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Vou procurar ater-me às regras e dizer um mínimo para iniciar a discussão. 

Embora o Luiz já tenha focado, na apresentação que fez, os pontos que 

introduzo em seguida, vou procurar recapitular o que foi dito a partir das 

seguintes questões: qual é o objectivo do Luíz com este paper? que partido é 

que ele toma no contexto da literatura que descreve? com que é que se 

compromete? Evidentemente, o que vou dizer tem a forma de um resumo (um 

tipo de relato indirecto que de acordo com o Luiz me permite dizer coisas que 

ele não disse…quer dizer, não enunciou de facto, literalmente, mas 

informalmente disse). 

 

1. Objectivo. 

 

Quanto ao objectivo, o paper do Luís é antes de mais um mapeamento de 

discussões em torno da noção griceana o que é dito (de que o Luiz também faz 

a história nos escritos do próprio Grice) para chegar a uma tese substancial 

específica. A tese é a seguinte: fazemos bem em livrar-nos da ideia de 

estabelecer uma noção técnica de o que é dito, basicamente porque esta 

parece impossível de estabelecer. Devemos ficar-nos por uma análise informal, 

não técnica. Em geral, o Luiz tem um interesse particular em articular o que 

acontece quando deixamos cair a noção técnica. Como ficamos então? Apesar 

de o terreno ser polémico, a verdade é que temos intuições quanto ao que é 

dito e quanto ao que é implicitado, e as sugestões de análise do Luiz terão a 

ver com intuições e com o que é formal e informalmente dito. Enquanto 

descreve a história e mapeia a literatura, o Luiz diz uma quantidade de coisas 

interessantes sobre o que pensamos que fazemos quando fazemos pragmática 

– o destino da pragmática está ligado, de forma que o Luiz procura, ainda que 

brevemente, explicitar, com o destino da noção o que é dito. 



É importante ter em mente que o que é dito é uma noção crucial para tratar da 

questão da fronteira – difícil de identificar, fugidia – entre semântica e 

pragmática: esta ficaria traçada entre ‘aquilo que é (directa e explicitamente) 

dito’ e ‘aquilo que é implicitado’. O problema, em Grice – e é a análise deste 

problema que ocupa grande parte do paper do Luiz – é a dependência da sua 

proposta específica relativamente a intenções.  

O que será então o que é dito, como noção técnica, num quadro griceano? 

Antes de mais o Luiz nota, a propósito da noção o que é dito que existe uma 

outra candidata a noção técnica além da noção griceana: a proposta de Kaplan 

(Kaplan identifica-a com com o seu conceito técnico de conteúdo como função 

de circunstâncias de avaliação para extensões, sendo o próprio conteúdo o 

output de uma outra função, carácter, que toma contextos como inputs (p. 3)). 

O Luiz justifica o facto de não ir falar desta noção: embora seja muito influente, 

a proposta de Kaplan toma o que é dito como garantido, construindo a noção 

de conteúdo – a opor a carácter – em torno dela. O que é então o modelo 

griceano, tomado pelo seu valor corrente (received wisdom in the literature on 

pragmatics, como diz o Luiz na p.8) e sem ir ainda ao olhar próximo que 

interessa o Luiz? A ideia é esta: o que é dito é o que é dito explícitamente, 

próximo do significado convencional de palavras e frases, a proposição 

expressa, o conteúdo verocondicional. Todo o aspecto pragmaticamente 

determinado é uma implicatura. F. Récanati chega a formular isto 

aproximadamente assim: no modelo griceano, o que é dito é processado 

primeiro – passamos a interpretações derivadas apenas quando isto for 

requerido para fazer sentido da enunciação do falante (Récanati, Literal 

Meaning, p. 28). É importante sublinhar que num quadro griceano a fronteira 

entre semântica e pragmática fica dependente de uma concepção da 

semântica baseada na intenção, já que o ponto de chegada do Luiz (o partido 

que ele toma, aquilo com que se compromete) tem a ver precisamente com os 

problemas insuperáveis de uma semântica baseada na intenção. Se os 

princípios desta são insustentáveis, fica deitada por terra a divisão do trabalho 

entre semântica e pragmática que nela se baseia. 

Por que é que isto (a semântica baseada na intenção e a correlativa divisão de 

trabalho semântica/pragmática) não pode ser assim tão simples? Desde logo, 

como o Luiz nota, porque apesar da ideia comum acerca do modelo griceano 



acima descrita, o que é dito, não pode, no quadro griceano, ser simplesmente o 

conteúdo verocondicional. Porquê? Devido à concepção griceana de 

significação linguística: para Grice dizer envolve querer-dizer não-naturalmente 

(meaning non naturally), e isso é uma questão de intenções. Por isso no 

máximo poderemos falar de M-intended truth-conditional content. Como diz o 

Luiz: 

 
«But this can´t be right. ‘What is said’ is not just the truth-conditional content, because on the 

Gricean view, saying entails meaning (‘nonnaturally’) and meaning nonnaturally is a matter of 

intentions, or better, ‘M-intentions’, (roughly, intentions to produce an effect in an audience by 

that very recognition (…) So ‘what is said’ might be better paraphrased as the ‘M-intended truth-

conditional content’ of an utterance» (p.9) 

 

E isso, trazendo as intenções, acabará por trazer problemas. O Luiz procura 

diagnosticar esses problemas através de vários exemplos ao longo do paper, 

analisando o funcionamento de noções griceanas específicas, nomeadamente: 

i) a noção de making as if to say (fazendo como se dissesse), e ii) a noção de 

implicatura convencional, que tem um lugar complicado entre o que é dito 

literalmente  e as implicaturas conversacionais. 

 

2. Mapeamento. 
 

Mas voltemos ao ponto de partida, que é Grice, antes de ir directamente às 

opiniões e propostas do Luís. Grice propôs a noção ‘técnica’ o que é dito com 

um determinado objectivo – por vezes ele formula a sua causa de forma bem 

reconhecível dizendo que devemos ter muito cuidado em não identificar 

significado e uso. O Luiz diz-nos em que textos1 e sob que forma, e insiste no 

facto de o próprio Grice nunca a ter especificado muito bem – este é o ponto do 

Luiz quando afirma que a noção técnica de aquilo que é dito é no máximo 

implicitada por Grice (p. 4), e esta foi uma das coisas que aprendi com o paper. 

O problema é obviamente que uma divisão de trabalho limpa, tidy como diz o 

Luiz, entre semântica e pragmática, não pode propriamente erguer-se sobre 

uma noção não explicitada.  
                                                
1 Teoria causal da percepção (1961), William James Lectures (1967), Retrospective epilogue (Studies in 
the way of words) (1989). 



Em vários casos o que é dito fica então ‘desconfortavelmente’ entre semântica 

e pragmática; na verdade é isso que torna a sua análise tão interessante. 

Quanto a coisas que ficam desconfortavelmente entre semântica e pragmática, 

há um tipo que o Luiz põe em relevo e que diz ter estado sempre a perturbar o 

próprio Grice: as implicaturas convencionais (os exemplos usuais são but, 

nevertheless), que estão entre o significado literal e as implicaturas 

conversacionais. O Luiz nota que é discutindo as implicaturas convencionais 

que Grice vem a dizer mais directamente o que entende por o que é dito (p.8). 

Qual é o problema posto a nu pelas implicaturas convencionais? (o Luiz sugere 

que talvez fosse por isso que preocupavam tanto Grice). Basicamente elas 

questionam a ´proximidade’ entre o que é dito e o significado convencional das 

palavras, proximidade que Grice desejaria manter: há aspectos do significado 

convencional que não são ditos mas implicitados, impedindo assim a 

identificação de o que é dito com o significado de frase. Fica-se, nas 

formulações de Grice (p. 8) com qualquer coisa como: apenas parte do 

significado de uma enunciação é ‘significado central’. 

O que fazer? Um solução de níveis de actos de fala numa mesma enunciação, 

como o próprio Grice chega a sugerir e como o Luiz nota na p. 15? Outra coisa 

qualquer? 

O Luiz procura ir mais fundo aos problemas de uma semântica baseada na 

intenção com a análise dos problemas da noção griceana fazendo como se 

dissesse (making as if to say). O problema aqui é que em casos em que eu não 

quero-dizer (no sentido de to mean, lido como ‘com intenção’), Grice pretende 

que eu não disse nada mesmo se aparentemente disse alguma coisa 

específica (como, no exemplo de ironia do texto, em que eu digo «John is a fine 

friend» querendo dizer que John é um filho da mãe, p. 9). Basicamente, o facto 

de podermos dizer coisas que não queremos dizer mas que são significativas é 

para o Luiz o golpe definitivo à ideia griceana de semântica baseada na 

intenção. Outro caso que apoia esta tese é o dos malapropismos do género do 

famoso exemplo de Davidson em A Nice Derangement of Epitaphs: Mrs. 

Malaprop diz a nice derangement of epitaphs querendo-dizer a nice 

arrangement of epithets. O que é que é dito? De acordo com o Luiz também 

aqui a posição griceana tem consequências devastadoras. 



A ideia do Luiz é então que temos que recuperar o que é dito sem a moldura 

griceana do querer-dizer, da intenção. É preciso abrir espaço para coisas que 

são ditas pelo falante sem o apoio do querer-dizer griceano – não há como 

contornar isso. Mas assim a distinção dizer/implicar vai-se esbatendo. 

 
3. Conclusões. 

 
Quais são os resultados gerais do Luiz depois dos relatos das vicissitudes da 

noção griceana o que é dito? Ele põe o problema assim: o que acontece 

quando deixamos cair a (suposta) noção técnica griceana? Das duas uma: 

resta-nos ou pura e simplesmente deixar cair a noção tout court, ou refinar a 

noção comum. Quanto à primeira alternativa, o Luiz mostra-se surpreso e 

satisfeito com uma inesperada convergência de adversários (nomeadamente 

Cappelen e Lepore e a teoria da relevância, usualmente em campos opostos). 

O que nos traz à pragmática e o destino do que é dito: o Luiz nomeia 

claramente duas alternativas abertas a quem rejeita a noção o que é dito, por 

ser imprecisa (folk notion, context-sensitive, etc), e não quer pragmática: 

aquelas a que chama a via da pureza semântica (de acordo com esta não há 

nada a fazer quanto à pragmática; é a via do minimalismo semântico e 

pluralismo dos actos de fala de Cappelen e Lepore) e a via da pragmática 

como ciência (é a via da Teoria da Relevância). Rivais noutros pontos, ambas 

ilustram aqui como podemos ficar depois de nos livrarmos de o que é dito como 

noção técnica. A segunda alternativa é manter a noção como noção informal (o 

Luiz chega a dizer que talvez não seja um caminho assim tão incompatível com 

o primeiro – ele quer as duas coisas, portanto? – não percebo muito bem, 

gostaria que o Luiz explicasse melhor). 

Onde é que o Luiz quer chegar? A isto: podemos não ter uma noção técnica 

clara de o que é dito mas ainda assim nos apoiamos nas nossas intuições (p. 

21), não podemos fazer outra coisa, e o facto é que as nossas intuições não 

são totalmente assistemáticas. E o que queremos aqui das nossas intuições? 

O que fazer? De que ir atrás? O Luiz tem aqui ideias muito definidas: não se 

trata de uma análise conceptual, mas sim de seguir intuições e ver como elas 

se comportam. Contra Cappelen e Lepore, o Luiz crê que essas intuições não 

são unicamente as despertadas por relatos em discurso indirecto; contra 



Récanati e seu o princípio da disponibilidade (Availability Principle), o Luiz 

pensa que por vezes coisas são ditas que não estão disponíveis à consciência 

dos falantes. O que nos dizem então as intuições? Elas oscilam entre um pólo 

formal e um pólo informal, e o Luiz propõe o teste da citação indirecta para 

distinguirmos o que é formalmente dito do que é informalmente dito: o que é 

formalmente dito pode ser reportando por citação directa e indirecta, o que é 

informalmente dito só pode ser reportado por citação indirecta. Nos relatos 

indirectos vamos além da letra e da forma das palavras, e isso não pode 

acontecer nos relatos directos em que a ´materialidade da enunciação’ é o que 

é reportado. Esta distinção, à partida simples, pode evidentemente ser 

complicada pelo facto de a particularidade de um acontecimento de enunciação 

ter características concretas várias, que deveriam todas elas comparecer se de 

facto citar é reportar na íntegra a materialidade da enunciação (o Ernie Lepore 

explorou esses problemas no curso sobre Quotation que deu na Universidade 

de Santiago de Compostela em 2005, em que partia de uma história das 

posições sobre citação, desde Quine a Garcia-Carpintero). Imaginemos que 

alguém enuncia oralmente, ou por escrito, uma frase. Queremos reportar 

directamente o que foi dito; a cor conta? a fonte da letra? a entoação? O que é 

afinal dizer o mesmo? Tudo isto não reintroduz elementos pragmáticos? 

De qualquer forma, o Luiz insiste que é completamente impossível, num quadro 

griceano, explicar por que é que de algumas coisas ditas só podemos fazer 

relatos directos enquanto de outras podemos fazer relatos directos e indirectos. 

E esse facto deve poder ser acomodado. Há uma assimetria importante e 

relevante aqui. A proposta do Luiz recupera do próprio Grice a ideia de 

aspectos formais e informais do significado e pretende dar conta dos exemplos 

problemáticos considerados no paper. Podemos certamente ficar com alguns 

problemas, mas já nos livramos da pretensão de tentar elaborar uma noção 

técnica e de defendê-la, e esse era o objectivo central do Luiz. De forma 

travessa, quanto ao papel das intenções, a noção que afinal gerou todos os 

problemas ao modelo griceano, neste novo quadro, o que o Luiz tem a dizer (p. 

22) é: depende…Será suficiente? 

 

4. Algumas questões 
 



Termino formulando algumas questões, do ponto de vista de alguém que não é 

de modo nenhum versada nesta literatura, mas que se interessa por coisas 

próximas. 

 

1. Intenção. 

Se achamos que a intenção é um assunto menor, ou dispensável, para tratar 

de significação linguística, qual é afinal o objecto que estamos a discutir? Não 

certamente línguas naturais humanas, e a forma como elas são relevantes 

naquilo que é uma mente… Ou será que o que tu dizes é apenas um ponto 

acerca de que tipo de teoria semântica queremos, e não tem que ter nada a ver 

com mente e linguagem? A ser esse o caso, o que é que daí retira uma pessoa 

como eu, interessada em mente e linguagem? Deixando de fora a intenção não 

se deixa de fora o que por exemplo a um teórico da mente mais pode 

interessar nestas questões acerca de linguagem e o que ela faz nas mentes? 

Estou a pensar em formas específicas de evocar a intenção quando queremos 

compreender a natureza da mente e do desenvolvimento da linguagem, por 

exemplo a necessidade de uma outra mente B para reconhecer a intenção de 

querer-dizer por uma mente A. Lembram-se do paper do Barry Smith, no 

Meaning and Communication, falando sobre McDowell, Davidson, e em geral 

sobre aquilo a que ele chamou os excessos da terceira pessoa numa teoria da 

mente e da linguagem (nomeadamente a davidsoniana, embora ele não 

quisesse cair para o lado de McDowell)?  Como se cruzam essas questões 

com aquela que tu discutiste? Porque o facto é que a intenção pode ser 

interessante para uma abordagem feita a partir de uma perspectiva de um 

téorico da mente do que é, para palavras, significar alguma coisa. Olhemos por 

exemplo para a aquisição de linguagem. As crianças ‘ligam’ a linguagem às 

coisas passando pela atenção conjunta (joint attention) a objectos percebidos 

em comum com outros seres. Trata-se de uma coordenação de mentes, das 

mentes do falante e do ouvinte, que assegura que os significados dependem 

do que está na mente do outro. Assim, o facto de eu querer-dizer o que digo 

com as minhas palavras não depende apenas de mim: eu tomo a palavra P 

como significando S (i.e. quero-dizer S com P), e sou realmente eu que quero-

dizer mas que tudo funcione depende da satisfação de condições que 

envolvem outras pessoa e partes partilhadas do ambiente. Até que ponto 



fenómenos como este, que envolvem intenção, devem ter um papel menor 

quando se aborda a questão de uma semântica para as línguas naturais? 

Para mim uma coisa aqui é muito importante: línguas naturais não são 

linguagens formais, não estão por aí platonicamente, têm que chegar a ser 

aprendidas por agentes concretos. Quando se trata de línguas naturais, 

concordo com Davidson (A Nice Derangement) quando ele afirma ‘there’s no 

such thing as a language….’, e não há separação entre conhecimento de 

língua e ‘knowing your way around in the world generally’; a ideia de 

comunicação é importante por essa razão: o que será comunicar se não há 

línguas? A resposta tem que passar por mentes. 

 

2. Intuições, cognição e o que é dito.  

O apelo a intuições é sempre problemático quando se faz teoria do que quer 

que seja: como o Luiz diz claramente (p.13), no caso da significação linguística 

as intuições chocam, e o que nos orienta depois do choque das intuições tem 

de novo a ver com intuições (divergentes). Por isso é que não percebi 

totalmente o papel que no fim do paper atribuis às intuições. Importas-te de 

clarificar o que tiras dai (do ‘choque de intuições, mas só temos intuições’)? 

Qual é afinal o papel e o estatuto das intuições no tratamento da fronteira entre 

semântica e pragmática? Devo dizer que um problema que encontro em 

alguma da literatura acerca de significação linguística tem a ver com a forma 

como frequentemente se misturam questões sub-pessoais sobre cognição com 

questões que me parecem claramente questões acerca de consciência (como 

quando se diz que algo é ‘intuitivamente acessível à consciências dos 

falantes’). É certo também que se não se mistura, ou melhor, se não se 

considera quer cognição quer consciência, parece que falta alguma coisa na 

análise. Na verdade, e queria que levasses isto em consideração ao responder 

à pergunta sobre intuições, na forma como discutimos a fronteira entre 

semântica e pragmática está envolvida uma decisão sobe o que 

devemos/podemos dizer ao nível pessoal. A maioria das discussões acerca de 

significação e contexto são travadas ao nível pessoal, mas por exemplo a 

Teoria da Relevância pressupõe que um relato causal mecânico dos 

fenómenos pragmáticos, feito em termos de sistemas sub-pessoais interagindo, 

é possível. Não é verdade que por exemplo M. Garcia Carpintero e F. Recanati 



têm posições interessantemente diferentes quanto a isto (chamemos a isto 

first-person availability) e que isso tem a ver com a forma como cada um deles 

se posiciona face a Grice? 

 

 


