta r 

pudesse ser que (a) a audiência deveria pensar que o locutor acredita que p. Já no caso de 

imperativos que (b) a audiência deveria pensar que o locutor pretende (tenciona) que p e, em 

alguns casos, que (c) a audiência deva ela própria pretender (tencionar) que p, em parte por 

satisfazer (b)
29

. 

Em suma, a Definição 1 é a resposta de Grice para a pergunta “o que é para um locutor 

significar alguma coisa? ”. Seguindo o apresentado em (GRICE, 1968, pp. 122-123) usaremos 

o termo m-intentando para especificar que a intenção do locutor possui a estrutura da 

Definição 1 a saber: que a audiência produza uma certa resposta por reconhecer que o locutor 

está expressando essa intenção. Na definição a seguir, além dos símbolos da última definição, 

teremos ψ como uma variável para estados proposicionais como crença, desejo ou intenção. O 

símbolo *ψ operando como uma função que determinará o modo verbal da proposição 

simbolizada pela variável p dependendo de qual estado proposicional o locutor m-intenta 

expressar pela enunciação x. 

 

Definição 2 (significação do locutor distintiva): 𝓛 por enunciar x significou que *ψp sse 𝓛 

enunciou x m-intentando (i) que 𝓐 deva pensar que 𝓛 ψ(p) e, em alguns casos (dependendo 

da identificação de *ψp), (ii) que 𝓐, em parte por satisfazer (i), deva ele próprio ψ(p)
30

. 

 

Quando o locutor m-intentar que a audiência 𝓐 pense que ele acredita que p, o „*ψ‟ 

deve ser substituído pelo símbolo „⊦‟ que indicará que a proposição deve estar no modo verbal 

indicativo. Quando o locutor m-intentar que a audiência pense que ele tem a intenção de que p 

venha a ser o caso no mundo, o „*ψ‟ deve ser substituído pelo símbolo „!‟ que indicará que a 

proposição deverá estar no modo verbal imperativo. Teremos o seguinte: 

i. 𝓛 por enunciar x significou que ⊦p sse 𝓛 enunciou x m-intentando (r1) 𝓐 deve 

pensar que 𝓛 acredita que p. 

ii. 𝓛 por enunciar x significou que !p sse 𝓛 enunciou x m-intentando (r2) (a) 𝓐 deve 

pensar que 𝓛 tem a intenção de que p seja o caso no mundo e (b) 𝓐, em parte por satisfazer 

(a), deva ele próprio ter a intenção de que p seja o caso no mundo. 

                                                
29 (GRICE, 1968, p. 123). 
30 Idem. 



36 

 Podemos assim abreviar a definição 2 da seguinte maneira, onde „𝓐 ψ
†
(p)‟ deve ser 

substituído por i, quando tivermos um caso do modo indicativo, ou por ii, quando se tiver um 

caso do modo imperativo. 

 

Definição 3: 𝓛 por enunciar x significou que *ψp sse 𝓛 enunciou x m-intentando que 𝓐 ψ
†
(p). 

 

A definição 2 tenta evitar que se confunda a reposta r m-intentada que trata do 

reconhecimento, por parte da audiência 𝓐, do estado mental ψ quando for uma crença 

mantida pelo locutor 𝓛, da outra parte da reposta r m-intentada que trata de alguma possível 

ação de 𝓐 desencadeada pelo reconhecimento do estado mental que 𝓛 mantém. Grice trata 

apenas destes dois modos verbais, obviamente seria necessária uma lista para todos os modos 

verbais especificando que estados mentais estariam associados a cada modo verbal. Essa 

abordagem feita por Grice aborda modos sentenciais e não usa a terminologia atos de 

discurso. Porém, como defenderemos nos capítulos 4 e 5 do presente trabalho, Grice defende 

que o que um locutor diz é determinado pela significação atemporal da sentença enunciada e 

o ato de discurso executado pela enunciação desta mesma sentença. E, embora Grice não 

tenha utilizado os nomes das forças ilocucionárias, podemos notar que a análise das sentenças 

indicativas está correlacionada com à análise da força ilocucionária assertiva, assim como a 

análise das sentenças imperativas está correlacionada à análise da força ilocucionária diretiva. 

Como explicitado em (AUSTIN, 1990), enunciações são feitas através de ações e, 

portanto, quando enunciamos algo estamos realizando vários atos físicos, que são obviamente 

necessários para a realização do mesmo. No entanto, os atos que nos interessam não são os 

das cordas vocais ou outras coisas do tipo. No ato de correr, por exemplo, estão envolvidos 

vários outros, como a contração e distensão dos músculos, mas posso falar sobre o próprio ato 

de correr sem me referir a estes últimos. De modo semelhante, Austin (1990, p. 95) distingue 

três atos que realizamos durante um discurso que são a base de sua teoria dos atos de discurso: 

os atos locucionários (enunciação), ilocucionários (comunicação) e perlocucionários (fato que 

pode ser gerado pelo ato ilocucionário). Austin define da seguinte maneira estes três atos: 

 

Em primeiro lugar, distinguimos um conjunto de coisas que fazemos ao dizer algo, 

que sintetizamos dizendo que realizamos um ato locucionário, o que equivale, a 

grosso modo, a proferir determinada sentença com determinado sentido e referência, 

o que, por sua vez, equivale, a grosso modo, a “significado” no sentido tradicional 
do termo. Em segundo lugar dissemos que também realizamos atos ilocucionários 

tais como informar, ordenar, prevenir, avisar, comprometer-se, etc., isto é, 

proferimentos que têm uma certa força (convencional). Em terceiro lugar também 

podemos realizar atos perlocucionários, os quais produzimos porque dizemos algo, 
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tais como convencer, persuadir, impedir ou, mesmo, surpreender ou confundir. 

(AUSTIN, 1990, p. 95) 

 

 

A Definição 2 surge em (GRICE, 1968, p. 123) para evitar que se postule que a 

resposta que se espera da audiência seja um ato perlocucionário, ou como melhor 

caracterizado em (SEARLE, 1969, p. 25) um efeito perlocucionário. Searle (1969, pp. 42-50) 

aponta que o problema na resposta (r2) (b) 𝓐, em parte por satisfazer (a), deva ele próprio ter 

a intenção de que p, é trazer para o definiens
31

 a exigência de um efeito perlocucionário na 

audiência - 𝓐 pode ou não ter a intenção de fazer algo, isto está fora do poder da enunciação, 

a comunicação não depende do efeito perlocucionário mas sim do ilocucionário. Na definição 

1, a mesma crítica se aplica pois não há nenhuma restrição ao que deva ser a resposta m-

intentada pelo locutor. A Definição 2 foi formulada para combater esse tipo de crítica. Porém, 

enquanto o definiens para o modo indicativo consegue evitar a crítica, o problema permanece 

na definição do modo imperativo. Nos aprofundaremos mais nessa questão posteriormente. 

Mas vale salientar que como as definições dadas por Grice para os outros tipos de 

significação são construídas de modo a mostrá-las como derivadas da significação do locutor, 

um ataque a esta será um ataque às demais. 

 

3.2  Da significação de ocasião 

 

A significação de ocasião de uma enunciação-tipo é problemática e controversa. 

Apontar para uma resolução desse problema é, portanto, extremamente elucidativo e 

assegurará uma melhor compreensão do projeto griceano. Vejamos o que diz o próprio Grice 

sobre a questão. 

 

Naquele ensaio eu não diferenciei significação de ocasião da enunciação-tipo da 

significação de ocasião do locutor; mas uma vez que a distinção seja feita, não 

deverá ser tão difícil explicar a significação de ocasião da enunciação-tipo em 

termos da significação de ocasião do locutor. (GRICE, 1969, p. 91)32 
 

O texto ao qual o autor se refere é (GRICE, 1968), publicado um ano antes do texto de 

onde foi extraída a citação acima. A Definição 2 foi extraída de (GRICE, 1968), logo, carrega 

a ambiguidade expressa na citação. Na tentativa de elucidar a diferença entre significação de 

                                                
31 Um definiendum é o termo, em uma definição, que se tenta definir à custa de outro, o definiens é o termo, em 

uma definição, que define o outro (o definiendum). 
32

 Tradução nossa de: “In that essay I do not distinguish utterence-type occasion-meaning from utterer‟s 

occasion-meaning; but once the distinction is made, it should not prove too difficult to explicate utterence-type 

occasion-meaning in terms of utterer‟s occasion-meaning”. 



38 

ocasião da enunciação-tipo da significação do locutor é oferecida a seguinte definição, onde χ 

(que definimos como uma variável para enunciações-tipo no capítulo 2) pode ser idêntico a χ1, 

e „(χ1/χ2)‟ denota a substituição de χ1 por χ2. ℂ é a propriedade da enunciação-tipo de ser 

completa, isto é, não ser uma parte de uma enunciação-tipo mais complexa. Como deixamos 

definido anteriormente, as enunciações-tipo completas são aquelas que podem ser 

estruturadas, isto é, linguísticas. Daí, ℂ(χ(χ1)) pode ser interpretado como uma sentença 

complexa, neste caso χ e χ1 são duas sentenças partes de um mesmo enunciado, ou ℂ(χ(χ1)) 

pode ser uma única sentença e, nesse caso, χ e χ1 podem ser palavras ou frases. Além disto, χ, 

χ1 e χ2 devem possuir significações literais diferentes. 

 

Definição 4 (significação de ocasião): Por χ1 𝓛 significou que „χ2‟ sse ∃ℂ(χ(χ1))(𝓛 enunciou 

ℂ(χ(χ1)) e pela enunciação de ℂ(χ(χ1)) significou que ℂ(χ(χ1/χ2))). 

 

Para utilizar um exemplo do próprio Grice, podemos aplicar essa definição da seguinte 

maneira: por eu deveria estar ajudando o mato a crescer 𝓛 significou que „eu deveria estar 

morto‟ sse ∃ℂ(Eu deveria estar ajudando o mato a crescer, assim não saberia dos horrores do mundo)(𝓛 enunciou ℂ(Eu 

deveria estar ajudando o mato a crescer, assim não saberia dos horrores do mundo) e pela 

enunciação de ℂ(Eu deveria estar ajudando o mato a crescer, assim não saberia dos horrores 

do mundo) significou que ℂ(Eu deveria estar morto, assim não saberia dos horrores do 

mundo))). 

É necessário destacar alguns pontos. A Definição 4 é apresentada em (GRICE, 1969, 

p. 91), onde o próprio autor menciona que é uma definição inadequada. Como a citação acima 

evidencia, o objetivo da definição é mostrar que há uma diferença entre a significação que o 

locutor faz na ocasião da enunciação e a significação que a enunciação-tipo possui nesta 

mesma ocasião, explicando a significação de ocasião em termos da significação do locutor. 

Note que „pela enunciação de ℂ(χ(χ1)) significou que ℂ(χ(χ1/χ2))‟ é similar ao definiendum da 

significação do locutor. 

Em (GRICE, 1968) de onde se extrai a Definição 2, Grice afirma estar lidando com o 

„occasion-meaning’ e, como vimos na citação acima, ele afirma que esse foi um erro, pois o 

termo „occasion-meaning’ estava se referindo ambiguamente tanto à significação de ocasião 

da enunciação-tipo quanto à significação do locutor. No entanto, antes de dar a definição 2 ele 

afirma estar propondo uma nova definição para o definiendum „𝓛 significou alguma coisa por 
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enunciar x’
33

 que, como já foi exposto anteriormente, é o definiendum da significação do 

locutor. Note também que o definiens da Definição 2 explica o significado em termos de 

estados mentais, o que não ocorre na Definição 4, nesta última o definiens mostra que a 

enunciação-tipo χ1 (que deve possuir um significado atemporal, literal) foi usado, mas o 

locutor significou χ2 (de alguma forma) por meio de χ1. 

Deve-se destacar, ainda, que a significação do locutor trata do que o locutor significa 

por uma enunciação-espécime, enquanto a significação de ocasião da enunciação-tipo fala 

sobre o significado de um enunciado em um contexto. 

Por último, observe que, para Grice, o significado convencional de uma enunciação-

tipo está relacionado com a significação atemporal. A Definição 4 não define a significação 

atemporal, ou melhor dizendo, visto que uma enunciação-tipo pode possuir mais de uma 

significação atemporal, ela não define a significação atemporal aplicada (a significação 

atemporal que está sendo aplicada). 

 

3.3  Da significação atemporal 

 

Como já foi mencionado, para Grice o significado convencional é, pelo menos em 

parte, o que ele tenta definir com as definições de significação atemporal (literal). Como um 

tipo de enunciação pode possuir mais de uma significação atemporal („manga‟ é o nome de 

uma fruta; „manga‟ é a parte da roupa que cobre os braços) existirá também uma significação 

atemporal aplicada, isto é, uma das significações atemporais da enunciação-tipo. Ates de 

definir a última é preciso, portanto, definir a primeira. 

Como foi exposto na seção 2.2.1, há uma classificação das enunciações-tipo em 

estruturadas e desestruturadas. Para o autor, é necessário que se explique como certas 

enunciações não linguísticas (as desestruturadas) podem ter significados atemporais. Isto 

quer dizer que devemos entender a definição de significação atemporal como uma descrição 

de como se geram convenções que permitem a expressão de significados. É interessante notar 

que não haverá nas definições a exigência de que a audiência conheça as regras de uma 

linguagem natural qualquer (português, francês, etc.). As definições irão falar em reconhecer 

procedimentos e inferir destes procedimentos a atitude proposicional que o locutor intenta 

expressar. 

 

                                                
33 (GRICE, 1968, p. 122). 
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3.3.1  Significação atemporal para enunciações desestruturadas 

 

É preciso lembrar que Grice pretende construir suas definições de significação não 

natural de modo que a definição de significação do locutor seja a que deriva as demais, sendo 

ela própria explicada em termos de intenções do locutor. A definição 2 contribui para que isso 

seja possível. A partir das intuições fornecidas por ela a ideia de ter um procedimento no 

repertório de alguém constrói as definições para significação atemporal para enunciações 

desestruturadas e, com base nessas, finalmente para enunciações estruturadas. 

Antes, porém, vejamos o que o autor pretende ao falar em ter um procedimento no 

repertório de alguém. 

 

(…) Esta ideia me parece ser razoavelmente inteligível intuitivamente e ter 

aplicações fora do domínio linguístico, ou de outras formas comunicativa, 

realizações, embora dificilmente possa ser negado que ela precisa de explicações 

adicionais. Um palestrante levemente excêntrico poderia ter em seu repertório o 

seguinte procedimento: se ele vê uma garota atraente no seu público ele vai pausar 

por meio minuto e então tomar um calmante. O fato dele ter em seu repertório tal 

procedimento não seria incompatível com o fato de ter também mais dois 
procedimentos: (a) se ele vê uma garota atraente, colocar um par de óculos escuros 

(ao invés de pausar e tomar um calmante); (b) pausar para tomar um calmante 

quando ele vê em seu público não uma garota atraente, mas uma colega 

particularmente distinta. (GRICE, 1968, p. 126)34 
 

Ele não chega a oferecer uma definição precisa, mas, sua intuição é que “ter um 

procedimento no repertório é ter um grau de prontidão para executar uma determinada ação 

em determinadas situações” (GRICE, 1968, p. 126). A ideia de procedimento no repertório de 

alguém abrange uma série de ações que o sujeito executa, com certa frequência, em certas 

situações por estar em um certo estado mental. No exemplo dado por Grice na citação acima, 

por exemplo, o sujeito toma um calmante quando vê uma mulher que ele considera bonita. A 

mesma ação, no entanto, é também executada em outra situação, a saber, quando ele vê uma 

colega em particular. Esse comportamento pode ser conhecido por alguém próximo desse 

sujeito, alguém que sabe que ele realiza essa ação nessas duas situações. Em um caso como 

esse, seria possível que a execução fosse feita intencionalmente com o intuito de comunicar a 

                                                
34Tradução nossa de: “This idea seems to me to be intuitively fairly intelligible and to have application outside 

the realm of linguistic, or otherwise communicative, performances, though it could hardly be denied that it 

requires further explication. A faintly eccentric lecturer might have in his repertoire the following procedure: if 

he sees an attractive girl in his audience to pause for half a minute and then take a sedative. His having in his 

repertoire this procedure would not be incompatible with his also having two further procedures: (a) if he sees an 

attractive girl, to put on a pair of dark spectacles (instead of pausing to take a sedative); (b) to pause to take a 

sedative when he sees in his audience not an attractive girl, but a particularly distinguished colleague”. 
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alguém conhecido que “𝓛 viu uma mulher bonita”, ou que “𝓛 viu um colega”. Assim, essa 

maneira de proceder poderia convencionar um significado atemporal para a ação realizada
35

. 

 

Definição 5 (significação atemporal de enunciações desestruturadas em um idioleto): Para 𝓛, 

χ1 significa (tem como um de seus significados) „*ψp‟ sse 𝓛 tem em seu repertório o 

procedimento de enunciar χ1 se 𝓛 tem a intenção de que 𝓐 ψ
†
(p)

36
. 

 

Devemos lembrar que „𝓐 ψ
†
(p)‟ para a resposta r, tal como a Definição 3

37
 determina, 

pode ser substituído por (r1) “𝓐 deve pensar que 𝓛 acredita que p” ou por (r2) “(a) 𝓐 deve 

pensar que 𝓛 tem a intenção de que p seja o caso no mundo e (b) 𝓐, em parte por satisfazer 

(a), deva ele próprio ter a intenção de que p seja o caso no mundo”. Se (r1) for o caso, „*ψ‟ 

será o modo verbal indicativo „⊦‟. Se (r2) for o caso, *ψ‟ será o modo verbal imperativo „!‟. 

Esta definição pode ser aplicada, por exemplo, para um gesto em particular utilizado por 𝓛 

significando, em algumas situações, (a) “eu sei o caminho” - substituindo „𝓐 ψ
†
(p)‟ pelo 

definiens do modo indicativo – ou, em outras situações, (b) “saia do meu caminho” - 

substituindo „𝓐 ψ
†
(p)‟ pelo definiens do modo imperativo. Onde fica evidente o papel da 

significação do locutor na determinação da significação atemporal. A descrição de ter um 

procedimento no repertório é muita próxima do que diz a definição de significação do 

locutor. Ter um procedimento estabelecido convencionalmente no repertório é apenas ter uma 

maneira de proceder que é utilizada com frequência para expressar um determinado estado 

mental. Grice propõe uma expansão dessa definição para explicar a significação atemporal 

em um grupo. 

Podemos aplicar a definição da seguinte maneira: Para 𝓛, este “um gesto específico 

com a mão” (tem como um de seus significados) „este lugar não me parece seguro‟ sse 𝓛 tem 

em seu repertório o procedimento de enunciar o gesto em questão se 𝓛 tem a intenção de que 

𝓐 deve pensar que 𝓛 acredita que este lugar não parece ser seguro. 

 

Definição 6 (significação atemporal de enunciações desestruturadas em um dialeto): Para um 

grupo G, χ1 significa (tem como um de seus significados) „*ψp‟ sse um número relevante dos 

membros de G têm em seus repertórios o procedimento de enunciar x1 se, para algum 𝓐, eles 

                                                
35 Um pensamento bastante similar ao que é apresentado em (GRICE, 1982), mencionado anteriormente, quando 

Grice expõe a intuição de como a significação não natural poderia ser derivada da significação natural. 
36

 (GRICE, 1968, p. 126). 
37 A Definição 3 é uma forma de abreviar a Definição 2, „𝓐 ψ†(p)‟ é explicado nas páginas 35 e 36 deste 

trabalho.  
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têm a intenção que 𝓐 ψ
†
(p), sendo a fixação deste procedimento condicionada a assunção de 

que alguns membros de G têm este procedimento em seus repertórios
38

. 

 

De modo similar, podemos aplicar esta última definição da seguinte maneira: para um 

grupo G, “um gesto específico com a mão” (tem como um de seus significados) „saia daqui! ‟ 

sse um número relevante dos membros de G têm em seus repertórios o procedimento de 

enunciar o gesto em questão se, para algum 𝓐, eles têm a intenção que (a) 𝓐 deve pensar que 

𝓛 tem a intenção de que 𝓐 saia do local (b) 𝓐, em parte por satisfazer (a), deva ele próprio 

ter a intenção de sair do local, sendo a fixação deste procedimento condicionada a assunção de 

que alguns membros de G têm este procedimento em seus repertórios. 

Levando em consideração que um idioleto, como usado na definição 5, está se 

referindo aos hábitos específicos de um único individuo, suas peculiaridades, como no 

exemplo do professor que toma um calmante para significar que ele está se sentindo atraído 

por alguém, não podemos falar em uso correto ou incorreto da enunciação, talvez de uso 

comum e incomum, já que se trata de reconhecer os procedimentos no repertório de 𝓛. Seria 

correto falar, por exemplo, que “comumente ele toma um sedativo quando vê alguém que ele 

considera atraente”. Mas não faria sentido afirmar que ele “errou ao tomar o sedativo por ter 

visto alguém que considera atraente”. 

Já na definição 6, de dialeto, podemos apontar para usos corretos e incorretos, pois 

espera-se que 𝓛 proceda como a maioria no grupo. Dialeto está significando aqui o conjunto 

de comportamentos que expressam, para os membros, determinados estados proposicionais.  

Por ser um procedimento compartilhado pelos membros do grupo, o que ocorre é a 

convencionalização de que certas enunciações-tipo significam qual atitude proposicional o 

locutor está m-intentando comunicar. O comportamento é inicialmente correlacionado com 

um determinado estado mental de um locutor, mas em seguida torna-se uma ferramenta 

utilizada por todos para expressar tal estado mental. Uma vez que os membros do grupo 

passam a explorar essa correlação torna-se possível para esse grupo falar em usos corretos e 

incorretos. As definições 5 e 6 são uma explicação para a criação de certos tipos de 

convenções. A significação atemporal é uma ferramenta que serve para determinar a 

significação do locutor. Uma vez que tenha se convencionado qual atitude proposicional a 

enunciação-tipo comunica, os interlocutores devem usar a convenção para que a expressão 

                                                
38 (GRICE, 1968, p. 127). 
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das atitudes proposicionais e sua subsequente comunicação seja realizada de maneira mais 

eficiente. 

 

3.3.2  Significação atemporal para enunciações estruturadas 

 

Para poder lidar com a significação atemporal de enunciações estruturadas (ou seja, 

enunciações que são estruturadas a partir de regras gramaticais), Grice percebe que é 

necessário atentar para o fato de que o significado da enunciação como um todo, depende do 

significado das partes que a constituem. Ele apela para a noção de um procedimento 

resultante. Para explicar melhor essa ideia é preciso elucidar alguns outros termos. 

Para Grice, um radical de sentença é uma frase que contém um adjetivo (propriedade) 

atribuído a algum sujeito, isto é, um adjetivo relacionado a algum nome
39

. Um radical de 

sentença é, basicamente, a parte da sentença que expressa uma proposição. É nesse sentido 

que o mesmo radical aparece em 'João fala muito!', 'João é muito falador', 'João fala muito?', 

'deixe João ser muito falador!', etc. Cada uma das sentenças compartilha o mesmo radical de 

sentença, porém cada uma delas está associada a um modo (indicativo, imperativo, etc) 

diferente. Assim, o significado total de uma sentença pode ser definido como um 

procedimento resultante dos procedimentos utilizados para significar as partes que compõem 

esta mesma sentença. Podemos ver claramente na citação abaixo. 

 

É uma característica das sentenças (uma característica compartilhada pelas frases) 

que seu significado convencional é consequente dos significados de seus elementos 

(palavras, itens lexicais) que entram nelas. Então eu preciso da noção de um 

“procedimento resultante”: como uma primeira aproximação, alguém poderia dizer 

que um procedimento para uma enunciação-tipo X é um procedimento resultante se 

ele é determinado por (sua existência é inferível de) um conhecimento de 

procedimentos (1) para enunciações-tipo que são elementos em X, e (2) para 

qualquer sequência de enunciações-tipo que exemplifique uma ordem particular das 

categorias sintáticas (uma forma sintática particular). (GRICE, 1968, p. 129)40 
 

Então, se 𝓛 (i) tem o procedimento de associar um radical de sentença em uma 

sentença 𝖲 a uma proposição p, (ii) tem um procedimento de associar 𝖲 (que tem um radical 

de sentença) a um modo *ψ, (iii) tem um procedimento que associa o modo *ψ a 𝓐 ψ
†
(p), 

                                                
39 (GRICE, 1968, p. 130). 
40 Tradução nossa de: “It is a characteristic of sentences (a characteristic shared with phrases) that their standard 

meaning is consequential upon the meaning of the elements (words, lexical items) which enter into them. So I 

need the notion of a “resultant procedure”: as a first approximation, one might say that a procedure for an 

utterance-type X is a resultant procedure if it is determined by (its existence is inferrable from) a knowledge of 

procedures (1) for particular utterance-types which are elements in X, and (2) for any sequence of utterance-

types which exemplifies a particular ordering of syntactical  categories (a particular syntactical form)”. 
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então (iv) 𝓛 enunciar 𝖲 com a intenção de que 𝓐 ψ
†
(p) é um procedimento resultante

41
. Como 

podemos ver na definição abaixo, ele continua utilizando a abreviação „𝓐 ψ
†
(p)‟, onde se vê a 

conexão com a significação do locutor. 

 

Definição 7 (significação atemporal para enunciação estruturada em um idioleto): Para 𝓛, 𝖲 

significa „*ψp‟ sse 𝓛 tem um procedimento resultante de enunciar 𝖲 se 𝓛 tem a intenção de 

que 𝓐 ψ
†
(p)

42
. 

 

Note que foi utilizado a variável „𝖲‟ para sentença, na definição. Para Grice, uma 

enunciação completa ℂ(χ(χ1)) é uma enunciação sentencial
43

. Assim, ℂ(χ(χ1)) = 𝖲, nesse caso, 

χ e χ1 devem ser vistos como palavras ou frases pertencentes a 𝖲. Não obstante, a Definição 7 

é semelhante à Definição 5, diferindo basicamente na natureza da enunciação-tipo 

(estruturada/desestruturada) e, no definiens, pelo uso de „procedimento resultante‟ no lugar 

de „procedimento no repertório‟. Infelizmente, o autor não chegou a oferecer o que seria uma 

definição de significação atemporal para uma língua. Mas afinal, o que as definições de 

significação atemporal estão explicando? 

Devemos notar que a camada de significação que a significação atemporal está 

analisando, explicando, é a camada de significação da enunciação-tipo enquanto entidade 

abstrata. São as explicações do autor para as significações que são estabelecidas por 

convenções que servem como referência para desambiguizar a significação do locutor. Podem 

existir mais de uma convenção para a mesma enunciação-tipo. Por exemplo, a enunciação-

tipo „surra‟, que é utilizada por locutores quando querem expressar a ideia de “agressão 

física” ou a ideia de “ser vencido com facilidade em uma competição”. Desse modo, 

poderíamos aplicar a definição de ambas as formas: 

1) Para 𝓛, João seu tagarela significa „o João fala mais do que deveria‟ sse 𝓛 tem um 

procedimento resultante de enunciar João seu tagarela se 𝓛 tem a intenção de que 𝓐 deve 

pensar que 𝓛 acredita que o João fala mais do que deveria. 

2) Para 𝓛, João seu tagarela significa „João se cale! ‟ sse 𝓛 tem um procedimento 

resultante de enunciar eu deveria estar ajudando se 𝓛 tem a intenção de que (a) João deve 

                                                
41 Grice aborda essa questão em (GRICE, 1968, pp. 129-131); para mais esclarecimentos ver (GRANDY, 

WARNER, 2014). 
42 (GRICE, 1968, p.129). 
43 (GRICE, 1968, p. 124); (GRANDY, WARNER, 2014). 
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pensar que 𝓛 tem a intenção de que ele, João, se cale (b) João, em parte por satisfazer (a), 

deva ele próprio ter a intenção de se calar. 

 

3.4  Significação atemporal aplicada 

 

Como acabamos de afirmar, na última seção, a significação atemporal é uma análise e 

explicação do enunciado-tipo enquanto entidade abstrata e de como se pode construir 

convenções que permitam que esse enunciado-tipo possa ser utilizado como um instrumento 

para tornar mais eficiente e menos confusa a comunicação da significação do locutor. Como 

notaremos agora, o que Grice chama de significação atemporal aplicada é sua explicação para 

o uso literal em contexto de uma das significações atemporais. As definições a seguir tentam 

esclarecer como é possível para o locutor expressar o que ele significa ao usar, em um 

contexto, um dos significados da enunciação-tipo. Casos onde o locutor significa literalmente 

o que enuncia. 

 

3.4.1  Significação atemporal aplicada para enunciações desestruturadas 

 

As ideias de procedimento no repertório e de procedimento resultante servem para 

explicar como se fixa uma certa significação atemporal a uma enunciação-tipo. Como 

estamos argumentando até aqui, é possível que a uma mesma enunciação sejam atribuídas 

mais de uma significação atemporal. No Capítulo 2 utilizamos a sentença „ele levou uma 

surra‟, essa sentença pode ser interpretada de acordo com várias convenções de significação 

atemporal, procedimentos diferentes utilizados para os componentes da sentença, 

principalmente os procedimentos para „ele‟ e „surra‟. „Ele‟ poderá indicar, em um contexto, 

um sujeito específico e „surra‟ poderá significar “açoitado” ou “derrotado com facilidade”, 

também dependendo do contexto. Teremos como significação atemporal para esta sentença 

algo como {“João foi vencido com facilidade”, “João foi açoitado”, “Judas foi açoitado”…}.  

Como definir qual membro desse conjunto de significações atribuído à sentença „ele levou 

uma surra‟ está sendo aplicado em determinada enunciação. Como estamos falando de 

enunciações desestruturadas é melhor perguntarmos, quando o apontar com um dedo em uma 

direção significa “o caminho é por ali! ” e quando um apontar de dedo do mesmo tipo 

significa “saia daqui! ”? Grice oferece a seguinte definição
44

. 

                                                
44 Os símbolos lógicos estão sendo usados de acordo com a formalização em (MORTARI, 2001). 
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Definição 8 (significação atemporal aplicada para enunciações desestruturadas). Quando 𝓛 

enunciou χ, χ significou „*ψp‟ sse ∃𝓐∃q(𝓛 por enunciar χ significou que *'ψq; e 𝓛 teve a 

intenção de que 𝓐 reconhecesse que,  por enunciar χ, 𝓛 significou  que *'ψq via o 

conhecimento de 𝓐 que 𝓛 tem em seu repertório o procedimento de enunciar χ se, para 

algum 𝓐', 𝓛 quer que 𝓐' ψ
†
(p) [ p pode ser idêntico a q ou não])

45
. 

 

Aqui, „*'ψ‟ é usado para enfatizar que o marcador de modo verbal pode ser diferente 

daquele em „*ψp‟, de maneira similar „𝓐'‟ enfatiza que pode ser uma audiência diferente de 

„𝓐‟. Como podemos notar, a parte final do definiens é similar àquele da significação 

atemporal. Qual significação atemporal está sendo aplicada depende, portanto, de qual 

procedimento é reconhecido na enunciação. 

Podemos aplicar a definição da seguinte maneira: quando 𝓛 enunciou “um 

determinado gesto com a mão”, “o gesto com a mão” significou „saia daqui! ‟ sse ∃𝓐∃q(𝓛 por 

enunciar o gesto em questão significou que saia daqui!; e 𝓛 teve a intenção de que 𝓐 

reconhecesse que,  por enunciar o gesto com a mão, 𝓛 significou  que “saia daqui!” via o 

conhecimento de 𝓐 que 𝓛 tem em seu repertório o procedimento de enunciar o gesto com a 

mão se, para algum 𝓐', 𝓛 tem a intenção de que 𝓐' (a) 𝓐' deve pensar que 𝓛 tem a intenção 

de que 𝓐' saia do local em questão (b) 𝓐', em parte por satisfazer (a), deva ele próprio ter a 

intenção de sair do local. 

Ao mesmo tempo, o mesmo gesto com a mão, em outro contexto, poderia ser utilizado 

para significar “o caminho é por aqui”, bastando que na enunciação a audiência reconhecesse 

que 𝓛 tem em seu repertório o procedimento de enunciar o gesto com a mão se, para algum 

𝓐', 𝓛 tem a intenção de que 𝓐' deva pensar que 𝓛 tenha acreditado que o caminho é na 

direção que ele está indicando. Em suma, uma decisão sobre qual dos procedimentos está 

sendo aplicado. 

 

3.4.2  Significação atemporal aplicada para enunciações estruturadas 

 

Para esta definição precisaremos de algumas convenções extras. Teremos (i) 𝖲1(𝖲2) 

denotando uma sentença da qual 𝖲2 é uma subsentença, podendo ser que 𝖲1 = 𝖲2 e (ii) x[𝖲1(𝖲2)] 

denotará uma enunciação particular de 𝖲1(𝖲2). Como foi observado antes, 𝖲 = ℂ(χ(χ1)). 

                                                
45 (GRICE, 1968, p. 128). 
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Definição 9 (Significação atemporal aplicada para enunciações estruturadas): 𝖲2 em 

x[𝖲1(𝖲2)], significou „*ψp‟ sse ∃𝓐∃q(𝓛 por enunciar x[𝖲1(𝖲2)] significou que *'ψq, e 𝓛 teve a 

intenção de que 𝓐 reconhecesse que 𝓛 significou por x[𝖲1(𝖲2)] que *'ψq pelo menos em parte 

baseado no conhecimento de 𝓐 que 𝓛 tem um procedimento resultante para 𝖲2, a saber, 

enunciar 𝖲2 se, para algum 𝓐', 𝓛 tem a intenção de que 𝓐' ψ
†
(p))

46
. 

 

Nesse sentido, tal aplicação da definição pode ser exemplificada da seguinte maneira: 

levou uma surra em x[Ele se saiu bem, mas, levou uma surra], significou „ele foi vencido com 

facilidade! ‟ sse ∃𝓐∃q(𝓛 por enunciar x[Ele se saiu bem, mas levou uma surra] significou que 

ele se saiu bem, mas foi vencido com facilidade, e 𝓛 teve a intenção de que 𝓐 reconhecesse 

que 𝓛 significou por x[Ele se saiu bem mas, levou uma surra] que ele se saiu bem mas, foi 

vencido com facilidade pelo menos em parte baseado no conhecimento de 𝓐 que 𝓛 tem um 

procedimento resultante para levou uma surra, a saber, enunciar levou uma surra se, para 

algum 𝓐', 𝓛 tem a intenção de que 𝓐' acredite que ele (a pessoa sendo referida no contexto 

de enunciação) foi vencido com facilidade. 

Como no caso das emissões desestruturadas, isso não deve ser incompatível com o 

fato de 𝓐 saber que 𝓛 tem um outro procedimento resultante para levou uma surra, a saber, 

enunciar levou uma surra se, para algum 𝓐', 𝓛 tem a intenção de que 𝓐' acredite que ele (a 

pessoa sendo referida no contexto de enunciação) sofreu uma agressão física. 

O que a definição expressa é o fato de que o significado literal da enunciação será 

identificado quando forem identificados os procedimentos que, no contexto, estão sendo 

utilizados para os componentes do enunciado. Talvez seja importante lembrar que os 

procedimentos são convenções que facilitam a expressão da significação do locutor. 

Não devemos esquecer que, como mencionamos antes, a significação atemporal é 

uma ferramenta para facilitar a compreensão de algo expresso pelo locutor. A significação do 

locutor e a significação atemporal aplicada podem coincidir, mas, não é necessário que 

coincidam. Quando coincidem o locutor significa literalmente o que enuncia. A enunciação é 

uma ferramenta para a comunicação, porém, não devemos esquecer que uma ferramenta 

criada com um propósito pode ser utilizada com outro propósito, dentro de certas restrições, é 

claro. Um martelo não serve apenas para fixar pregos ou removê-los, embora esse seja seu 

propósito inicial. Podemos usar um martelo para arrombar cadeados ou até mesmo como uma 

                                                
46 (GRICE, 1968, p. 129). 
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arma. Algo similar pode acontecer com as sentenças e é disso que trata a significação de 

ocasião. 

 

3.5  Significação atemporal aplicada versus significação de ocasião. 

 

O que as definições vêm procurando mostrar é como a significação do locutor estaria 

ligada com as demais significações não naturais, como a significação do locutor pode 

desempenhar um papel na análise das demais. Sendo a significação atemporal aplicada a uma 

escolha de uma das possíveis significações atemporais que uma sentença pode ter, a 

significação atemporal desempenha um papel na análise da significação atemporal aplicada. 

Devemos esperar que, de algum modo, a significação atemporal aplicada desempenhe um 

papel na significação de ocasião, pois é preciso mostrar como um enunciado como „estou 

liso‟, que literalmente (significação atemporal) significaria que “estou com pouco atrito” ou 

algo semelhante, possa no contexto de uso significar “estou sem dinheiro”. 

A significação de ocasião, como verificamos na seção 2.2, foi tratada em (GRICE, 

1968) como significação do locutor, porém, em (GRICE, 1969, p. 91), o próprio Grice aponta 

para a existência da diferença
47

. Essa confusão cometida pelo próprio autor mostra que a 

significação de ocasião é um caso limítrofe entre significado convencional (atemporal) e a 

significação do locutor, e mais, um ponto importante para a distinção entre semântica e 

pragmática pois, tenta elucidar a diferença entre a significação literal de um enunciado e a 

significação em contexto do enunciado. Está é a diferença entre significação atemporal 

aplicada, significação literal de um enunciado em um contexto, e a significação de ocasião, 

que é a significação contextual e não literal que uma enunciação-tipo pode adquirir. Uma 

breve explicação foi dada na seção 3.2, mas agora é possível comparar as duas definições. 

Vejamos o que diz o próprio Grice. 

 

Na suposição (que eu faço) que a frase “ajudar a grama a crescer”, diferente da frase 

“aumentando as margaridas”, não é um idioma reconhecido, nenhuma das 

especificações dadas para o que U significou por S (ou pelas palavras “eu deveria 
estar ajudando a grama a crescer”) seriam especificações admissíveis da significação 

atemporal ou da significação atemporal aplicada de S (ou das palavras que 

constituem o antecedente em S). As palavras “eu deveria estar ajudando a grama a 

crescer” não significam nem significam aqui “eu deveria estar morto”. 
O tipo de especificação de significação acima citado eu chamarei de especificação 

da significação de ocasião da enunciação-tipo. (GRICE, 1969, p. 90)48 

                                                
47

 Isto já foi mencionado anteriormente na seção 3.2. 
48 Tradução nossa de: “On the assumption (wich I make) that the phrase “helping the grass to grow,” unlike the 

phrase “pushing up the daisies,” is not a recognized idiom, none of the specifications just given of what U meant 
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O procedimento no repertório, a escolha da maneira de significar o que o locutor quer 

comunicar à audiência, pode ser variado. Uma mesma ação, ou melhor dizendo, um mesmo 

ato de enunciação pode ter mais de uma especificação para „𝓐 ψ
†
(p)‟. A significação 

atemporal aplicada é uma escolha de um procedimento no repertório (no caso de sentenças 

procedimentos resultantes) de 𝓛 que diz qual o conteúdo de „𝓐 ψ
†
(p)‟ para o momento da 

enunciação. Pode fazer parte do repertório de 𝓛 o procedimento de enunciar „eu deveria 

ajudar o mato a crescer‟ se ele quer que 𝓐 acredite que 𝓛 acredita que deveria ajudar a grama 

a crescer, assim como pode fazer parte do seu repertório o procedimento resultante de 

enunciar „eu deveria ajudar o mato a crescer‟ se ele quer que 𝓐 acredite que 𝓛 acredita que 

deveria ajudar as flores a crescerem. Bastaria conhecer os procedimentos no repertório de 𝓛 

para a palavra „mato‟. Porém, estaríamos desvirtuando o português ao afirmar que 𝓛 tem o 

procedimento resultante (pois aqui operam as regras sintáticas e gramaticais da língua em 

questão) de enunciar „eu deveria ajudar o mato a crescer‟ querendo significar o mesmo que 

„eu deveria estar morto‟. „Eu deveria ajudar o mato a crescer‟ e „eu deveria estar morto‟ são 

(devem ser) construídos com os mesmos procedimentos resultantes (são sentenças da mesma 

língua), logo, dado a estrutura de cada um, devem possuir diferentes significações atemporais. 

Não é difícil imaginar uma situação onde algum locutor enuncia a sentença „eu deveria 

ajudar o mato a crescer‟ significando “eu deveria estar morto”. Por exemplo, em um contexto 

onde dois interlocutores estão falando sobre nunca terem estado em uma situação de vida tão 

ruim quanto a que se encontram no momento, um deles poderia, com sucesso, enunciar „eu 

deveria ajudar o mato acrescer‟ para significar “eu deveria estar morto”. É completamente 

plausível e, aliás, nós utilizamos esse tipo de significação com frequência. Porém, ele 

conseguiria significar a mesma coisa, e com uma facilidade maior, se enunciasse „eu deveria 

estar morto‟. Então, por que ele escolheria significar o que ele significou de tal maneira? Por 

que nós fazemos coisas desse tipo? Como é possível que isso ocorra? 

Grice não explicou o porquê, mas construiu uma teoria que tenta explicar o como. Ele 

identificou uma classe de significados que podem ser comunicados por um ato de enunciação 

que, no entanto, não fazem parte do significado que convencionalmente as enunciações 

possuem, ele chamou essa classe de informações de implicaturas conversacionais. A teoria 

                                                                                                                                                   
by S (or by the words “I shall be helping the grass to grow”) would be admissible as specifications of a timeless 

meaning or of the applied timeless mening of S (or of the words constituting the antecedent in S). The words “I 

shall be helping the grass to grow” neither mean nor mean here “I shall be dead”.  

The kind of meaning-specification just cited I shall call the specification of the occasion-meaning of na 

utterance-type. (GRICE, 1969, p. 90)” 
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das implicaturas é uma tentativa de melhor elucidar como se dá a significação de ocasião. O 

exemplo citado acima é o de um possível uso metafórico da sentença „eu deveria ajudar o 

mato a crescer‟ significando o mesmo que a sentença „eu deveria estar morto‟. Como 

veremos, Grice tenta explicar casos de metáfora como casos onde se produz um determinado 

tipo de implicatura. Como vimos, ele ofereceu apenas uma definição provisória, uma amostra 

inacabada de como ele pretendia definir a significação de ocasião (em contexto de uso). A 

teoria das implicaturas conversacionais é uma teoria sobre a significação de ocasião. Essa 

visão é compartilhada por alguns autores, vamos dar um exemplo com a citação abaixo. 

 

(…) Eu argumentei que a noção de Grice de uma implicatura conversacional 
generalizada (ICG) é uma noção explicativa essencial. Ela corresponde à afirmação 

de que há tipos especiais de mecanismos pragmáticos que permitem inferências que 

são ambas anuláveis e omitidas em caráter. Ao menos algumas das propriedades de 

tais inferências podem ser capturadas com um número de padrões correntemente 

avaliáveis, sistemas de raciocínio não monotônico. Mas estas inferências, geradas 

sob a suposição mútua de coordenação tácita através de heurísticas específicas, têm 

a força de presunções fortes. Elas pertencem a uma ampla terceira categoria ou 

camada de significação, no meio do caminho entre a significação da sentença e a 

significação do locutor (ou significação do enunciação-espécime), nomeadamente 

significação do enunciação-tipo, na qual tipos de formas linguísticas vêm a ter 

leituras idiomáticas preferidas. Apesar de muitas tentativas de reduzir esta terceira 

camada, tanto a aspectos da significação da sentença ou a aspectos da significação 
do locutor, ela permanece uma categoria de significação robusta, irredutível (...). 

(LEVINSON, 2000, p. 73)49 
 

 A teoria das implicaturas conversacionais generalizadas de Levinson é colocada por 

ele próprio como uma teoria sobre o aspecto intermediário entre a significação do locutor 

(concordando com Grice de que esta é uma significação da enunciação-espécime) e o 

significado convencional da sentença (significação atemporal da enunciação-tipo, na 

terminologia de Grice), o que corrobora com nossa interpretação. O que deve ser frisado é a 

diferença entre a significação atemporal aplicada (literal) e a significação de ocasião (em 

contexto de uso). Apesar de poderem coincidir, elas são duas categorias de significação 

diferentes. 

                                                
49 Tradução nossa de: “I argued that Grice's notion of a generalized conversational implicature (GCI) is an 
essential explanatory notion. It amounts to the claim that there is a special species of pragmatic mechanism that 

yields inferences that are both defeasible and default in character. At least some of the properties of such 

inferences can be captured within a number of currently available default, nonmonotonic reasoning systems. But 

these inferences, generated under the mutual assumption of tacit coordination through specific heuristics, have 

the force of strong presumptions. They belong to a broad third category or layer of meaning, midway between 

sentence-meaning and speaker-meaning (or utterance-token meaning), namely utterance-type meaning, in which 

types of linguistic form come to have preferred, idiomatic readings. Despite many attempts to reduce this third 

layer away, either to aspects of sentence-meaning or aspects of speaker-meaning, it remains a robust, irreducible 

category of meaning”. 
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No momento, ficaremos apenas com essas observações sobre a significação de 

ocasião. Trataremos dos detalhes no próximo capítulo, quando explicaremos e discutiremos a 

teoria das implicaturas de Grice. Mas, a pertinência da observação feita aqui é de mostrar que 

as implicaturas não são um fenômeno separado, elas são a significação de ocasião e, 

portanto, se enquadram dentro das quatro camadas de significação não natural delineadas 

pelo autor. 

 

3.6  Algumas críticas 

 

Como observamos no Capítulo 2, a maioria das críticas feitas ao projeto de Grice 

focam apenas em Meaning e Logic and Conversation, mais precisamente nas definições de 

significação do locutor e implicatura conversacional. Desse modo, não encontramos 

nenhuma análise concreta das definições dos outros tipos de significação não natural 

(atemporal, atemporal aplicada e de ocasião), no máximo comentários superficiais. Aqui, 

abordaremos algumas das principais críticas às definições 1 e 2 (significação do locutor). 

Uma vez que, como observamos, essas definições desempenham um papel nas definições das 

demais, um ataque a ela é um ataque às outras. Notaremos, no entanto, que enquanto algumas 

erram o alvo, outras desconsideraram redefinições do próprio Grice. As críticas que 

apresentaremos aqui tentam mostrar que a definição 1 é insuficiente ou inadequada. 

 

3.6.1  As críticas de Searle 

 

Antes de expor a crítica, precisamos destacar um ponto importante da visão do próprio 

Searle sobre a linguagem. Segundo ele, “falar uma língua é realizar atos de discurso de acordo 

com regras”
50

, mas um tipo específico de regras. Ele distingue dois tipos de regras, o que ele 

chama de regras regulativas e regras constitutivas. A diferença entre elas é que, enquanto as 

regras regulativas simplesmente regulam um fato que existe independentemente da existência 

das regras, as constitutivas são condições para a existência de um determinado fato. Um 

exemplo dado pelo próprio Searle é entre regras que procuram impor normas à pescaria e as 

regras para se jogar xadrez. Enquanto a pescaria é uma ação que pode ser executada mesmo 

que não estejamos seguindo nenhum tipo de regra, é impossível jogar xadrez sem a existência 

de regras, pois jogar xadrez é mover peças em um tabuleiro de acordo com certas regras
51

. 

                                                
50 (SEARLE, 1969, pp. 36-37). 
51 (SEARLE, 1969, pp. 33 et seq.). 
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Para ele, portanto, falar uma língua é realizar certas ações de acordo com regras constitutivas, 

algo mais semelhante como jogar xadrez do que como a pescaria. Assim, o significado de um 

enunciado depende das regras constitutivas que regem uma língua. Dito isto, passemos à 

crítica. 

 Como advertimos, a crítica pretende mostrar que a Definição 1 é insuficiente.  

Para tal, Searle imagina uma situação onde um soldado estadunidense capturado por soldados 

italianos tenta convencer estes últimos de que ele, o estadunidense, é um soldado alemão, 

enunciando a única sentença em alemão que ele conhece, „Kennst du das Land wo die 

Zitronen blühen? ’. Seguindo a Definição 1, o locutor enunciou „Kennst du das Land wo die 

Zitronen blühen? ’ com as intenções (i) que os soldados italianos acreditem que ele é alemão, 

(ii) que os soldados italianos reconheçam que o locutor tem a intenção de que eles acreditem 

que o locutor é um soldado alemão e, finalmente, (iii) que os soldados italianos acreditem que 

ele é um soldado alemão, em parte, por reconhecerem que é isso que o locutor tem a intenção 

de comunicar com o enunciado. Na visão de Searle, esse não é o caso pois, argumenta ele, 

„Kennst du das Land wo die Zitronen blühen?’ é uma sentença da língua alemã e segue as 

regras constitutivas dessa língua, que determinam que ela significa “conheces tu a terra onde 

os limoeiros florescem?”
52

. O ponto que a crítica tenta explorar é que, dado que a sentença 

tem uma significação convencional determinada pelas regras da língua alemã que são 

independentes das intenções do locutor ao enunciá-la, ela continuará significando “conheces 

tu a terra onde os limoeiros florescem?”. Sendo assim, a Definição 1 não é capaz de descrever 

certos casos de significação não natural apropriadamente, já que é obvio que uma sentença, 

de qualquer língua, carrega um significado que não depende das intenções de quem a emite. 

Em sua teoria, Searle substitui o „ato locucionário‟, usado por Austin, por „ato de 

enunciação‟ (SEARLE, 1969, p. 24) mas a ideia continua basicamente a mesma, proferir 

certas palavras com sentido e referência. O que ele afirma é que a Definição 1 confunde ato 

ilocucionário e ato perlocucionário. Quando se enuncia, em português, a sentença „saia daqui, 

agora! ‟, a Definição 1 permite que se coloque como resposta m-intentada “que 𝓐 saia do 

local”. Acontece que 𝓐 sair do local devido à enunciação é um efeito perlocucionário, logo, 

não pode fazer parte da significação da sentença. A significação de uma sentença não depende 

da efetivação de um ato perlocucionário, mas sim do ato ilocucionário. Uma ordem pode ser 

compreendida mesmo que não seja obedecida. A não obediência de uma ordem não implica 

que a ordem não tenha sido significada e compreendida com sucesso. Consequentemente, a 

                                                
52 (SEARLE, 1969, pp. 44-45); (GRICE, 1969, pp. 100-103). 
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definição 1 falharia em fazer essa diferenciação, provando-se uma definição insuficiente
53

. 

Searle propõe uma reformulação da mesma nos seguintes termos: 

 

Definição 10 (significação do locutor segundo Searle)
54

: 𝓛 enuncia 𝖲 com sua significação 

literal = 𝓛 enuncia 𝖲 e (a) 𝓛 tem a intenção (i-I) que a enunciação x de 𝖲 produza em 𝓐 o 

reconhecimento de que o estado representado por 𝖲 é o caso (efeito ilocucionário EI); (b) 𝓛 

tem a intenção que x produza o EI por meio do reconhecimento de i-I; (c) 𝓛 tem a intenção 

que i-I será reconhecido em virtude do conhecimento de 𝓐 das regras que governam 𝖲. 

 

Na análise, a presença da variável „x‟, em „que a enunciação x de 𝖲‟, tem o objetivo de 

expressar que se está definindo o significado de um espécime (token) de um certo tipo (type) 

𝖲. Os pontos centrais nas críticas de Searle são a independência da significação das sentenças 

e palavras das intenções do locutor, assim como a independência da significação da realização 

de um ato perlocucionário pretendido. As duas críticas colocam em xeque a Definição 1 por 

apontarem que: 1) embora o locutor enuncie uma sentença com a intenção de significar algo, 

não é a intenção que dá o significado à sentença, antes, é por possuir um significado que a 

sentença satisfaz a intenção do locutor; e 2) ao permitir que a resposta m-intentada seja um 

ato perlocucionário, como, por exemplo, vir a acreditar em algo ou ser convencido, ela falha 

em distinguir o ato ilocucionário do ato perlocucionário, sendo que, dentre os dois, apenas o 

primeiro diz respeito ao processo de significação. A análise da significação não natural 

proposta por Searle, evita esses dois equívocos. 

Embora essas duas críticas sejam bastante elaboradas, consideramos que a primeira 

erra o alvo por confundir significação do locutor (definições 1, 2 e 3) com significação 

atemporal (especificamente, ignora a definição 7), e que a segunda ignora, em parte, a 

reformulação da Definição 2. Além disto, a análise sugerida por Searle visa uma correção da 

Definição 1, o que se mostra incompatível com o que ela pretende definir, a significação do 

locutor. A análise de Searle ignora a diferenciação da significação não natural em quatro 

tipos, mesclando processos que, como pudemos observar, são inegavelmente distintos entre si. 

  Com relação à primeira crítica, o próprio Grice aponta para o fato de que ela só se 

mantém devido ao modo como é caracterizada e questiona se ela é de fato um verdadeiro 

contraexemplo
55

. É óbvio que o soldado americano não tem a intenção de que os soldados 

                                                
53

 (SEARLE, 1969, p. 46). 
54 Idem pp. 49-50. 
55 (GRICE, 1969, pp. 100-101). 
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italianos pensem que ele é um soldado alemão por meio da significação convencional da 

sentença que ele utiliza, na verdade ele espera que os italianos sejam incapazes de 

compreender o que a sentença realmente significa na língua alemã, ele espera que os soldados 

sejam capazes de reconhecer que a sentença pertence à língua alemã, e apenas isso. Assim, a 

verdadeira caracterização deveria ser: 𝓛  significou “eu sou um soldado alemão” por enunciar 

𝖲 com a intenção (i) que 𝓐 acredite que 𝓛 é um soldado alemão, (ii) que 𝓐 reconheça que 𝓛 

tem a intenção (i) (por não saber falar alemão mas ser capaz de reconhecer 𝖲 enquanto uma 

sentença da língua alemã) e (iii) que 𝓐 satisfaça (i) em parte por satisfazer (ii). 

Colocado dessa maneira, especificando as condições do reconhecimento de (i) na 

subintenção (ii), é difícil continuar afirmando que o soldado não significou “eu sou um 

soldado alemão”, o que acontece é que, para sua significação (e comunicação) ser bem-

sucedida, o que deve entrar em jogo é o conhecimento por parte dos italianos de como soam 

as sentenças em alemão e a ignorância sobre o que significa a sentença na língua alemã. O 

soldado americano não sabe falar alemão e espera que os italianos também não o saibam. O 

que ele espera é que, ao ouvirem uma sentença que soa como uma fala em alemão, cheguem a 

conclusão de que ele é um alemão. O que, claro, só será possível se a significação 

convencional da sentença for inacessível para os soldados italianos. 

Devemos notar, no entanto, que a forma definida em (i) continua sendo um efeito 

perlocucionário. Se os soldados vão acreditar, ou não, que o locutor é um soldado alemão, não 

depende de eles reconhecerem que é isso que o locutor tem a intenção de significar. Assim, a 

segunda crítica continua válida. Grice estava atento a este fato e esse foi o motivo da 

construção da Definição 2. Como pudemos observar, a resposta m-intentada sofre uma 

restrição nesta segunda definição para a significação do locutor. O item (i) da Definição 2 

determina que “𝓐 deve pensar que 𝓛 ψ(p)” impedindo que a resposta possa ser da forma “𝓐 

ψ(p)”. Isto é, devemos usar “𝓐 pense que 𝓛 acredita que p” ao invés de “𝓐 acredite que p”, 

evitando assim que um efeito perlocucionário seja exigido para que ocorra a significação. O 

objetivo por trás da reformulação da definição é justamente evitar esses casos. Porém, Grice 

comete um ato falho. Como podemos observar na seção 3.1, a Definição 2 além de tentar 

evitar efeitos perlocucionários como conteúdo das respostas pretendidas, tenta especificar 

qual atitude proposicional deve ser reconhecido pelo interlocutor. A reposta para asserções é 

“(r1) 𝓐 deva pensar que 𝓛 acredita que p”, e nesse caso evita-se a crítica. Porém, nos casos de 

diretivas a resposta definida é “(r2) (a) 𝓐 deve pensar que 𝓛 tem a intenção de que p e (b) 𝓐, 

em parte por satisfazer (a), deve ele próprio ter a intenção de que p”, onde o item (b) 

claramente exige um efeito perlocucionário. Visto que Grice construiu a definição para tentar 
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evitar que isto ocorresse, podemos supor que ele deixou esse detalhe passar despercebido ao 

definir desta maneira a resposta, talvez por tentar enfatizar alguma diferença entre os modos 

indicativo e imperativo. De toda forma, fica evidente que esse problema pode ser facilmente 

solucionado se excluirmos o item (b) da definição, já que sua exclusão, até onde se possa 

observar, não acarreta nenhum prejuízo ao entendimento da mesma. No lugar de (r2) 

poderíamos ter simplesmente “(r3) 𝓐 deve pensar que 𝓛 tem a intenção de que p”. 

Por último, levando em consideração o fato que a definição da significação do locutor 

pretende especificar o que é para um locutor significar alguma coisa, a análise proposta por 

Searle mostra-se equivocada porque não atentou para o fato de que exige a compreensão das 

regras que regem uma determinada língua. Sendo este o caso, o que para Searle não é um 

substituto apropriado para a significação do locutor, mas, antes, para a significação atemporal 

aplicada. Quando Searle fala, em sua definição, sobre o “conhecimento de 𝓐 das regras que 

governam 𝖲” ele está falando daquilo que Grice, como vimos, chama de procedimento 

resultante, sobre as convenções que regem determinadas enunciações-tipo. 

Searle, até onde podemos notar, ignora a distinção entre a significação do locutor, a 

significação atemporal, a significação atemporal aplicada e a significação de ocasião 

delimitadas por Grice. A significação do locutor desempenha um papel na análise das demais 

camadas de significação não natural, mas, para Grice, como observamos até agora, embora a 

significação do locutor seja mais primitiva, os quatro tipos de significação não naturais 

devem ser analisados de maneira separada. A análise de Searle confunde a significação do 

locutor com a significação atemporal aplicada, isto é, confunde o que o locutor significa com 

a significação literal do enunciado. 

 

3.6.2  A crítica de Strawson 

 

Enquanto os exemplos de Searle tentam mostrar que a Definição 1 é insatisfatória por 

confundir ato ilocucionário com ato perlocucionário e/ou que as intenções exigidas pela 

definição deixam escapar o que realmente acontece na significação não natural, Strawson 

tenta mostrar uma situação onde as três cláusulas são satisfeitas e não há significação, 

afirmando que seria necessária uma quarta cláusula para que a significação do locutor seja 

efetivada. E afirmando que outras clausulas podem ser exigidas em outras possíveis situações, 

o que poderia, em princípio, abrir uma sequência infinita de intenções a serem satisfeitas para 

se garantir a significação do locutor, o que, neste caso, tornaria a definição de Grice inútil. 



56 

Strawson postula uma situação como a seguinte
56

: 𝓛 pretende que seu colega, 𝓐, 

acredite que 𝓛 fica muito irritado quando utilizam suas coisas, isto conta como uma plausível 

resposta para o item (i). Para tal, 𝓛 interpreta um pequeno ataque de fúria, pegando livros, 

propositalmente deixados na mesa de seu colega ao lado, e colocando-os com força em sua 

escrivaninha enquanto fala “minhas coisas! ... minhas coisas! ”, sabendo que 𝓐 o observa 

discretamente como fora planejado, tal atitude serviria como um bom motivo para que 𝓐 

satisfaça (i), o que satisfaz o item (ii), mas sabendo também que 𝓐 acredita que sua presença 

ali não é do conhecimento de 𝓛. Como a cena toda foi planejada, então é óbvio que 𝓛 

pretendia que 𝓐 satisfizesse (i), em parte por satisfazer (ii), isto é, acreditar que 𝓛 fica muito 

irritado quando utilizam suas coisas por ter visto o ataque de fúria, o que nesse caso satisfaz a 

última cláusula da definição. Bem, nesse caso os três itens da definição 1 foram satisfeitos e, 

ainda assim, parece ser estranho dizer que 𝓛 significou alguma coisa. 

Não é possível dizer que nessa situação 𝓛 significou, de forma não natural, alguma 

coisa pois, sua encenação de um estado de fúria conta como uma significação natural para o 

estado de descontentamento e, ainda, como 𝓐 não sabe que a situação é uma interpretação, 

não é capaz de tomá-la enquanto uma enunciação que visa a comunicação, como foi exposto 

anteriormente, a significação não natural está indissociavelmente ligada à comunicação, se a 

encenação não é tomada como algo que visa comunicar alguma coisa, então não pode contar 

como um caso de significação não natural. 

Mas a força do contraexemplo não se resume a isto. Strawson nota que o acréscimo de 

“(iv) 𝓐 deve reconhecer a intenção em (ii)” faria com que a situação que acabamos de 

descrever não contasse mais como um contraexemplo. Essa cláusula extra não é satisfeita na 

situação descrita acima, pois ela exigiria justamente que 𝓐 soubesse que tudo não passava de 

uma encenação, o que frustraria o plano de 𝓛, que era justamente fazer 𝓐 saber de seu 

descontentamento sem ter que declará-lo abertamente. Mas, para além disto, a necessidade de 

acrescentar mais uma cláusula para se evitar o contraexemplo aponta para um possível 

regresso ao infinito, onde para cada subintenção (n) seria necessário uma outra (n+1) que 

exija o reconhecimento, por parte de 𝓐, da intenção (n). Como seria impossível para um 

interlocutor reconhecer uma infinidade de intenções do locutor, a comunicação tornar-se-ia 

impossível. 

Grice (1969, p. 91) afirma que, embora isso possa indicar que contraexemplos possam 

continuar sendo fabricados até o infinito, não parece haver uma maneira de decidir se esse 

                                                
56 (STRAWSON, 1971, pp. 156-157); (GRICE, 1969, p. 95). 
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regresso é inofensivo ou perigoso. Ele pode ser inofensivo como o regresso ao infinito que 

permite que se um sujeito “sabe que p”, então ele atende as condições necessária para “saber 

que sabe que p”, “sabe que sabe que sabe… p”, o que na verdade não passa de redundância. 

Ou inofensivo como acrescentar “é verdade que” à “é verdade que p”, o que também pode 

gerar uma regressão infinita, mas também não passa de redundância. Porém, pode ser 

perigosa se permitir que em um dos passos apareça algo como “𝓛 significou que p”, isso 

colocaria tudo por água a baixo, pois apareceria no definiens o próprio definiendum, isto é, 

uma definição que é a própria coisa que se quer definir. 

Grice também não parece ter se incomodado com o fato de que alguns contraexemplos 

possam exigir um número muito extenso de subintenções. No entanto, ele deveria. Se for 

realmente possível construir contraexemplos que exijam sempre a adição de uma nova 

subintenção, a definição se mostra irremediavelmente insuficiente. Ao adicionar uma nova 

subintenção quando se fizer necessário, o que se estará fazendo não é salvar a definição, mas, 

antes, mostrar que ela é incapaz de abordar todos os casos de significação do locutor, o que 

não é algo compatível com uma definição do que quer que seja. 

 

3.6.3  Da inadequação a situações corriqueiras 

 

Grice (1969, p. 105-111) aborda brevemente alguns outros contraexemplos. Esses 

contraexemplos não precisam de uma contextualização mais elaborada como os últimos dois 

e, talvez por isto mesmo, expressam uma sensação mais forte de fragilidade na definição 1. 

Como veremos logo baixo, os exemplos focam situações corriqueiras, um estudante que 

precisa responder uma questão em uma prova de história, um filho que precisa confessar algo 

e um colega que relembra outro do nome de uma terceira pessoa. Todos os casos irão mostrar 

as dificuldades em se definir a reposta que se espera, ou seja, a resposta pretendida na 

subintenção (i). Passemos aos contraexemplos. 

Comecemos pelo caso da prova. O professor faz a pergunta “em que ano aconteceu o 

golpe militar do Brasil? ”, prontamente o aluno responde “1964”. Nessa situação, é óbvio que 

o aluno significou que “o golpe militar do Brasil ocorreu em 1964”. Como já é de se esperar, 

o conteúdo da resposta m-intentada não pode ser “que o professor acredite que o golpe militar 

no Brasil ocorreu em 1964”, visto que o mesmo já acredita neste fato. Esse tipo de resposta 

não condiz, ou melhor, não especifica o que o locutor tem a intenção de significação por sua 

enunciação. O significado de uma sentença pode até fazer parte das causas que fazem esse 

tipo de estado de coisas vir a acontecer mas, apenas de maneira acidental. Não obstante, não é 
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a intenção do locutor, ao enunciar a sentença, que o professor venha a acreditar que ocorreu 

um golpe militar no Brasil em 1964. Uma solução imediata é utilizar a restrição da Definição 

2, já que esta determina que a resposta m-intentada parece ser “que o professor pense que ele, 

o aluno, acredita que o golpe militar do Brasil ocorreu em 1964”. 

Com o caso da confissão acontece algo semelhante. Uma mãe pergunta ao seu filho 

“não negue, foi você que quebrou o computador? ” e, confessando, seu filho responde “sim, 

fui eu”. A mãe não faz propriamente uma pergunta e sim uma exigência de confissão. Mas 

qual a significação do locutor de seu filho ao enunciar sua confissão? Notoriamente sua mãe 

já pensa que ele quebrou o computador, nesse caso, “que sua mãe pense que ele acredita que 

quebrou o computador” (conteúdo já com a restrição da definição 2) é simplesmente 

insatisfatório, pois se ela sabe que ele o fez, seria um absurdo que ela tivesse dúvidas sobre 

seu filho acreditar que o fez, pelo menos se ela não estivesse supondo que seu filho sofre de 

algum transtorno mental. Assim, para esse caso, mesmo a restrição da definição 2 parece não 

solucionar o problema. 

Esses casos nos mostram duas coisas. Primeiro, a significação do locutor deve garantir 

apenas a expressão da atitude proposicional sustentada pelo locutor. Segundo, a única crença 

que a enunciação e a significação do locutor podem e devem garantir é aquela que garanta a 

comunicação. A comunicação, nesse caso, não é a duplicação de atitudes proposicionais, o 

locutor não se comunica quando consegue fazer o interlocutor ter uma atitude proposicional 

semelhante à sua, antes, é esperado do interlocutor que ele reconheça qual atitude 

proposicional está expressando. 

Strawson (1971, p. 157) notou, no entanto, que a Definição 1 não descreve o que 

garante esse reconhecimento por parte do interlocutor 𝓐. Para ele, a satisfação do item (ii) 

que reconheça que o locutor tem a intenção de que a audiência produza uma determinada 

resposta  e da subintenção (iv), 𝓐 deve reconhecer a intenção em (ii), que ele próprio 

adiciona à definição de Grice, seriam uma explicação de como a compreensão do conteúdo 

proposicional expresso pelo locutor ocorre. Com relação aos demais tipos de significação não 

natural (como advertimos antes, não existem discussões aprofundadas sobre elas), às 

significações atemporais e atemporais aplicadas é fácil notar que nelas o que garante a 

compreensão é o reconhecimento da prática no repertório e do procedimento resultante, para 

os casos de enunciações desestruturadas e estruturadas, respectivamente. A compreensão da 

significação de ocasião irá depender dos outros três tipos e de alguns princípios regendo a 

atividade conversacional, como veremos no próximo capítulo. 
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3.7  Observações complementares 

 

A significação atemporal aplicada, como foi exposto, é determinada pela significação 

atemporal. Está última é o conjunto dos diferentes significados de um determinado enunciado 

convencional, enquanto a primeira é a aplicação de um dos membros desse conjunto. Já as 

significações atemporais e atemporais aplicadas explicam como se dá a convencionalização 

que permite que certos enunciados facilitem a expressão da significação do locutor, e é disso 

que tratam as ideias de procedimento no repertório e procedimento resultante expostos nas 

seções 3.3 e 3.4. Na seção 3.2 observamos uma protodefinição do que seria a significação de 

ocasião, onde uma enunciação-tipo pode ser usada com uma significação diferente daquela 

que os procedimentos determinam, ou seja, diferente de sua significação atemporal e que, 

embora as significações atemporal e de ocasião sejam diferentes, estão conectadas de alguma 

forma, a primeira exercendo um papel na determinação da segunda. 

Na seção 3.5, a diferença entre as significações atemporal e de ocasião foi enfatizada, 

mostrando que são categorias distintas e que não podem ser reduzidas uma à outra. Indicamos 

que a significação de ocasião é explicada através da teoria das implicaturas conversacionais, 

tema do próximo capítulo, mencionando que Lenvinson concorda com essa visão. No 

próximo capítulo a conexão entre esses dois tipos de significação será exemplificada. Por 

hora, só a mencionamos. 

Finalmente, visto que os procedimentos são formas de ampliar e facilitar a expressão 

da significação do locutor, fica claro que esta desempenha um papel crucial na análise da 

significação atemporal que, por sua vez, é imprescindível para se determinar a significação 

atemporal aplicada, sendo esta última, por sua vez, necessária para a determinação e análise 

da significação de ocasião. A significação do locutor, portanto, está na base da análise e 

determinação das demais significações não naturais. A figura abaixo sintetiza o que acaba de 

ser afirmado, onde Significação1 → Significação2 indica que a significação1 desempenha um 

papel na análise da significação2. 
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Neste sentido, toda significação não natural é por natureza intencional. É aquela que o 

locutor tem a intenção de comunicar. O que se comunica, primordialmente, é uma atitude 

proposicional que o locutor tem. Daí, podemos afirmar que, para Grice, a significação total de 

uma enunciação deverá ter sempre uma relação direta com a significação do locutor. As 

críticas feitas a definição de significação do locutor de Grice ignoram a diferença entre essas 

quatro categorias. Muitas das críticas, como ficou exposto há pouco, mostram fragilidades 

com relação ao modo como a atitude proposicional é comunicada, exploram questões sobre as 

condições que permitem que a atitude proposicional seja comunicada. Essas lacunas podem 

ser explicadas, em parte, pelo que se torna possível graças aos outros tipos de significação 

não natural. Mais importante ainda, ignoram que os outros tipos de significação são apenas 

meios para facilitar a expressão e comunicação daquilo que o locutor tem a intenção de 

comunicar: representações construídas com certos estados mentais intencionais. 

O conteúdo da atitude proposicional é uma representação de um certo estado de coisas 

no mundo. Como os enunciados podem expressar essas representações (as proposições) torna-

se possível para o locutor comunicar representações sobre o mundo. Seja descrevendo-o, 

como no caso das asserções, que expressam suas crenças, seja indicando qual estado de coisas 

ele tem a intenção de que seja o caso no mundo, como nos enunciados diretivos, onde o 

locutor expressa suas intenções. 

 

Figura 1: Relação entre significações não naturais. 
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4  IMPLICATURAS 

 

Há certos tipos de inferências que ocorrem com tanta frequência no uso comum de 

línguas naturais que nos passam despercebido. Imagine o seguinte contexto: dois colegas, 

José e João, conversam sobre um terceiro colega, Francisco, que começou a trabalhar em um 

banco. José pergunta “o Francisco está se saindo bem no novo emprego?” ao que João 

responde “ele gosta dos colegas e ainda não foi preso”. O que João afirma de maneira 

explicita é a conjunção “Francisco gosta dos colegas e Francisco não está preso”. Porém, a 

resposta dada por João nos faz pensar que Francisco, de alguma maneira, não é muito 

honesto. A parte „ainda não foi preso‟ parece indicar que Francisco é o tipo de sujeito que 

poderia cometer algum tipo de ação desonesta no seu trabalho. João pode ter significado isso 

de uma maneira implícita, no entanto, explicitamente a única coisa que ele significou foi a 

conjunção “Francisco gosta dos colegas e Francisco não está preso”. 

No uso de sentenças, os interlocutores devem pressupor certas informações. Existem 

várias pressuposições em um diálogo como, por exemplo, que os interlocutores falam a 

mesma língua, que eles compartilham certas crenças sobre o mundo e coisas semelhantes. 

Essas pressuposições fazem parte do pano de fundo conversacional. Algumas pressuposições, 

no entanto, estão diretamente ligadas às sentenças utilizadas. No exemplo utilizado acima, 

quando o locutor fala que “Francisco gosta dos colegas” os interlocutores devem pressupor 

que existe uma pessoa chamada Francisco, sobre a qual eles estão falando, que Francisco 

exerce uma função em algum tipo de instituição e que existem outras pessoas além de 

Francisco nessa mesma instituição. Essas pressuposições que estão diretamente ligadas às 

sentenças utilizadas em um diálogo são condições para a correta utilização da sentença em um 

contexto, apontam para fatos que devem existir no mundo para que a sentença possa significar 

algo. Uma definição de pressuposição bastante difundida, embora existam definições 

concorrentes mais aceitas hoje em dia, diz que ao utilizar uma sentença 𝖲1 os interlocutores 

devem pressupor uma sentença 𝖲2 sse sendo 𝖲1 verdadeira ou falsa, a verdade de 𝖲2 é exigida 

para que a enunciação de 𝖲1 faça sentido
57

. Pressuposições são desencadeadas por uma 

sentença e pela negação da mesma. Quando utilizamos a sentença „Francisco gosta dos 

colegas e ainda não foi preso‟ devemos pressupor que (a) existe um indivíduo chamado 

Francisco, (b) que Francisco tem colegas, (c) que Francisco não está privado de sua liberdade, 

mas ao utilizar a sentença nada nos obriga a pressupor (nos termos definidos acima) que 

                                                
57 Definições semelhantes e mais esclarecimentos sobre o tema podem ser encontradas em (BEAVER, 

GEURTS, 2014). 
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Francisco não seja honesto. Ainda assim, podemos afirmar que João, de alguma maneira, 

significou que Francisco não é lá muito honesto. Ou seja, João não afirma de maneira 

explicita, nem pressupõe, mas, ainda assim, deu a entender que Francisco não é honesto. 

Note, entretanto, que teríamos as pressuposições (a), (b) e (c) mesmo com a negação da 

sentença, isto é, com „não é o caso que Francisco gosta dos colegas e ainda não foi preso‟, 

porém nos sentiríamos menos inclinados a inferir que „ele não é honesto‟ da sentença 

negativa. Esta informação que não faz parte do que é literalmente expresso pela sentença (a 

proposição “Francisco não é honesto”) e tão pouco pode ser tomado como uma pressuposição 

dos interlocutores acarretada pela sentença é o que Grice chamará de implicatura 

conversacional. 

O autor ainda identifica um segundo tipo de informação que não faz parte do 

significado convencional de algumas sentenças, não é tão pouco uma pressuposição e que 

apesar de estar muito próximo das implicaturas conversacionais é diferente destas. Podemos 

notar que em qualquer contexto em que se produza um espécime da enunciação-tipo „ele é 

político, mas, ele é honesto‟ estaremos permitindo que nossa audiência infira que há algum 

tipo de contradição entre ser político e ser honesto. Grice chamará esse tipo de inferência de 

implicatura convencional. As implicaturas convencionais e conversacionais têm como 

similaridade o fato de que ambas são conteúdos que não pertencem ao significado 

convencional das sentenças e não são pressuposições. Porém, como veremos, o modo como 

são inferidas é completamente diferente. 

Neste capítulo, veremos como Grice define e diferencia os dois tipos de implicaturas. 

Logo em seguida, serão apresentadas algumas críticas à abordagem fornecida por Grice sobre 

as implicaturas conversacionais, discutindo sobre os pontos fortes e fracos dessas críticas. Por 

último, será discutido como as implicaturas conversacionais, entendidas como significação de 

ocasião, ajudam a distinguir os campos da semântica e da pragmática. 

 

4.1  Implicaturas conversacionais 

 

Como veremos abaixo, para definir as implicaturas conversacionais será preciso 

clarificar em que sentido o autor pretende utilizar a palavra „dizer‟. As implicaturas 

conversacionais, segundo Grice, são inferidas a partir do que é dito junto com regras que 

direcionam e regulam a atividade do diálogo. Tratando o diálogo enquanto uma atividade 

racional que visa algum objetivo, podemos intuir que os interlocutores devem cooperar para 

alcançar esse objetivo, e é isto que determina o princípio de cooperação. No entanto, o que 
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determina se uma ação é cooperativa, ou não, é o que se pretende alcançar em um 

determinado contexto. Logo, dependendo do objetivo do diálogo e do contexto, o princípio de 

cooperação exigirá certas coisas. Que coisas? É aí que entram as máximas conversacionais, 

que são especificações do que deve ser feito pelos interlocutores para que sejam cooperativos 

em um determinado contexto para alcançar o objetivo do diálogo. Passemos então às 

conceituações desses elementos teóricos. 

 

4.1.1  Dizer 

 

Grice quer utilizar a palavra „dizer‟ em um sentido técnico, de modo que o que 𝓛 diz 

faz parte do que 𝓛 significa, embora não seja a totalidade do que ele significa. Ele quer 

restringir o uso da palavra „dizer‟ às enunciações estruturadas linguisticamente do tipo 

sentencial. Assim, o que 𝓛 diz estaria muito próximo daquilo que 𝖲 significa
58

 literalmente. 𝖲 

significará p em algum sistema linguístico. Porém, Grice não quer que certas informações 

comunicadas por palavras como „mas‟ façam parte do que 𝓛 diz. Por exemplo, a sentença „ele 

é um político, mas, ele é honesto‟, como é geralmente usada no português, parece incluir em 

seu significado que há algum tipo de paradoxo entre ser um político e ser honesto. Essa 

indicação de contrariedade entre as proposições conjuntas marcada pela preposição „mas‟ não 

deve ser vista como parte do que é dito. A indicação de contrariedade deve fazer parte do que 

𝓛 significou, não do que ele disse. Essa informação que a palavra „mas‟ acarreta será tratada 

como uma implicatura convencional. Mas, por que fazer tal distinção? 

A teoria das implicaturas não é pensada pelo autor apenas como uma teoria sobre a 

comunicação não literal de informação e uma explicação para as várias formas desse 

fenômeno, como fica claro nas primeiras linhas de Logic and Conversation, há uma ambição 

maior para o projeto, o de mostrar que as visões antagônicas entre os formalistas (grupo de 

filósofos na mesma veia de pensamento que B. Russell) e os informalistas (grupos de 

filósofos alinhados com o Wittgenstein das Investigações). Ambos os grupos concordam que 

há uma diferença de significado entre certas palavras e expressões das línguas naturais e suas 

contrapartes lógicas. Os formalistas defendem que as contrapartes formais são mais desejáveis 

por evitarem confusões provenientes das línguas naturais, enquanto os informalistas, seguindo 

Wittgenstein, defendem que as línguas naturais não apresentam problema algum quando 

analisados os objetivos que suas utilizações visam alcançar. Os exemplos mais explorados por 

                                                
58 (GRICE, 1975, p. 87). 
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Grice são os das descrições definidas de Russell e as objeções de Strawson a ele, assim como 

os conectivos de conjunção, disjunção e implicação mencionados no primeiro capítulo. 

Vejamos o que ele afirma sobre a supracitada querela filosófica. 

 

(…) Eu desejo, antes, manter que a suposição comum dos contestantes de que há de 

fato divergências é (amplamente falando) um erro comum, e que o erro surge da 

atenção inadequada à natureza e importância das condições que governam a 

conversação. (GRICE, 1975, p. 24)59 
 

O trecho citado aponta para algo de extrema importância, a divergência entre os dois 

grupos sobre, por exemplo, o significado do conectivo lógico „∨‟ e a partícula „ou‟ do 

português que para ele é apenas um engano mútuo de ambos. Em (GRICE, 1978, p.44) ele 

defende que o significado do „ou‟ é o mesmo que o de sua contraparte formal, isto é, o da 

disjunção inclusiva e que o sentindo exclusivo que o mesmo parece implicar no português é 

apenas uma implicatura conversacional. Não é possível dizer com certeza quanto das ideias 

formalistas são descartadas, assim como das informalistas. O que podemos afirmar é que fica 

claro que para ele é preferível tanto quanto for possível que as palavras de uma língua 

possuam o menor número de significados. Veremos adiante que isto é, na verdade, um dos 

princípios do projeto griceano. 

Grice afirma claramente que o sentindo no qual ele pretende usar a palavra dizer está 

intimamente ligado ao significado convencional da sentença enunciada e, no entanto, não fará 

do que é dito qualquer implicatura convencional que possa emergir de uma das partes da 

sentença como pode ser visto em (GRICE, 1975, p. 25). Como no exemplo do enunciado „ele 

é um político, mas, ele é honesto‟. Nas seções anteriores, foi argumentado que Grice tenta 

explicar o significado convencional das sentenças a partir das noções de significação 

atemporal e significação atemporal aplicada e que as implicaturas são uma explicação da 

significação de ocasião. O trecho a seguir deve tornar este fato mais nítido: 

 

(…) Então estarei comprometido com a visão de que significação atemporal aplicada 
e significação de ocasião podem coincidir, isto quer dizer, pode ser verdade ambos 

(i) que quando U enuncia X, a significação de X inclui “*p” e (ii) que parte do que 

U significou quando ele enunciou X foi que *p, e ainda pode ser falso que U tenha 

dito, entre outras coisas, que *p. Eu gostaria de usar a expressão 

“convencionalmente significou que” de tal maneira que a satisfação das duas 

condições acima mencionadas, enquanto insuficientes para a verdade de “U disse 

                                                
59

 Tradução nossa de: “I wish, rather, to maintain that the common assumption of the contestants that divergences 

do in fact exist is (broadly speaking) a common mistake, and that the mistake arises from inadequate attention to 

the nature and importance of the conditions governing conversation”. 
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que *p” será suficiente (e necessário) para a verdade de “U convencionalmente 

significou que *p”. (GRICE, 1968, p. 121)60 
 

 Ora, ele claramente aponta para a utilização direta de “significa convencionalmente 

que” para cobrir casos onde a significação de ocasião do enunciado-tipo coincide com a 

significação atemporal aplicada. Dizer implica “significou convencionalmente que”, mas o 

inverso não se dá. Note que o que é dito deve necessariamente conter a significação 

atemporal aplicada. O caso é que Grice pretende abarcar além do significado convencional os 

atos de discurso que são realizados na enunciação das sentenças. Logo após o trecho citado 

acima, ele afirma que a explicação para a relação entre o que é dito e o que é significado 

convencionalmente (significação atemporal) deve definir um grupo limitado de “atos de 

discurso centrais” no sentido de serem primários com relação a outros que possam ser 

realizados nas enunciações da sentença. Veja-se: 

 

(V) Essa distinção entre o que é dito e o que é convencionalmente significado cria a 

tarefa de especificar as condições nas quais o que U convencionalmente significa é 

também parte do que U disse. Eu tenho esperança de ser capaz de executar essa 

tarefa por tentar: 

(1) Especificar condições que serão satisfeitas somente por um número limitado de 

atos de discurso centrais, os quais os membros serão marcados como especialmente 

centrais ou fundamentais. 

(2) Estipular que em enunciar X, U terá dito que *p, se ambos (i) U tiver Y-ado que 
*p, onde Y-ando é um ato de discurso central, e (ii) X incorpora algum dispositivo 

convencional cujo significado é tal que sua presença em X indica que sua 

enunciação é Y-ando que *p. 
(3) Definir, para cada membro Y do conjunto de atos de discurso centrais, “U Y-ado 

que *p” em termos de significação de ocasião (significando que…) ou em termos de 

alguns elementos importantes envolvidos na já fornecida definição de significação 

de ocasião. (GRICE, 1968, pp. 121-122)61 

                                                
60 Tradução nossa de: “So I shall be commited to the view that applied timeless meaning and occasion-meaning 

may coincide, that is to say, it may be true both (i) that when U uttered X, the meaning of X included “*p” and 

(ii) that part of what U meant when he uttered X was that *p, and yet it may be false that U has said, among 

others things, that *p. I would like to use the expression “conventionally mean that” in such a way that the 

fulfillment of the two conditions just mentioned, while insufficient for the truth of “U said that *p” will be 

sufficient (and necessary) for the truth of “U conventionally meant that *p””. 
61 Tradução nossa de: “(V) This distinction between what is said and what is conventionally meant creates the 

task of specifying the conditions in which what U conventionally meant is also part of what U said. I have hopes 

of being able to discharge this task by trying: 

(1) To specify conditions which will be satisfied only by a limited range of speech-acts, the members of which 

will thereby be stamped as specially central or fundamental. 
(2) To stipulate that in uttering X, U will have said that *p, if both (i) U has Y-ed that *p, where Y-ing is a central 

speech-act, and (ii) X embodies some conventional device the meaning of which is such that its presence in X 

indicates that its utterer is Y-ing that *p. 

(3) To define, for each member Y of the range of central speech-acts, “U has Y-ed that *p” in terms of occasion 

meaning (meaning that…) or in terms of some important elements involved in the already provided definition of 

occasion-meaning”. 

Neste trecho, como esclarecemos na seção 3.2, ainda há a confusão entre significação do locutor e significação 

de ocasião da enunciação-tipo e demonstramos que a definição a qual ele se refere é na verdade a Definição 2, 

ou seja, a definição para significação do locutor. 
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Quando juntamos esses fatos ao fato de que as implicaturas convencionais não devem 

fazer parte do que é dito, chegamos as seguintes conclusões: para Grice (a) o significado 

convencional de uma sentença contém a significação atemporal, (b) dizer contém a 

significação atemporal das sentenças, mas não se resume a isso, pois, (c) dizer implica 

realizar junto com a significação atemporal um ato de discurso central (diretamente associado 

à sentença), (d) o que é dito não contém qualquer tipo de implicatura. 

O conceito de „dizer‟ é exaltado como importante e útil, em sua teoria, em vários de 

seus textos. Até onde podemos observar, „dizer‟ deve necessariamente incluir a significação 

atemporal aplicada da enunciação e excluir quaisquer eventuais implicaturas acarretadas pela 

mesma. O dito é a realização de um ato de discurso cuja a significação atemporal coincide 

com a significação da sentença que ele usa para expressar ou comunicar. Além disto, 

“significação convencional”, pelo que foi visto até agora, abarca tanto o que foi dito quanto o 

que foi significado, logo, inclui também a significação atemporal, quanto o que é 

convencionalmente implicitado ou, em outras palavras, as implicaturas convencionais. 

Trataremos das implicaturas convencionais posteriormente na seção 4.2. 

 

4.1.2  Das regras da conversação 

 

Nas seções anteriores foram expostos alguns exemplos que servem para apontar 

intuitivamente qual é o fenômeno conversacional que o Logic and Conversation pretende 

explicar. Nesta seção iremos expor as ferramentas necessárias para se definir do que se tratam 

as implicaturas conversacionais. Grice quer separar a significação total de uma enunciação 

em uma conversa entre o que é dito (no sentido de „dizer‟ da seção anterior) e o que é 

implicitado
62

. Para alcançar esse objetivo, ele pretende formular uma teoria que possa explicar 

uma extensa gama de fenômenos comunicacionais onde a significação explícita, aquilo que é 

dito, aparece como apenas parte do que foi comunicado. 

Sua visão é que uma conversa, um diálogo, notoriamente não é um encadeamento de 

ações aleatórias, desconexas entre si. É, antes, uma atividade racionalmente direcionada, 

como várias outras, ela é cooperativa. Se você está me ajudando a trocar uma lâmpada e eu te 

peço que me passe a lâmpada que substituirá a antiga e, ao invés, você me entrega um outro 

objeto qualquer, com certeza isso geraria algum constrangimento. Se você se propõe a me 

                                                
62 A palavra „implicitado‟ é usado aqui para se referir ao que é produzido através de uma implicatura. 
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ajudar há a expectativa de que você aja de determinadas maneiras. Similarmente quando 

conversamos. Se eu te pergunto se você estaria interessado em ir a um bar, é esperado que 

você dê alguma indicação confirmando se está interessado ou o contrário. Seria algo 

totalmente inesperado que você começasse a soletrar o alfabeto. Pensando sobre esse aspecto 

geral de cooperação que cria certas expectativas, o autor formula um princípio direcionado 

para a conversação. 

 

[1] Princípio de Cooperação: faça sua contribuição conversacional tal como é exigida, no 

momento que ela ocorre, para o propósito ou direção do câmbio conversacional no qual você 

está engajado. 

 

O princípio de cooperação acima é bastante geral. Dependendo do objetivo do câmbio 

conversacional será exigido que o mesmo se torne mais específico. Para tentar manter a 

generalidade, Grice aponta máximas inspiradas nas categorias kantianas que devem ajudar a 

tornar mais específico o que o princípio de cooperação determina. É interessante notar que 

todos os exemplos usados em Logic and Conversation são de conversas onde o objetivo é a 

troca de informações sobre fatos, daí podemos imaginar que as máximas a seguir foram 

pensadas para regular cooperações com esse objetivo. 

 

[2] Máxima de Quantidade: Contribua como é exigido. 

[2a] Faça sua contribuição tão informativa quanto é exigido para alcançar o objetivo do 

câmbio conversacional no qual você está engajado. 

[2b] Não seja mais informativo do que o exigido. 

 

[3] Máxima de Qualidade: Tente fazer com que suas contribuições sejam verdadeiras. 

[3a] Não enuncie o que você acredita ser falso. 

[3b] Não enuncie coisas sobre as quais você não tem evidência. 

 

[4] Máxima de Relação: Seja relevante. 

 

[5] Máxima de Modo: Seja claro. 

[5a] Evite obscuridade na enunciação. 

[5b] Evite ambiguidade. 

[5c] Seja sucinto. 



68 

[5d] Seja ordenado. 

 

Um participante de um câmbio conversacional pode falhar em satisfazer uma máxima 

por motivos diferentes, tais como
63

: 

(A) Violar uma máxima de maneira discreta ou de forma não proposital. Nestes tipos 

de casos o locutor corre o risco de ser interpretado de uma maneira que ele não deseja, 

abrindo margem para que seu interlocutor chegue a implicitações não pretendidas pelo 

locutor. 

(B) Rejeitar explicitamente seguir o princípio ou uma de suas máximas. Por exemplo, 

pode indicar que está impedido de seguir alguma máxima. Ou, quando membros de uma 

equipe de investigação estão dando uma coletiva e, deparados com uma pergunta a cuja 

resposta divulgaria informação sigilosa, dizem “não estou autorizado a informar”, recusando-

se a seguir a máxima [2] ser tão informativo quanto exigido. 

(C) Ficar diante de uma colisão entre máximas, isto é, estar impossibilitado de 

obedecer uma máxima sem desrespeitar uma outra. Casos onde somos abordados na rua, ou 

situações similares, e nos perguntam onde fica algum lugar específico mas não sabemos 

exatamente o local e apontamos apenas a direção “fica em alguma rua depois do segundo 

semáforo”, falhando em atender [2] mas atendendo [4] sendo relevante. 

(D) Desobedecer uma máxima propositalmente e de maneira explícita. Enunciar uma 

sentença que fere uma das máximas quando é óbvio para todos os envolvidos que ele poderia 

optar por uma enunciação que não infringiria nenhuma máxima. Um exemplo seria um colega 

perguntado a outro se uma terceira pessoas é uma boa opção de contratação e tem como 

resposta algo como “ele não é uma má pessoa, chega até a ser divertido”, o que nesse contexto 

é uma clara violação de [2a], informe o que é exigido, que poderia ser uma afirmativa “sim, 

ótimo profissional” ou uma negativa “não, ele não é bom no que faz” e em certa medida 

também de [4] pois o que foi dito não tem tanta relevância para o objetivo da conversa. Este 

caso é o que caracteristicamente faz surgir uma implicatura conversacional. Quando uma 

implicatura é gerada como descrito aqui diz-se que uma máxima está sendo explorada. 

Os casos acima tentam elencar sob quais circunstâncias uma máxima pode ser 

infringida. No caso (A) o locutor está infringindo alguma máxima de maneira não proposital. 

Devemos recordar que as implicaturas fazem parte da significação do locutor cuja definição 

exige que a significação seja intencional, logo, neste caso há uma falha de comunicação e o 

                                                
63 (GRICE, 1975, p. 30). 
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que é compreendido pelo interlocutor não é o que foi significado pelo locutor. No caso (B) o 

locutor se nega a ser cooperativo, se eximindo de qualquer má interpretação que o interlocutor 

venha a ter sobre suas enunciações. Esses são casos onde podem surgir implicações de 

maneira análoga às implicaturas que, no entanto, não são implicaturas propriamente ditas. Os 

casos (C)  e (D) são os únicos onde as implicaturas conversacionais podem de fato existir. 

Em (C) o locutor pretende ser cooperativo, mas está impossibilitado, devido o contexto, de 

seguir todas as máximas simultaneamente, por isto  há colisão. Já em (D) o locutor fere uma 

máxima de maneira ostensiva, ele explora uma máxima. As implicações que surgem em (A) e 

(B) não podem ser chamadas apropriadamente de implicaturas conversacionais pois, como 

veremos na próxima seção, estar sendo cooperativo é uma das condições necessária para que 

uma implicatura venha a existir. 

 

4.1.3  Caracterizando as implicaturas conversacionais 

 

Como foi dito um pouco antes, uma implicatura conversacional é uma derivação 

(implicação) feita a partir das regras racionais regendo a conversa, que Grice tenta sumarizar 

com o princípio de cooperação e suas máximas. Temos então a seguinte definição teórica de 

implicatura conversacional. 

 

Definição 11 (Implicatura conversacional)
64

: uma implicação de q a partir de p será uma 

implicatura conversacional  sse (i) todos os envolvidos presumem que 𝓛 deve estar seguindo, 

ou tentando seguir, o princípio de cooperação e suas máximas, (ii) implicar q é necessário 

para que a enunciação de p seja consistente com (i), e (iii) todos os envolvidos devem estar 

cientes de que (ii) é necessário. 

 

Devemos fazer algumas considerações, tais como vimos na seção anterior, sobre casos 

de implicaturas conversacionais que não são pretendidas pelo locutor; nesse caso, ele pode 

levar seus interlocutores a um engano. Além disso, pretender seguir o princípio de 

cooperação não implica pretender satisfazer todas as máximas. Porém, mesmo quando a 

implicatura se der por uma colisão entre máximas, o locutor deve pretender a implicatura em 

questão uma vez que, para Grice, as significações não naturais devem poder ser analisadas 

em termos da significação do locutor. 

                                                
64(GRICE, 1975, pp. 30-31); Em (DAVIS, 2007, p. 13), o autor se refere às cláusulas (i), (ii) e (iii) 

respectivamente de presunção de cooperação, determinância e conhecimento mútuo.   
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Como já foi mencionado, uma implicatura conversacional é um tipo de implicação 

não convencional, obviamente também não é uma implicação lógica. Todavia, ao prestarmos 

atenção no item (ii) da definição, notamos que o q implicitado é colocado sem mais 

justificativas. Devemos então perguntar, visto que a implicatura conversacional não é uma 

implicação convencional, nem tão pouco lógica, por quais meios ocorre a derivação de q a 

partir de p? Então são listadas as bases nas quais a implicatura deve se fundamentar. 

 

Condições para a calculabilidade das implicaturas conversacionais
65

: (a) o significado 

convencional das palavras e a identidade das referências utilizados na enunciação, (b) o 

princípio e suas máximas, (c) contexto da enunciação , seja linguístico ou de outro tipo, (d) 

outros conhecimentos do pano de fundo (background) conversacional e (e) todos os itens 

anteriores estão disponíveis (ou é suposto que estejam) para todos os envolvidos no câmbio 

conversacional. 

 

Essas condições são fundamentais para a identificação das implicaturas 

conversacionais. Se não for possível mostrar que a implicação de q se dá com base nessas 

condições ou ela não será uma implicatura conversacional, mas uma convencional, ou q não 

será uma implicatura e sim um outro tipo de implicação. Consequentemente, uma implicatura 

conversacional deve ser sempre calculável. Grice propõe
66

, baseado nas condições e na 

definição de implicatura conversacional, o seguinte modelo para que se justifique a existência 

da implicatura do tipo que estamos discutindo aqui. 

Grice oferece o seguinte modelo de como possivelmente uma implicatura 

conversacional deve ser justificada: 

(i) O locutor disse que p. 

(ii) Não há nada que indique que o locutor não segue as máximas ou o princípio. 

(iii) Ter dito p só não transgride as máximas e o princípio se locutor pensa que q. 

(iv) Todos os envolvidos estão cientes de (iii). 

(v) O locutor não fez nada para impedir que os interlocutores pensem que q. 

(vi) Se (v) é o caso, então o locutor pretende ou permite que os demais participantes 

impliquem que q. 

 

                                                
65 (GRICE, 1975, p. 31) 
66Idem. 
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O item (i) serve para indicar que é a significação convencional da enunciação que 

desencadeia o raciocínio que leva ao que é implicitado. (ii) explicita que o princípio de 

cooperação está em jogo, que não há motivos para se pensar que o locutor quer levar os 

interlocutores a enganos. Em (iii) é onde se salta do que é dito para o que é implicitado, a 

incompatibilidade da significação convencional pode ser remediada com a inclusão na 

significação total de q, lembrando que q deve ser alcançado através das condições de 

calculabilidade. O quesito (iv) aponta para o fato de que q deve estar disponível para todos os 

envolvidos. Em (v) temos que, assim como na significação do locutor, o que se transmite é 

um conteúdo mental, ele usa a palavra „pensar‟ (think) que cobre diversos estados mentais, 

deixando aberto se a implicatura seja uma sentença imperativa ou declarativa (que vimos 

anteriormente estarem ligadas a estados mentais diferentes), além disto, fica claro uma das 

principais características de uma implicatura, sua cancelabilidade, o locutor sempre pode 

cancelar a implicatura explicitamente, veremos mais sobre isso posteriormente. Finalmente, 

(vi) simplesmente constata que se uma implicatura foi inferida e não há nada que não indique 

que ela não deveria ser inferida, o locutor implicitou que q. 

 

4.1.4  Alguns casos de implicaturas 

 

Vamos ver agora alguns exemplos de implicaturas conversacionais. Alguns dos 

exemplos no Logic and Conversation tentam mostrar várias figuras de linguagem como casos 

de implicaturas, como metáforas, hipérbole e ironia. Aqui, no entanto, serão mostrados casos 

que refletem situações direcionadas à violação de máximas, sem que se estejam discutindo 

esses casos de figuras de linguagem em específico. 

Nosso primeiro exemplo é de uma situação onde não é óbvio que alguma das máximas 

esteja sendo ferida. Dois sujeitos caminham em uma rua e acontece o seguinte diálogo: 

 

A: - Estou com uma forte dor de cabeça. 

B: - Há uma farmácia duas esquinas à direita. 

 

O sujeito B disse que „há uma farmácia duas esquinas à direita‟; não há nada que 

indique que o locutor não está seguindo as máximas ou o princípio; pela máxima [4] ter dito 

‘há uma farmácia duas esquinas à direita‟ só será relevante se B pensa que a farmácia está 

aberta e que lá será possível comprar algo que ajude A com sua dor de cabeça; isto é do 

conhecimento de ambos; B não fez nada para impedir que A pense isto; assim, B pretende ou 
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permite que A implicite que a farmácia está aberta e que lá será possível comprar algo que 

ajude A com sua dor de cabeça. 

Foi mencionado antes que é possível que haja uma colisão entre máximas. O caso de 

colisão é muito peculiar. Os motivos que levam duas máximas a colidirem são tão abrangentes 

quanto controversos. Imaginemos o seguinte diálogo, onde duas pessoas que moram juntas 

estão prestes a sair de casa: 

 

A: - Onde estão as chaves? 

B: - Em algum lugar da sala. 

 

A resposta de B não é tão informativa quanto exigida, atenta contra a máxima [2], ele 

poderia ter especificado um local exato, com um dos móveis da sala. Porém, ele poderia não 

ter certeza do local exato, logo uma afirmação mais precisa violaria a máxima de qualidade 

[3]. Assim, não era possível atender uma máxima sem infringir a outra. 

 

O próximo exemplo tenta ilustrar um caso de exploração de uma máxima, isto é, onde 

o locutor infringe uma máxima ostensivamente. Dois amigos falam da namorada de um 

conhecido: 

 

A: - Você conhece a namorada do Daniel? 

B: - A filha do professor de metafísica. 

 

B poderia ter respondido simplesmente que conhecia a garota ou não. Ainda assim, ele 

optou por se referir a ela pela enunciação de uma informação extra, fornecendo mais 

informação do que era necessário, atentando contra [2b]. Isso permite que A implicite não 

apenas que B conhece a garota, mas, que conhece outros fatos além dela ser a namorada do 

rapaz sobre o qual eles falam. 

Os próximos dois exemplos visam mostrar como Grice pretendia acabar com a querela 

entre formalistas e informalistas. Veremos como a conotação temporal acarretada por 

conjunções podem ser explicadas através de implicaturas geradas a partir da máxima de modo 

[5], um exemplo similar será apresentado onde o uso exclusivo da disjunção é explicado pela 

máxima de quantidade. Comecemos com a conjunção: 

 

A: - João terminou o curso e arranjou um emprego. 
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Sentenças desse tipo são utilizadas em contextos onde se descreve situações. 

Geralmente, no uso de linguagens naturais, sentenças desse tipo indicam uma ordem 

cronológica dos fatos. Os interlocutores de A estão autorizados a concluir que esses fatos 

aconteceram na sequência em que foram enunciados, já que a máxima [5d] exige que o 

locutor faça enunciações de modo ordenado (coerente, elaborado). Explicar esse pedaço de 

informação como uma implicatura tem a vantagem de tornar desnecessário que a conotação 

temporal tenha que fazer parte do „e‟. Desse modo, podemos enxugar a significação 

convencional da conjunção da linguagem, fazendo com que a mesma possa colapsar com o 

sentido vero funcional da conjunção lógica. Vejamos agora o caso da disjunção. 

 

A: - Onde você pôs o livro? 

B: - Ele está na estante ou na cômoda do quarto. 

 

A sentença proferida por B seria mais informativa se ele afirmasse apenas um dos 

disjuntos. Como é de se esperar, tanto A quanto B, devido ao que conhece do mundo e das leis 

da física, sabem que não é possível que um corpo ocupe simultaneamente dois lugares. Desse 

modo, a enunciação de B fere diretamente a máxima [2], não fornecendo a quantidade de 

informação apropriada, autorizando A a inferir que, muito provavelmente, B não está em 

condições de fornecer a quantidade de informação apropriada para a situação. De maneira 

similar outros exemplos de usos do „ou‟ que acarretam uma indicação de exclusão de um dos 

disjuntos podem ser explicados através de implicaturas geradas pela máxima [2]. O que torna 

possível, como no caso da conjunção, que o sentido do „ou‟ e sua contraparte lógica possam 

convergir. 

   

4.1.5  A navalha de Grice 

 

Em (Grice, 1978, p. 47) o autor oferece uma versão modificada da navalha de Occam, 

afirmando que “sentidos não devem ser multiplicados além da necessidade”. Na verdade, 

concordando com Davis
67

, o real sentido da navalha de Grice é que será sempre preferível 

explicar sentidos extras acarretados por certas partículas de uma sentença como sendo casos 

de implicaturas conversacionais do que como sendo casos de significação convencional. 

                                                
67 (DAVIS, 2007 p. 19). 
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Definição 12 (Navalha de Grice): é preferível explicar informações que extrapolam as 

condições de verdade expressas pela sentença como casos de implicaturas conversacionais, 

evitando assim uma superpopulação de significações convencionais, isto é, evitando 

implicaturas convencionais, significações atemporais e pressuposições semânticas, já que 

implicaturas conversacionais podem ser inferidas sem apelo a convenções. 

 

4.1.6  Implicaturas conversacionais generalizadas e particularizadas 

 

Uma implicatura conversacional, quando depende apenas do que foi dito e do 

contexto, mas não depende do modo da expressão, não poderá ser separada do que foi 

significado. Grice chama esse entrelaçamento de não-separabilidade
68

. Algumas implicaturas 

possuem um alto grau de não-separabilidade. A diferença entre implicaturas conversacionais 

particularizadas e generalizadas se dá no grau de não-separabilidade. Uma implicatura 

conversacional particularizada tem seu entrelaçamento devido ao dito e ao contexto. 

 

A: - Paulo é excelente colega de trabalho / Paulo é um ótimo colega de trabalho. 

 

A sentença de A (na forma antes ou depois da barra), se emitida em uma conversa 

onde ele está evidentemente enfurecido por estar tendo que resolver tarefas que caberiam a 

Paulo, fere a máxima de qualidade [4], falar apenas o que se acredita ser verdadeiro, 

desencadeando a implicatura cujo conteúdo é o oposto do que foi dito (ironia). Note que a 

troca dos adjetivos não interfere na implicatura, o que evidencia a não-separabilidade. 

Porém, em um outro contexto, onde os participantes estão evidenciando as boas qualidades de 

Paulo, a implicatura desaparece. O termo „particularizada’ visa capturar essa dependência 

contextual da implicatura. Agora analisemos um outro exemplo. 

 

A: - Vi o Paulo beijando uma mulher ontem. 

 

A expressão „uma mulher‟ será indefinida na maioria dos contextos. Na verdade, é 

difícil imaginar um contexto onde os interlocutores possam identificar de maneira mais 

precisa a mulher de quem falam e não o façam, visto que a identidade da mesma aparenta ser 

                                                
68 (GRICE, 1975, p. 39); (DA COSTA, 2009, p. 16). 
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um dos tópicos centrais da conversa. Mais precisamente, apenas nos contextos onde a 

expressão „uma mulher‟ for usada como um código para se falar de alguém previamente 

identificada, a expressão não irá transgredir a máxima de quantidade. Nos demais contextos, 

pelo fato da expressão ferir a máxima de qualidade, será implicitado que a mulher em questão 

não é próxima, conhecida ou até mesmo identificável. Logo, implicaturas conversacionais 

que ferem uma das máximas por conterem uma expressão particular, tem um alto grau de 

não-separabilidade, essas são chamadas de generalizadas. 

Devemos nos perguntar: não seriam as implicaturas generalizadas idênticas às 

convencionais? Não. Primeiro, todos os exemplos de implicaturas convencionais mostram 

que elas são desencadeadas por palavras específicas, como „mas‟ e „portanto‟, e não por 

expressões, como é o caso das generalizadas. E, além disso, o próprio contexto pode cancelar 

uma implicatura generalizada, enquanto uma implicatura convencional só pode ser separada 

de maneira explícita, mas não pode ser cancelada. Falaremos um pouco mais sobre isso 

quando formos abordar as implicaturas convencionais. 

 

4.1.7  As características de uma implicatura conversacional
69

 

 

1. Calculável. Pela definição apresentada, sabemos que uma implicatura 

conversacional deve ser calculável a partir do significado convencional da enunciação, do 

princípio de cooperação e informações do pano de fundo conversacional. 

2. Cancelável. Para se assumir que uma implicatura conversacional está presente na 

significação do locutor é preciso que se assuma que o princípio de cooperação está sendo 

seguido. Já que é possível escolher não seguir o princípio, uma implicatura pode ser sempre 

cancelada. Além disso, o que é implicitado não precisa ser coerente com a verofuncionalidade 

do que é dito, assim, se cancelada ela não leva a contradições. 

3. Não-separáveis. Levando em consideração a maneira como implicaturas 

conversacionais são calculadas, o entrelaçamento entre o dito e o contexto promovido pelo 

significado convencional da enunciação, o princípio e suas máximas, elas não podem ser 

separadas da enunciação. 

4. O significado da implicatura não está incluso na significação convencional da 

enunciação. O que é implicitado (o resultado de uma implicatura) terá sempre um significado 

que não faz parte do significado convencional da enunciação da qual ele foi derivado. 

                                                
69 Ver (GRICE, 1975, pp. 39-40; (DA COSTA, 2009, pp. 16-17). 
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5. Condições de verdade independentes. O que é implicitado pode ser verdadeiro 

mesmo quando o dito é falso. 

6. Mediação entre o dito e o princípio. O cálculo de uma implicatura é sempre o 

cálculo daquilo que é preciso para que a significação total do locutor esteja de acordo com o 

princípio de cooperação. Quando o locutor não for cooperativo no nível do que é dito ele pode 

ser no nível do que é implicitado. 

7. Indeterminável. O que é implicitado sempre é vago. No exemplo da implicatura 

generalizada, „Paulo beijou uma mulher ontem‟, o conteúdo poderia ser uma disjunção 

infinita de conteúdos como: ou não era uma mulher identificável, ou não era uma mulher 

conhecida, ou não era uma mulher que se possa falar o nome, etc. Aqui, espera-se que a 

máxima de relação, seja relevante, descarte alguns dos possíveis disjuntos. 

 

4.2  Implicaturas convencionais. 

 

Não há uma definição precisa de implicatura convencional. A maior parte de Logic 

and Conversation foca em explicar o que são as implicaturas conversacionais. Ambas são 

vistas como inferências que diferem das implicações lógicas. As implicaturas convencionais 

são tidas pelo autor como intuitivas e estão de certa forma ligadas ao significado convencional 

de certas palavras. As palavras usadas com mais frequência nos seus exemplos são „mas‟ e 

„portanto‟, presente em vários exemplos dados anteriormente aqui. A grosso modo, usando 

um exemplo anterior, ao afirmar “ele é político, mas, ele é honesto” o que se diz é que (i) ele é 

um político e (ii) ele é honesto, sendo a sugestão de que há algum tipo de contradição entre as 

proposições (i) e (ii) uma implicatura convencional indicada pela palavra „mas‟. 

O que Grice nota, entretanto, é que essa sugestão de contradição entre (i) e (ii) pode 

ser separada como em “ele é político, mas, ele é honesto, não há nada que impeça um político 

de ser honesto” sem que a sentença original se torne uma contradição. Diferentemente das 

pressuposições, as implicaturas convencionais não estão diretamente ligadas às condições de 

verdade da sentença, é por isto que a enunciação de „ele é político mas, ele é honesto‟ não se 

torna falsa se se verificar que não há uma relação de contradição entre (i) e (ii). É claro que, 

no uso corrente do português, afirmar a sentença acima e negar sua implicatura convencional 

é estranho, podemos dizer que é uma expressão infeliz ou algo do tipo, no entanto, não 

diríamos que alguém mentiu ao fazer tal coisa. 
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As principais diferenças entre os dois tipos de implicaturas é que, enquanto a 

implicatura convencional é desencadeada por uma palavra dentro da sentença, a implicatura 

conversacional é uma inferência feita pelos interlocutores a partir do que é dito junto com as 

regras gerais regendo a atividade do diálogo e, como acabou de ser mencionado, enquanto as 

conversacionais são não-separáveis do que é dito, é possível separar as convencionais. Além 

disto, podemos verificar que as implicaturas convencionais não podem ser canceladas, logo, é 

fácil notar que as implicaturas convencionais e conversacionais não possuem as mesmas 

propriedades. Não obstante, as implicaturas conversacionais são inferidas pelo dito e as 

máximas conversacionais, já as implicaturas convencionais são inferidas convencionalmente 

de algumas palavras. A figura abaixo sintetiza as semelhanças e diferenças entre os dois tipos 

de implicaturas. 

 

Figura 2: Distinção entre implicaturas convencionais e conversacionais 

Implicatura 

É independente 

do valor de 

verdade da 

sentença 

É separável do 

que é dito 
É cancelável 

É inferida do dito 

e das máximas 

Conversacional Sim Não Sim Sim 

Convencional Sim Sim Não Não 

 

 

4.3  Alguns ataques às implicaturas conversacionais 

 

As principais diferenças entre os dois tipos de implicaturas é que, enquanto a 

implicatura convencional é desencadeada por uma palavra dentro da sentença, a implicatura 

conversacional é uma inferência feita pelos interlocutores a partir do que é dito junto com as 

regras gerais regendo a atividade. 

 

4.3.1  O princípio de Sperber e Wilson 

 

Influenciados pelo trabalho de Grice, Dan Sperber e Deirdre Wilson desenvolveram a 

Teoria da Relevância (SPERBER; WILSON, 1995), que ataca diretamente a ideia de que a 

comunicação se dá através de um processo de codificação, por parte do locutor, e 

decodificação por parte da audiência, assim como a ideia de que a comunicação pode se dá 
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apenas pela inferência das intenções do locutor a partir de suas ações. Melhor dizendo, eles 

afirmam que qualquer teoria que se baseie em apenas uma dessas duas ideias irá fracassar em 

descrever o processo de comunicação. Sperber e Wilson defendem que a comunicação 

humana é um processo ostensivo-inferencial que opera junto com a capacidade de codificar e 

decodificar informações. 

Em seu livro, os autores deixam claro que concordam com as intuições de Grice sobre 

o princípio de cooperação, mas discordam das formulações das máximas, assim como da 

descrição griceana do processo das implicaturas. Para eles, Grice peca ao não criar uma 

explicação que leve em conta as limitações e imposições da psicologia humana ao processo de 

inferência das implicaturas.
70

 

Os autores da teoria da relevância assumem que a eficiência da cognição humana é 

“aumentar o conhecimento que se tem do mundo tanto quanto possível dado os recursos 

disponíveis” (SPERBER; WILSON, 1995, p. 47). Uma vez que façamos tal assunção, 

devemos lembrar que os seres humanos estão sempre armazenando informações sobre o 

mundo em suas memórias, logo, receber informações que já possuímos não pode contribuir 

para a eficiência cognitiva nos termos expostos acima. Informações novas, entretanto, sempre 

irão contribuir para nossa eficiência cognitiva. Mas, devemos notar, as informações novas que 

recebemos, que por si já contribuem para a eficiência cognitiva, podem ser usadas com 

informações já armazenadas em nossa memória para que possamos inferir outras informações 

adicionais, informações que obtemos por combinarmos informações armazenadas na memória 

com informações novas e que não obteríamos de outra forma. Sperber e Wilson chamam de 

relevante o tipo de processo que permite esse efeito de multiplicação de informações novas 

(SPERBER; WILSON, 1995, 49). 

Em suma, um efeito contextual é a multiplicação de informação que alguma 

enunciação (enunciado) pode proporcionar a alguém. Se uma enunciação x1 tem um efeito 

contextual que possibilita inferir menos informação que uma enunciação x2, então x2 

proporciona mais eficiência cognitiva do que x1. Quanto mais informação nova a enunciação é 

capaz de trazer, maior o seu efeito contextual. A grande afirmação de Sperber e Wilson é 

defender a tese de que “todo ser humano mira automaticamente no processamento de 

informação mais eficiente possível” (SPERBER; WILSON, 1995, 49). Desse modo, eles 

definem relevância nos seguintes termos: 

 

                                                
70 Ver (SPERBER; WILSON, 1995, pp. 28-38) 
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Definição 13 (Relevância)
71

: são relevantes as assunções que tenham maior efeito contextual 

com menor custo de processamento.    

 

Como na teoria da relevância há o objetivo de descrever como possivelmente se 

processa a comunicação pela cognição humana, eles abandonam o conceito amplamente 

utilizado na filosofia de “conhecimento mútuo”, por considerarem ele apenas uma abstração 

que não denota nenhum fato possível, e o substituem pela ideia de que os fatos podem ser 

mutuamente manifestos para os interlocutores. Um fato é manifesto se, em algum contexto, 

“um indivíduo pode representar mentalmente este fato e aceitá-lo como verdadeiro ou 

provavelmente verdadeiro” (SPERBER; WILSON, 1995, 39). Então, eles chamam de 

ambiente cognitivo o conjunto de fatos que são manifestos para um indivíduo. Por exemplo, 

quando estamos em uma loja, há vários fatos que podem ser manifestos para nós: o salgadinho 

colocado deliberadamente no corredor que dá acesso ao caixa; o preço da cerveja meio 

centavo mais baixo; os funcionários da limpeza exercendo suas atividades, etc. Esses fatos 

nos são manifestos porque podemos representá-los mentalmente e aceitá-los como 

verdadeiros. Nosso ambiente cognitivo são todos os fatos que podem ser manifestos nesse 

contexto. Uma vez que compartilhamos um ambiente cognitivo, (no mesmo sentido em que 

podemos compartilhar um campo de visão) certos fatos podem ser mutuamente manifestos 

para os interlocutores (SPERBER; WILSON, 1995, 41). 

Em sua terminologia, Sperber e Wilson escolhem utilizar o termo „ostensão‟ no lugar 

de „enunciação‟. O motivo para tal escolha é tornar mais intuitivo que nossas ações podem 

servir para tornar manifesto certos fatos, um ato de ostensão “tem a intenção de atrair a 

atenção de alguém para um determinado fenômeno” (SPERBER; WILSON, 1995, 50). E no 

que se trata de ostensões (enunciações) produzidas em contextos onde se presume que há 

algum tipo de tentativa, por parte dos interlocutores, de comunicar algo, os autores defendem 

que o que toda ostensão potencializa são uma intenção informativa e uma intenção 

comunicativa. Tornar manifesto, ou mais manifesto, para uma audiência certos fatos do 

ambiente cognitivo é a intenção informativa (SPERBER; WILSON, 1995, 58). A intenção 

comunicativa é, por sua vez, a intenção de tornar mutuamente manifesto (manifesto para todos 

os interlocutores) que o locutor tem essa intenção informativa (SPERBER; WILSON, 1995, 

61). 

                                                
71 (SPERBER; WILSON, 1995, 125). 
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Devemos notar que Sperber e Wilson não estão discutindo sobre o que é significar, 

eles estão tentando descrever como é possível, dentro das limitações do nosso aparelho 

cognitivo, transmitir significações. Eles seguem Grice na medida em que o exigido do ato de 

ostensão é justamente que ele ostente as intenções informativa e comunicativa. A intenção 

informativa de Sperber e Wilson substitui, ou desempenha papel semelhante, à intenção (i) 

“que 𝓐 produza uma resposta r”, na definição 1 da significação do locutor, similarmente, a 

intenção comunicativa diz algo muito próximo da intenção (ii) “que 𝓐 reconheça (i)” da 

definição que acabamos de mencionar. Isto mostra que os autores concordam, pelo menos em 

parte, com a direção apontada pela definição griceana de significação. 

Sperber e Wilson afirmam que, além da comunicação por códigos (linguística, 

semântica), há a comunicação ostensiva-inferencial, onde o locutor produz um estímulo que 

torna mutuamente manifesto que ele quer tonar um certo conjunto de informações manifestas 

no ambiente cognitivo que eles, locutor e audiência, compartilham (SPERBER; WILSON, 

1995, 63). 

Agora estamos aptos a compreender o que determina o princípio de relevância 

proposto por Sperber e Wilson. Vale salientar que, devido ao modo como eles definem a 

comunicação, o princípio de relevância não é um princípio que poderia ou deveria operar 

junto com o princípio de cooperação griceano e suas máximas. O princípio de relevância é 

construído para que sozinha consiga explicar como e porque fazemos inferências de 

informações que não estão codificadas nas sentenças que utilizamos. Como a comunicação 

ostensivo-inferencial trata de tornar um certo número de informação mutuamente manifesto, 

toda ação (estímulo) por parte de um locutor pressupõe que (a) as informações que o locutor 

quer tornar manifestas compensam o esforço da audiência em processar essa ação (estimulo) e 

(b) essa ação (estímulo) era a mais eficiente para que o locutor comunicasse o que pretendia 

comunicar. Quando (a) e (b) são o caso, o locutor foi tão relevante quanto poderia ser, ele foi 

optimamente relevante. (SPERBER; WILSON, 1995, 158). Sperber e Wilson substituem o 

princípio de cooperação griceano pelo princípio de relevância. 

 

Definição 14 (Princípio de Relevância): todo ato de comunicação ostensiva carrega consigo 

a presunção de sua óptima relevância. 

 

O que o princípio de relevância nos diz é que toda ostensão (enunciação) produzida 

por um locutor visa a relevância, isto é, produzir o maior efeito contextual, aumentado o 
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número de informações manifestas no ambiente cognitivo, com o menor esforço de 

processamento possível. Pense sobre um dos exemplos utilizados anteriormente: 

 

A: - Estou com uma forte dor de cabeça. 

B: - Há uma farmácia duas esquinas à direita. 

 

Podemos utilizar a sentença „há uma farmácia duas esquinas à direita‟ para inferir que 

(i) há medicamentos em uma farmácia (informação antiga presumivelmente acessível na 

memória do interlocutor A), (ii) alguns medicamentos combatem dores de cabeça (também, 

presumivelmente informação antiga acessível na memória de A) e (iii) na farmácia A 

conseguirá algo que o ajude a se livrar da dor de cabeça. Como as informações (i) e (ii) 

presumivelmente já faziam parte da memória de A, torná-las manifestas teria efeito contextual 

zero, logo, não seriam relevantes. A sentença em questão é relevante por tornar manifesto uma 

informação que A não possuía, ampliando seu ambiente cognitivo. E mais, a sentença torna-se 

ainda mais relevante por permitir que o interlocutor A possa inferir por informações antigas 

em sua memória, informações (i) e (ii), que ele pode ir à farmácia para conseguir algo que 

trate sua dor de cabeça. Um efeito contextual com um baixo custo de processamento, 

portanto, relevante. 

Imagine agora que o interlocutor B tinha as seguintes opções de anunciado: 

1. (a) Duzentos passos na direção sul, depois dez passos na direção oeste e você 

chegará em uma farmácia. 

(b) Caminhando, rápido ou devagar, você deve encontrar uma farmácia na esquina da 

avenida principal. 

(c) Há uma farmácia duas esquinas à direita. 

É fácil notar que 1(a) e 1(b) exigem mais esforço para serem processadas, decodificadas, do 

que 1(c). E, ao mesmo tempo, as três permitem a inferência de (iii) “na farmácia A conseguirá 

algo que o ajude a se livrar da dor de cabeça”. Portanto, 1(c) mostra-se como a sentença mais 

relevante, pois tem baixo custo de processamento e possui o mesmo efeito contextual das 

demais. Tornam manifesta a mesma informação. 

Para Sperber e Wilson, toda informação que não está codificada na sentença e a 

audiência consegue inferir é alcançável a partir das informações estocadas na memória dos 

interlocutores, das informações que são manifestas pelo ato de ostensão (enunciação) e pelo 

princípio de relevância. Isto significa que os autores apresentam o princípio de relevância 

como suficiente para explicar a inferência de qualquer informação que não esteja codificada 
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na sentença. Substitui, desse modo, o princípio e todas as máximas griceanas no que diz 

respeito a explicar as inferências. 

Porém, “nada garante que a contribuição com o maior número de efeito contextual por 

custo deva ser a contribuição requerida para se alcançar o objetivo da conversa” (DAVIS, 

2007, p. 101). Ou seja, o princípio de relevância não implica o princípio de cooperação. Da 

maneira como “relevância” foi definida ela significa “eficiência comunicacional”
72

. Ficam de 

fora do princípio de relevância a restrição feita pela máxima de quantidade, de ser tão 

informativo quanto exigido, “o maior número de efeito contextual” pode conter mais 

informação do que é exigido. Em suma, embora o princípio de relevância possa ser utilizado 

para explicar, de modo mais sucinto, como se dá a inferência de informações que não fazem 

parte do significado convencional da sentença utilizada por um locutor, ela falha em explicar 

qual das várias informações que o efeito contextual acarreta seria realmente de interesse para 

o objetivo do diálogo. 

 

4.3.2  Possíveis falhas na definição de implicatura conversacional 

 

Wayne Davis desenvolveu uma extensa crítica à teoria griceana das implicaturas. Não 

apenas extensa, uma crítica forte. Segundo Davis (2007, p. 2) a teoria griceana das 

implicaturas “gera predições erradas tão prontamente quanto corretas” e que, na verdade, 

“encontrar as implicaturas previstas pela derivação griceana” é a “exceção e não a regra”. A 

crítica de Davis pode ser resumida em dois pontos: tentar mostrar que as máximas e o 

princípio de cooperação não ajudam a calcular o conteúdo da implicatura e que as 

implicaturas existem mesmo quando não se está presumindo cooperação no diálogo. 

Veremos alguns exemplos cunhados por Davis para tentar mostrar os dois pontos 

citados acima. No entanto, devemos começar por expor um fato que talvez tenha influenciado 

completamente a visão do próprio Davis sobre as implicaturas. Davis chama as implicaturas 

particularizadas de “implicaturas do locutor” e as implicaturas generalizadas de “implicaturas 

da sentença” (DAVIS, 2007, p. 20). Isto não é apenas um desrespeito a nomenclatura de 

Grice, é uma escolha infeliz de palavras. Como vimos anteriormente, as implicaturas 

conversacionais não são calculadas a partir da sentença, elas são calculadas a partir do que é 

dito. Como vimos em alguns exemplos anteriormente, contanto que sentenças diferentes 

                                                
72 Ver (DAVIS, 2007, p. 100) 
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possam ser usadas para dizer a mesma coisa, elas acarretaram as mesmas implicaturas nos 

mesmos contextos. 

Davis usa o seguinte exemplo, de uma implicatura generalizada, para tentar mostrar 

que a máxima de quantidade (seja tão informativo quando for exigido) não desempenha 

nenhum papel no cálculo da implicatura. 

 

A: - “Alguém morreu?” 

B1: - “Alguns morreram.” 

B2: - “Sim.” 

 

O que Davis nota é que, no caso da resposta B1 há a implicatura de que “nem todos 

morreram”, já na resposta B2 não. Agora, ambas as respostas podem ser consideradas 

cooperativas, não apenas isto, ambas as respostas podem ser entendidas como fornecendo a 

quantidade de informação exigida. Para Davis, a inferência de “nem todos morreram” da 

sentença „alguns morreram‟ só poderia ser calculada pela máxima de quantidade se ela 

exigisse “seja o mais informativo que você puder” (DAVIS, 2007, 82). Acontece que, “seja o 

mais informativo que você puder” não é uma máxima que possamos observar na maioria dos 

diálogos. Se te pergunto se há um táxi por perto, não espero que você vá me dizer quantos 

cavalos de potência tem o motor do táxi, nem muito menos quantos filhos o motorista do táxi 

sustenta com o suor do seu trabalho, mesmo que você possa me informar essas coisas. Assim, 

parece não haver relação entre a informação implicitada e a máxima de quantidade. 

O que o exemplo sugere é que a implicatura “nem todos...” que geralmente é inferida 

quando um locutor utiliza sentenças com a forma “alguns...” não é calculada a partir da 

máxima de quantidade. Como expusemos nas seções anteriores, as máximas conversacionais 

são prescrições de como ser cooperativo em uma conversa, são especificações do princípio de 

cooperação. Logo, este exemplo também sugere a possibilidade de que a presunção de que o 

locutor esteja sendo cooperativo exerça algum papel na geração da implicatura. Davis tenta 

enfatizar mostrando exemplos onde não se espera que a audiência esteja sendo cooperativa e 

ainda assim possam ser inferidas implicaturas, como no exemplo a seguir. 

 

A (acusando): - “Você pegou todo o dinheiro que estava na minha carteira?” 

B (se defendendo): - “Peguei umas notas.” 
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A implicatura “não peguei todo o dinheiro” surge mesmo se A tiver certeza de que B 

não está sendo cooperativo
73

. Assim, presumir que os interlocutores estão seguindo o 

princípio de cooperação não parece ser necessário para que exista uma implicatura. Na 

definição de implicatura conversacional (definição 11), uma das condições para que uma 

inferência seja considerada uma implicatura é “(i) todos os envolvidos presumem que 𝓛 deve 

estar seguindo, ou tentando seguir, o princípio de cooperação e suas máximas”, que Davis 

chama de “presunção de cooperação”. É essa cláusula da definição que os dois exemplos 

atacam. 

 Ele também ataca a segunda cláusula da definição de implicatura conversacional “(ii) 

implicar q é necessário para que a enunciação  de p seja consistente com (i)”, que ele chama 

de “determinância”. Como vimos anteriormente, uma das características de uma implicatura é 

que seu conteúdo pode ser vago. A sentença „Paulo beijou uma mulher ontem‟, dependendo 

do contexto, pode gerar simultaneamente as implicaturas “Paulo beijou uma mulher que não 

era sua esposa”, “Paulo beijou uma mulher que nenhum dos seus amigos conhece”, “Paulo 

beijou uma mulher que supostamente não deveria estar beijando”. Para Davis, essa 

característica das implicaturas conversacionais é contraditória com a cláusula (ii) supracitada. 

Ao que parece, Davis acredita que a cláusula (ii) deve especificar o conteúdo da implicatura. 

Os exemplos de Davis têm seu mérito. Tentam mostrar que as cláusulas da definição 

de implicatura conversacional oferecida por Grice não capturam o que de fato são as 

implicaturas. No caso do exemplo sobre a máxima de quantidade, no entanto, ele pode ter 

sido levado à um engano devido a sua própria terminologia. Sentenças com “algum...” 

geralmente implicitam “nem todo...”, isto é, na maioria dos contextos. Ao chamar essa 

implicatura conversacional generalizada de „implicatura da sentença‟, Davis concluiu que a 

implicatura em questão está de alguma forma ligada à palavra „algum‟. O que ele esqueceu é 

que implicaturas conversacionais são canceláveis pelo contexto. Em uma aula de astrofísica a 

sentença „alguns astros são mais luminosos que outros‟ não permite a inferência de nenhuma 

implicatura semelhante a „nem todos os astros são mais luminosos que outros‟. Na verdade, 

não permite implicatura alguma. Não é a sentença ou uma das palavras que a compõe que 

proporciona a inferência de uma implicatura, mas sim o que é dito. 

Na crítica contra a determinação da cláusula (ii) temos algo semelhante. A cláusula diz 

que “implicar q é necessário para que a enunciação de p seja consistente com (i)”. Davis 

chama isso de determinância e parece supor que a cláusula exige um conteúdo determinado, 

                                                
73 Exemplos similares são apresentados em (DAVIS, 2007, pp. 101-102) 
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específico, limitado. E, sendo este o caso, a característica que permite que uma implicatura 

seja vaga, sem um sentido determinado, vai de encontro com a definição. Até onde podemos 

observar, a variável proposicional q, utilizada na cláusula, deixa bastante claro que ela exige 

apenas que algum conteúdo seja inferido para que a enunciação do locutor tenha sido 

cooperativa, seja lá qual for o conteúdo, vago ou não, contanto que este conteúdo torne a 

participação do locutor cooperativa. Logo, não enxergamos a contradição anunciada por 

Davis. 
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5  CONCLUSÃO 

 

Como pudemos ver, as várias ideias de Grice estão interconectadas. Sua definição de 

significação do locutor tenta capturar a noção mais elementar do que é significar alguma 

coisa, dando um papel central às intenções. Notamos também que as definições de 

significação convencional, ou nos termos de Grice, de significação atemporal e significação 

atemporal aplicada podem ser analisadas com auxílio da significação do locutor. É notório 

que as noções de procedimento no repertório e procedimento resultante são noções sobre 

como convencionaliza significações. Mais especificamente, as ideias de procedimento no 

repertório e procedimento resultante são tentativas de caracterizar como certas ações, gestos, 

marcas gráficas e sons, aos quais Grice se refere pela palavra „enunciado‟, podem servir para 

transmitir significações entretidas por um indivíduo a outro. 

A noção de significação do locutor desempenha um papel na análise dos demais tipos 

de significação não naturais, como foi mostrado na figura 1. Não obstante, visto que uma 

sentença ou palavra pode ter mais de uma significação convencional, notamos que a 

significação atemporal poderá ser uma lista de procedimentos resultantes que indicam os 

significados que certos enunciações-tipo podem possuir. A palavra „manga‟, no português, 

pode significar convencionalmente (semanticamente) tanto “fruto da mangueira”, “parte da 

vestimenta que recobre o braço” quanto “cercado em forma de funil”. Nesse sentido, a 

significação atemporal aplicada nada mais é do que a escolha de um dos membros desse 

conjunto de significados que determinam o significado convencional, isto é, escolhe-se uma 

das interpretações possíveis de significação atemporal para o momento em que a sentença, ou 

no nosso caso a palavra „manga‟, está sendo aplicada. Para os interlocutores, basta ponderar 

sobre que procedimento o locutor está aplicando ao realizar uma enunciação para que ele 

compreenda o que a enunciação está significando. Estas duas camadas de significação 

explicam o significado literal de uma enunciação. Vale salientar aqui que Grice utiliza a 

palavra „enunciação ‟ de maneira vaga, pois tem a intenção de explicar como entidades não 

linguísticas podem ser utilizadas para veicular significados. Porém, como destacamos no 

capítulo 3, as definições de significação atemporal e atemporal aplicada são pensadas para 

explicar o que Grice chama de enunciação-tipo completo, que são sentenças, ou seja, 

entidades linguísticas. 

Que palavras como „manga‟ e „banco‟ possuem mais de um significado atemporal é 

facílimo de se verificar. Qual dos significados está sendo aplicado pode ser facilmente intuído 
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do contexto. Se estou no campo diante de uma mangueira (árvore) e falo “que manga bonita”, 

seria muito pouco provável que alguém acreditasse que eu estaria falando da roupa de alguém. 

No entanto, para além da camada de significação atemporal aplicada, há uma camada de 

significação que surge quando eu uso sentenças em certos contextos que extrapolam seu 

sentido literal. Em uma conversa com um amigo, enquanto lamento o número de civis mortos 

na guerra da Síria, meu amigo diz: guerra é guerra. O sentido literal dessa sentença é uma 

irrelevante tautologia. Afirma que uma coisa é idêntica a ela própria. Mas, quando meu amigo 

fala “guerra é guerra”, sou capaz de inferir que ele está querendo me dizer (no sentido comum 

da palavra) que “em todas as guerras inocentes morrem”. Pelo que foi dito até aqui, podemos 

constatar que “em todas as guerras morrem inocentes” definitivamente não pode ser entendido 

como um dos significados atemporais da sentença „guerra é guerra‟. Essa camada de 

significação é o que Grice chama de significação de ocasião da enunciação-tipo, o que a 

enunciação significa na ocasião de seu uso. 

O motivo pelo qual Grice destaca que a significação de ocasião é da enunciação-tipo 

fica claro quando observamos sua explicação para as implicaturas. O que são as implicaturas? 

Como foi exposto, as implicaturas conversacionais são inferências feitas para que o dito pelo 

locutor possa ser cooperativo, ajude a alcançar o objetivo do diálogo. Como vimos no início 

deste capítulo, o que é dito por um locutor é a proposição expressa pela sentença e o ato de 

discurso executado na enunciação da mesma. Qual proposição é expressa pela sentença e é 

determinada pela significação atemporal aplicada, logo, o dito depende dela. Como a 

implicatura é calculada a partir do que é dito, consequentemente a implicatura também 

depende da significação aplicada da enunciação-tipo. Como defendemos do capítulo 3, e 

esperamos ter tornado mais claro neste, a teoria das implicaturas nada mais é do que uma 

descrição de como ocorre a significação de ocasião. 

Significação de ocasião e atemporal aplicada podem coincidir, assim como divergir. 

Quando divergem, a significação atemporal aplicada contribui para que se infira a 

significação de ocasião. Quando coincidem, simplesmente temos uma significação literal. 

Como afirmamos, as implicaturas conversacionais são as significações de ocasião de uma 

determinada sentença ou, na terminologia griceana, da enunciação-tipo completo. Como 

destacado no capítulo três, quando explicamos a figura 1, a significação do locutor contribui 

para a determinação das outras três camadas de significação. O que faz total sentido visto que, 

quando perguntamos o que alguém quer dizer, estamos perguntando o que ele significou. Em 

uma conversa, sempre estamos tentando compreender o que o locutor significa. 
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Compreendendo desta maneira, as significações atemporal, aplicada e de ocasião são 

ferramentas que tanto facilitam quanto aumentam o poder de comunicar as significações 

entretidas pelo locutor. A figura a seguir resume como se desmembra o que o locutor 

significou em alguma ocasião por alguma enunciação. 

 

 

Na parte mais à direita da figura, o leitor deve notar a presença de algo que não 

abordamos em nosso texto. Grice (1975, p. 28) fala da existência de outros tipos de máximas 

além das que ele formula, como máximas morais, estéticas e sociais. Essas máximas, sejam 

quais forem, possibilitariam o surgimento de outros tipos de implicaturas, tal como as 

implicaturas conversacionais. Grice, ele próprio, nunca abordou tais máximas e, por este 

motivo, para os objetivos do nosso trabalho o tema é inerte. Como podemos ver na figura, a 

significação atemporal fica do lado onde há convenções, enquanto as implicaturas ficam do 

Figura 3: O desmembrar da significação 

 



89 

lado não convencional. Nosso esquema, de toda forma, é mais completo do que os 

apresentados em (NEALE, 1992, pp. 13,14,31). 

Muitos autores como (NEALE, 1992, p. 1) afirmam que as implicaturas têm uma 

importância teórica muito grande por separar inferências semânticas, lógicas, das inferências 

pragmáticas. Aqui estamos entendendo semântica enquanto o conjunto de regras e princípios 

que servem para interpretar as expressões de uma língua, seja ela formal ou natural. E por 

pragmática, estamos nos referindo ao estudo de uma língua em relação ao uso que se faz dela, 

isto é, a visão de que os significados linguísticos não podem ser analisados por completo 

apenas pelo viés semântico. A significação de ocasião, que como vimos são as implicaturas 

conversacionais, pelo demonstrado em nosso trabalho e concordando com a literatura na área 

da filosofia da linguagem, são inferências pragmáticas. Mas onde ficam os outros três tipos de 

significação não natural? 

Se considerarmos que as significações atemporal e aplicada são definidas em termos 

de procedimentos que convencionam certos significados a certos enunciados-tipo, podemos 

traçar o seguinte quadro, dividindo os quatro tipos de significação não natural entre os campos 

da semântica e da pragmática. 

 

Figura 4: Divisão por campos de análise 1 

Semântica Pragmática 

Significação atemporal Significação do locutor 

Significação atemporal 

aplicada 
Significação de ocasião 

  

 No entanto, a definição de significação do locutor descreve um conjunto de intenções 

que, juntas, seriam a descrição de um estado mental complexo. Estando nesse estado mental, 

o locutor estaria significando algo. A enunciação deve ser algo que sirva de base para que a 

audiência infira qual a m-intenção (significação) do locutor. Como semântica e pragmática 

são teorias sobre como se dão os significados em uma língua, não parece certo dizer que cabe 

à pragmática ou à semântica a análise da significação do locutor, por que esta é uma 

capacidade mental. Além disto, se entendermos que a semântica, como dissemos, estuda a 

interpretação das expressões de uma língua, então o que a semântica trata é apenas da 

significação atemporal, pois deve descrever quais os significados que cada expressão possui 

na língua em questão. À semântica também não caberia a análise da significação atemporal 
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aplicada pois, como mostramos, esta trata de aplicar em um determinado contexto uma das 

várias significações atemporais que uma expressão pode ter. Logo, tem a ver com o uso e, 

portanto, com a pragmática. Assim, entendemos que a distinção entre semântica e pragmática, 

na teoria griceana, é melhor expressa pela figura abaixo. 

 

Figura 5: Divisão por campos de análise 2 

Semântica Pragmática 

Significação atemporal 
Significação atemporal aplicada 

Significação de ocasião 

 

A grande mudança proporcionada pela teoria das implicaturas de Grice foi a de 

fornecer à pragmática uma metodologia que explica a conexão entre o que uma expressão de 

uma língua significa e como um locutor pode significar algo diferente ao usar essa mesma 

expressão. Esperamos que isto tenha ficado claro em nossa exposição. Hoje, se não podemos 

dizer todo, praticamente todo o trabalho que se faz em pragmática é direcionado pelas ideias 

de Grice. Embora muito se fale que Grice ajudou a clarificar a distinção entre semântica e 

pragmática, em nossa pesquisa não encontramos ninguém que tenha buscado expor como o 

próprio Grice enxergava essa divisão. Aqui, fizemos isto. Mas o verdadeiro esforço de nosso 

trabalho foi o de tentar mostrar quão ampla e pouco explorada é a visão griceana sobre a 

linguagem. Que a teoria das implicaturas e o conceito de significação do locutor fazem parte 

de um mesmo projeto e de uma mesma teoria sobre a linguagem. 
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