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RESUMO 

 

Este trabalho se situa na área da Pragmática e tem como intuito principal fazer uma análise dos 

atos ilocucionários na série You, juntamente com os recursos multimodais que o corpus 

apresenta. Esta discussão tem como referencial teórico a Teoria dos atos de fala de Austin 

(1962, 1990), a Teoria dos atos ilocucionários de Searle (1962, 2002) e a Gramática do Design 

Visual (1996, 2006), de Kress e van Leeuwen. O objetivo da pesquisa é descrever como um ato 

de fala é capaz de transmitir (total ou parcialmente) a intenção dos interlocutores. A pesquisa 

segue um percurso metodológico descritivo, de cunho bibliográfico e de abordagem qualitativa. 

Em relação às categorias de análise, o trabalho adota os procedimentos propostos pela análise 

de conteúdo de Bardin (2011). O corpus da pesquisa é constituído por frames da série referida 

em função da análise da linguagem verbal e da linguagem visual. A análise aborda a relação 

entre os atos de fala ilocucionários, os recursos multimodais e as intenções. Os resultados da 

pesquisa mostram que os atos de fala ilocucionários nem sempre são capazes de compreender 

plenamente as intenções comunicativas como a teoria sugere. Dessa forma, é necessário que os 

componentes multimodais também sejam incluídos como elementos que influenciam nas 

intenções. 

 

Palavras-chave: Pragmática. Atos de Fala. Atos ilocucionários. Recursos multimodais. 

 

  



 

ABSTRACT 

 

This work is located in the area of Pragmatics and its main purpose is to make an analysis of 

the illocutionary acts in the You TV show, together with the multimodal resources that the 

corpus presents. This discussion have as a theoretical reference the Austin Theory of Speech 

Acts (1962, 1990), Searle's Theory of Illocutionary Acts (1962, 2002) and the Grammar of 

Visual Design (1996, 2006), by Kress and van Leeuwen. The objective of the research is to 

describe how a speech act is capable of transmitting (totally or partially) the intention of the 

interlocutors. The research follows a descriptive methodological path, of bibliographic nature 

and of qualitative approach. Regarding the analysis categories, the work adopts the procedures 

proposed by the content analysis of Bardin (2011). The research corpus consists of frames from 

the series referred to in function of the analysis of verbal and visual language. The analysis 

addresses the relationship between illocutionary speech acts, multimodal resources and 

intentions. The research results show that illocutionary speech acts are not always able to fully 

transmit communicative intentions as the theory suggests. Thus, it is necessary that multimodal 

components are also included as elements that influence intentions. 

 

Keywords: Pragmatics. Speech Acts. Illocutionary acts. Multimodal resources. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho está situado na área da Pragmática, ramo da Linguística dedicado a 

fenômenos relacionados ao uso da linguagem por seus falantes. Por seu caráter fortemente 

interdisciplinar, é válido ressaltarmos, que a Pragmática a que nos referimos aqui tem interesse 

por temas como atos de fala, máximas e implicaturas conversacionais, dêixis e os significados 

que emergem na língua a partir do uso. 

Ao conhecermos as ideias iniciadas por Austin e posteriormente sistematizadas por 

Searle, percebemos que é atribuída à linguagem falada (os atos de fala) a totalidade das 

intenções dos interlocutores. Partindo deste pressuposto, o desenvolvimento desta pesquisa tem 

como objetivo principal descrever como um ato de fala é capaz de transmitir (seja total ou 

parcialmente) a intenção dos interlocutores de acordo com o contexto da comunicação. 

Além disso, temos três objetivos específicos que estão atrelados à questão central 

referida: seguindo a taxonomia proposta por Searle, pretendemos classificar os atos 

ilocucionários presentes no nosso corpus; identificar os recursos multimodais utilizados e 

analisar a importância desses elementos na composição das intenções dos interlocutores. 

Como um trabalho desenvolvido sob as luzes da Pragmática, esta pesquisa se mostra 

relevante pelo fato de contribuir com o entendimento dos fenômenos e dos fatores que 

influenciam na comunicação humana e na maneira como enxergamos os processos pelos quais 

ela é composta. Mais especificamente, pretendemos expor como as nossas intenções não são 

manifestadas apenas em nossos atos de fala, mas através de outros elementos como a direção 

do olhar e do posicionamento em relação ao nosso interlocutor. 

Em relação às teorias pragmáticas apresentadas, esta pesquisa reitera sua importância 

ao tomá-las como embasamento teórico e ao seguir seus princípios, sem que isso signifique um 

status de completude definitivo. Com isso, ao longo do trabalho, pretendemos contribuir, de 

alguma forma, com um olhar sobre os atos de fala ilocucionários juntos aos componentes 

multimodais, uma questão que parece que ter tido pouco destaque até aqui. 

Outro fator que torna este estudo pertinente é o fato de ainda haver poucos estudos sobre 

as intenções manifestadas pelos atos ilocucionários e sua relação com componentes 

multimodais. Dessa maneira, pretendemos contribuir minimamente para que esta lacuna seja 

preenchida. 

Esta dissertação está organizada de acordo com a sequência a seguir: 

No capítulo 1, abordamos a origem, as concepções e os interesses que envolvem a área 

da Pragmática a partir dos trabalhos de Levinson (2007), Escandell (2013), Huang (2017) e 
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Fiorin (2018). Em seguida, apresentamos as ideias de Austin (1962, 1990) e sua visão 

performativa de linguagem através de seu esboço da Teoria dos Atos de Fala. Posteriormente, 

expomos as contribuições de Searle (1962, 2002) ao desenvolver a teoria anterior e propor sua 

taxonomia sobre os atos de fala ilocucionários. 

Discutimos no capítulo seguinte o uso da combinação de texto e imagem ao longo do 

tempo, baseados em Bateman (2014) e abordamos o modelo de análise de texto visual, proposto 

pelos teóricos Kress e van Leeuwen (1996; 2006) a respeito da Gramática do Design Visual e 

as metafunções referentes a cada dimensão do texto imagético. 

No terceiro capítulo, apresentamos a caracterização da pesquisa de acordo com os 

objetivos, com a abordagem e com a forma de obtenção dos dados. Justificamos a escolha do 

gênero textual série de TV e a adoção da série You como objeto de estudo dessa pesquisa. Além 

disso, expomos os procedimentos metodológicos adotados que orientam nossa interpretação do 

corpus baseados na metodologia da análise de conteúdo proposta por Bardin (2011). 

 

Figura 1 – Imagem de divulgação da série You apresenta os protagonistas Beck e Joe. 

 
Fonte: http://www.adorocinema.com/series/serie18897/fotodetalhada/?cmediafile=21581124. 

 

No último capítulo, apresentamos a série escolhida como corpus para o trabalho, 

tratando brevemente de questões como o enredo e os personagens principais da obra. Em 

sequência, trazemos a análise dos dados, conforme a descrição do contexto de cada cena 

escolhida, os personagens envolvidos, a descrição da cena e dos atos ilocucionários, além da 

identificação dos recursos multimodais. Encerrando o trabalho, nas considerações finais 

apresentamos uma visão geral sobre a análise feita, assim como demonstramos de que maneira 

as intenções comunicativas são expressas (ou não) através dos atos ilocucionários. 
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2 PRAGMÁTICA 

 

2.1 CONCEPÇÕES E ORIGEM DA PRAGMÁTICA 

 

A Linguística obteve status de ciência no século XX com o objetivo de descrever a 

estrutura e o funcionamento das línguas naturais. Dentro dela, há várias ramificações dedicadas 

a investigar componentes específicos do sistema de uma língua. Nas primeiras décadas, os 

estudos se concentraram principalmente na estrutura com Ferdinand de Saussure, nos sons da 

língua através do Círculo de Praga e da sintaxe com Noam Chomsky (WEEDWOOD, 2002). 

Foi só a partir da segunda metade do século XX, com a chamada “virada pragmática” 

que as pesquisas linguísticas passaram a investigar, além da estrutura, o uso do sistema. Nessa 

conjuntura, um elemento não considerado nas investigações passou a ocupar uma posição 

central: o uso real da língua. Com isso, outra área de estudos dentro da Linguística ganha 

destaque: a Pragmática. (WEEDWOOD, 2002). 

Se durante as primeiras décadas do século XX os estudos linguísticos se concentravam 

principalmente nas relações dos componentes do sistema, fortemente influenciados pela 

corrente estruturalista de Saussure com seu Curso de Linguística Geral (1916) e da corrente 

gerativa-transformacional de Chomsky (1957), a partir da segunda metade do século, muitos 

linguistas começaram a mudar o foco das investigações. A partir daí, suas pesquisas passaram 

a considerar fatos diretamente relacionados ao uso da língua, como os significados atribuídos 

pelo falante e pelo ouvinte; as relações entre os interlocutores, as sentenças, o significado e o 

contexto; as intenções e a capacidade que uma mesma estrutura tem de significar coisas distintas 

entre si. 

O termo Pragmática foi utilizado pela primeira vez, contemporaneamente, pelo filósofo 

Francis Morris em Foundations of the theory of signs (1938), quando este expressou seu 

objetivo de elaborar uma ciência dos signos, a Semiótica, que teria três linhas de análises 

distintas: a Sintaxe, a Semântica (estudo do significado das sentenças lógicas) e a Pragmática, 

que em sua definição, seria o estudo das relações dos signos com seus usuários (LOPES, 2018). 

Com esta primeira referência à área e ao seu escopo, percebemos um campo 

naturalmente pouco definido e muito amplo de possibilidades. Com base neste raciocínio, na 

área da Filosofia Analítica, Carnap (1942) apresentou uma definição que permitiu restringir a 

noção do que seriam os estudos pragmáticos ao afirmar que se um estudo faz referência ao 

usuário da linguagem, este se encontra dentro do escopo da Pragmática (LOPES, 2018). 
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Em virtude de seu eminente caráter interdisciplinar desde as primeiras concepções, 

apresentar uma definição que contemple plenamente seu objeto de estudo e que permita 

diferenciar esta disciplina de suas áreas afins, é desafiador. Há muito em comum com outros 

ramos bem estabelecidos como a Semântica, a Filosofia da Linguagem e a Sociolinguística e 

os limites de atuação de cada um se tornam bastante tênues. 

De acordo com os autores que serão apresentados nesta seção, os conceitos de 

Pragmática, de seu objeto de estudo e alcance podem variar consideravelmente entre si. 

Sabendo que definições rígidas e absolutas não são características das discussões acadêmicas e 

que fogem do objetivo deste trabalho, apresentamos algumas considerações que são pertinentes 

para situar a área em que este se insere e em quais fenômenos linguísticos estamos interessados. 

Numa primeira e sucinta tentativa de definição, podemos afirmar que a Pragmática é um 

ramo da Linguística que tem como objeto de estudo o uso da linguagem por seus usuários. Se 

de um lado, este conceito é muito objetivo e até mesmo simplista, por não fazer menção a outros 

fenômenos investigados pela área e por não fornecer uma visão holística do que de fato ela é, 

do outro, é uma definição pouco esclarecedora e que pode remeter a disciplinas como a 

Estilística, a Análise do Discurso e a Análise da Conversação. 

Neste contexto, apresentamos algumas acepções que os autores da área têm adotado em 

seus trabalhos a fim de obtermos uma noção que compreenda suficientemente o que nosso 

campo de estudos é e o que faz. Segundo Yule (1996), 

 

A pragmática é o estudo das relações entre as formas linguísticas e seus usuários. 

Nesta distinção de três partes (incluindo a semântica e a sintaxe), apenas a pragmática 

permite incluir os humanos na análise. A vantagem de estudar a linguagem via 

pragmática é que se pode falar sobre os significados dos falantes, suas suposições, 

seus propósitos ou objetivos e os tipos de ações (por exemplo, pedidos) que elas estão 

performando quando elas falam. (YULE, 1996, p. 4, tradução nossa). 

 

Nesta concepção, o autor faz menção à tríade referida por Morris ao conceber o que 

seria a Semiótica. Neste caso, a Pragmática se diferencia das disciplinas citadas por permitir a 

inclusão de uma variável fundamental para o estudo desta ciência: os seus usuários. Além 

disso, Yule apresenta como fator positivo a possibilidade de estudar o significado determinado 

pelos falantes, o que fica de fora do escopo da Semântica, por exemplo. 

Para Weedwood (2002), “a Pragmática estuda os fatores que regem nossas escolhas 

linguísticas na interação social e os efeitos de nossas escolhas sobre as outras pessoas” 

(WEEDWOOD, 2002, p. 144). A autora destaca alguns aspectos importantes nesta área: quais 

fatores levam o falante a escolher tal estrutura em determinado momento de interação social e 

quais efeitos serão criados nos seus interlocutores a partir disso. 
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Segundo Allott (2010), de acordo com o ponto de vista adotado pelos estudiosos, 

convém compreendê-la como um ramo filósofo ou um desdobramento dos estudos gramaticais, 

sendo assim, inserida no campo da Linguística: 

 

A Pragmática pode ser vista como uma parte da filosofia: uma tentativa de responder 

certas questões sobre significado, em particular a relação entre o que as sentenças 

significam e o que os falantes querem dizer quando as emitem. Alternativamente, pode 

ser vista como uma extensão do estudo da gramática a fim de levar em consideração 

e codificar algumas das interações entre o significado da sentença e o contexto. Nesta 

visão, a Pragmática pertence à Linguística (ALLOTT, 2010, p. 1). 

 

De fato, as principais questões e conceitos, a que a Pragmática vem se dedicando tem 

como origem os trabalhos dos filósofos da linguagem, como Austin, Searle e Grice, dos quais 

algumas discussões são imprescindíveis para este trabalho. 

Conforme Fiorin (2018), a questão central da área está relacionada com a compreensão 

do significado dos enunciados mesmo quando eles significam algo diferente do que foi dito 

explicitamente: 

 

A Pragmática deve explicar como os falantes são capazes de entender não literalmente 

uma dada expressão, como podem compreender mais do que as expressões significam 

e por que um falante prefere dizer alguma coisa de maneira indireta e não de maneira 

direta. Em outras palavras, a Pragmática deve mostrar como se fazem inferências 

necessárias para chegar ao sentido dos enunciados (FIORIN, 2018, p. 168). 

 

Ainda de acordo com o autor, a disciplina procura descobrir os princípios pragmáticos 

capazes de explicar porque um mesmo enunciado pode significar coisas diferentes. 

Na visão de Escandell (2013), ganha destaque o fato de a Pragmática lidar com 

enunciados, falantes e situações concretas de comunicação, o que vai na direção oposta ao que 

foi predominante nas correntes estruturalistas, que consideravam apenas falantes e sentenças 

idealizados. Para a autora, há certa unanimidade sobre seu objeto de estudo: 

 

[...] Se entende por Pragmática o estudo dos princípios que regulam o uso da 

linguagem na comunicação, isso quer dizer, as condições que determinam tanto o 

emprego de um enunciado concreto por parte de um falante concreto em uma situação 

de comunicação concreta, como sua interpretação por parte do destinatário [...] A 

pragmática é, portanto, uma disciplina que toma em consideração fatores 

extralinguísticos que determinam o uso da linguagem, precisamente a todos aqueles 

fatores que não se pode fazer referência um estudo puramente gramatical: noções 

como emissor, destinatário, destinatário, intenção comunicativa, contexto verbal, 

situação ou conhecimento de mundo vão resultar em grande importância” 

(ESCANDELL, 2013, p. 15-16, itálicos da autora). 
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Nesta definição há também a inserção de outros elementos fora do componente 

linguístico propriamente dito, mas que são determinantes para a obtenção do objeto de estudo 

da Pragmática: os diversos fatores que compõe o momento do enunciado e o conhecimento de 

mundo compartilhado pelos interlocutores. 

Levinson, em seu livro Pragmática (2007), discute com bastante rigor e profundidade as 

tentativas de apresentar uma possível definição para a disciplina e seus temas centrais, iniciando 

uma ampla exposição dizendo que a “Pragmática é o estudo do uso linguístico”, (LEVINSON, 

p. 2007, p. 6), e segue acrescentando elementos tais como “ é o estudo da linguagem a partir de 

uma perspectiva funcional” (LEVINSON, 2007, p. 8), “é o estudo de todos os aspectos do 

significado não capturados em uma teoria semântica”, (LEVINSON, 2007,p. 14), “é o estudo 

do papel que o contexto desempenha no significado do falante (ou da enunciação)” 

(LEVINSON, 2007,p. 29), “é o estudo da capacidade dos usuários da língua de emparelhar 

sentenças com os contextos em que elas seriam adequadas”. (LEVINSON, 2007, p. 29), sendo 

esta uma de suas definições preferidas. Nestas citações, o autor destaca o estudo do significado 

do uso linguístico, fazendo um paralelo entre a parte do significado estudado pela Semântica e 

a parte dedicada à Pragmática, relacionando as questões envolvendo o sentido que os falantes 

atribuem aos enunciados e a adequação aos contextos em que eles acontecem. 

Levinson (2007) continua sua empreitada incluindo outros aspectos do uso da língua no 

intuito de apresentar a finalidade da disciplina:  “A pragmática é o estudo da dêixis (pelo menos 

em parte), da implicatura, da pressuposição, dos atos de fala e dos aspectos da estrutura 

discursiva”, (LEVINSON, 2007, p. 32). Esta definição, a mais ampla até aqui em nossa visão, 

tem a vantagem de contemplar de uma só vez alguns dos principais conceitos da área, porém 

este mesmo motivo acaba dificultando a compreensão de quem não está familiarizado com tais 

termos técnicos. 

Adiante, o autor afirma que “as mais promissoras são as definições que igualam 

Pragmática a “significado menos semântica” ou a uma teoria de compreensão linguística que 

leve em consideração o contexto como complemento da contribuição que a semântica dá ao 

significado (LEVINSON, 2007, p. 38).  Dessa forma, o autor conclui sua tentativa de 

estabelecer uma definição novamente fazendo menção à Semântica, de modo que a Pragmática 

seria a área que estuda tudo o que engloba o significado, exceto o que compõe o escopo daquela. 

Conforme o exposto acima, observamos que em uma definição mais objetiva e de fácil 

compreensão a respeito da Pragmática certamente conterá palavras como uso, significado, 

escolhas linguísticas, usuários, contexto, enunciado. Numa definição mais ampla, 

provavelmente haverá referência a outros fenômenos e conceitos pertinentes, como 
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“suposições, efeitos, inferências, intenção comunicativa, componentes extralinguísticos, 

significados (do falante e do ouvinte), atos de fala, implicaturas”. Com isso, evidenciamos o 

caráter da Pragmática de estudar as potencialidades e complexidades dadas pelo uso real de 

uma língua real. 

Ainda é possível traçar outra maneira de entender o que é a Pragmática tendo como 

critério definidor o lugar onde as pesquisas têm se desenvolvido. Atualmente há duas 

perspectivas principais de atuação identificadas como “Anglo-Americana” e “Europeia-

Continental”. 

Na visão Anglo-Americana, uma teoria linguística consiste de um número de 

componentes centrais, como a Fonética, a Fonologia, a Morfologia, a Sintaxe, a Semântica e a 

Pragmática e cada um desses núcleos possui uma área de pesquisa relativamente bem definida. 

Dessa forma, a Pragmática (também chamada de Pragmática teórica), é compreendida como o 

estudo sistemático do significado em virtude do, ou dependente do uso da linguagem. Seus 

tópicos centrais de investigação incluem a implicatura, a pressuposição, os atos de fala, a dêixis, 

a referência e o contexto (HUANG, 2017). 

Segundo esse ponto de vista, a Pragmática é em alguma dimensão, uma reflexão sobre 

a mente humana e sua arquitetura, dividida em um processador central e um número de sistemas 

mentais especializados conhecidos como módulos. Duas teorias concorrentes e proeminentes 

neste campo são os teóricos clássicos e os Neo-griceanos (HUANG, 2017). 

Sob a concepção Europeia-Continental (também chamada de Pragmática Social), a 

Pragmática deve ser compreendida numa perspectiva funcional em cada aspecto do 

comportamento linguístico, visão oriunda da tradição soviética e do Leste Europeu. Assim, a 

Pragmática (ou Pragmalinguística) é tida como uma teoria linguística interessada em como 

influenciar as pessoas através de mensagens verbais, como na propaganda política, por 

exemplo. Como consequência, dentro desta visão mais ampla, tem-se um alargamento das 

fronteiras da área, abrangendo ramos não centrais da Linguística como a Sociolinguística, a 

Psicolinguística e a Análise do Discurso, e ainda adentram em algumas áreas vizinhas das 

ciências sociais (HUANG, 2017). 

Entretanto, Huang (2017) também afirma que, apesar das diferenças, recentemente tem 

acontecido alguma convergência entre ambas as escolas de pensamento e há muito o que 

aprender uma com a outra. Enquanto a força da linha Anglo-Americana permanece 

principalmente na Pragmática teórica, filosófica, cognitiva e formal, a Continental tem muito a 

oferecer em trabalhos empíricos, sócio-, cross- e interculturais. 
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Dessa forma, sendo necessário localizar este trabalho conforme as vertentes 

apresentadas, entendemos que nossos interesses podem ser identificados na chamada tradição 

Anglo-Americana, por ter fronteiras razoavelmente mais definidas e investigar fenômenos 

diretamente relacionados ao uso linguístico como os atos de fala e o contexto da comunicação. 

 

2.2 INTERFACE COM A FILOSOFIA DA LINGUAGEM 

 

 Antes de procedermos nossa discussão sobre as questões propostas nesta pesquisa, é 

justo fazermos alguns apontamentos sobre as contribuições de Ludwig Wittgenstein (1889-

1951), considerado um dos principais filósofos do séc. XX. Seus trabalhos têm contribuído com 

o debate de questões fundamentais à linguagem, repercutindo em áreas como a Lógica, 

Filosofia da Linguagem, Filosofia da Mente e a Pragmática. 

Suas principais obras são Tractatus logico-philosophicus e Investigações Filosóficas, 

sendo este um dos precursores de temas que posteriormente seriam centrais para o 

desenvolvimento de muitos outros trabalhos tanto na Filosofia quanto na Pragmática. Em sua 

primeira publicação Tractatus logico-philosophicus, Wittgenstein defende que há uma relação 

entre linguagem, pensamento e mundo que pode ser explicada através da Lógica. Neste mesmo 

trabalho, o autor considera que o significado das palavras se dá em função do que ele chamou 

de mentalismo subjetivista, que corresponde à ideia de que compreender o significado consiste 

em associar as palavras a certas entidades mentais subjetivas, produzindo assim uma relação de 

linguagem privada (MIGUENS, 2007). 

Em Investigações Filosóficas (IF), o autor trata de temas como o sentido, a 

compreensão, a lógica e a mente. No entanto, neste trabalho, ele apresenta profundas mudanças 

em suas concepções, justificando que teve “que reconhecer graves erros no que tinha colocado 

naquele primeiro livro” (WITTGENSTEIN, 2017, p. 4). Desde o prefácio de IF, o autor nos 

apresenta algumas reflexões sobre a natureza da linguagem e a constituição do sentido: 

 

Imagine agora este emprego da linguagem: mando alguém às compras. Dou-lhe um 

pedaço de papel sobre o qual estão os sinais: “cinco maçãs vermelhas”. Ele leva o 

pedaço de papel ao vendedor; este abre a gaveta sobre a qual está o sinal “maçã”; 

então procura numa tabela a palavra “vermelho” e a encontra diante de uma amostra 

de cores; agora ele diz a sequência dos cardinais – eu assumo que ele a sabe de cor – 

até a palavra “cinco”, e, para cada numeral, ele pega uma maçã da gaveta que tem a 

cor da amostra. — Assim, e de modo semelhante, opera-se com as palavras. — “Como 

ele sabe onde e como deve consultar a palavra ‘vermelho’ e o que tem de fazer com a 

palavra ‘cinco’? ” — Bem, assumo que ele age conforme descrevi. As explicações 

chegam a um fim em algum lugar. – Mas, então, qual é o significado da palavra 

“cinco”? – Nada se falou sobre isso; só de como a palavra “cinco” é usada. 

(WITTGENSTEIN, 2017, p. 7). 
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Neste trecho observamos que há uma crítica ao que ele mesmo considerou sobre a ideia 

de linguagem privada e inicia sua empreitada a fim de construir uma teoria alternativa da 

natureza da linguagem. Desconstruir a visão representacional passa pela identificação e rejeição 

do mentalismo subjetivista (MIGUENS, 2007). Dessa forma, em IF, o conceito de uso tem 

papel fundamental. O autor passa a considerar o significado em relação ao seu uso. O 

significado não deve ser compreendido como algo fixo e invariável, tal qual uma propriedade 

inerente à palavra, mas sim como algo que está em função do contexto, dos usuários e de suas 

intenções: 

 

O significado pode, por conseguinte, variar dependendo do contexto em que a palavra 

é utilizada e do propósito deste uso. As palavras não são utilizadas primordialmente 

para descrever a realidade, como a semântica tradicional parecia supor, mas para 

realizar algum objetivo como fazer um pedido, dar uma ordem, fazer uma saudação, 

agradecer, contar anedotas etc. São inúmeros esses usos e não há porque privilegiar 

um sobre o outro já que tudo depende dos objetivos particulares de quem usa a 

linguagem. A mesma palavra, pode assim, participar de diferentes contextos de uso 

com diferentes significados (MARCONDES, 2005, p. 13). 

 

Com base nesta concepção pragmática da linguagem (contexto, propósito, uso, 

significado), o filósofo apresenta uma noção de “jogos de linguagem”: “Chamarei também a 

totalidade: da linguagem e das atividades com ela entrelaçadas, de “jogo de linguagem” 

(WITTGENSTEIN, 2017, p. 11, grifo nosso). A alusão a um jogo parte da negação de que a 

única função da linguagem seja dar nomes aos objetos. Para o seu entendimento, a linguagem 

consiste em uma rede de infinitas possibilidades de jogo, exercendo relações entre seus 

elementos, de forma que em determinados contextos, tais regras são aplicadas. Em outros 

contextos, essas mesmas regras não teriam aplicabilidade (COSTA, 2015). 

Esta visão dos jogos de linguagem compreende que os enunciados são sempre utilizados 

em contextos de interação entre os interlocutores, que os utilizam com um objetivo 

determinado. Linguagem, nesse sentido, passa a ser considerada como comunicação e, portanto, 

a determinação do significado de um enunciado depende da interpretação que se faz dele em 

seu contexto de uso, não cabendo, por assim dizer, determiná-lo de modo definitivo 

(MIGUENS, 2007). Wittgenstein deixa claro que a linguagem tem um caráter vivo e dinâmico: 
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A expressão “jogo de linguagem” deve enfatizar aqui que o falar de uma língua é parte 

de uma atividade ou de uma forma de vida. 

Ponha diante de si a multiplicidade de jogos de linguagem por estes e outros exemplos: 

Dar ordens e agir segundo ordens – 

Descrever um objeto segundo a aparência ou por medição – 

Produzir um objeto segundo uma descrição (desenho) – 

Informar um acontecimento – 

Fazer conjecturas sobre um acontecimento – 

Propor uma hipótese e prová-la – 

Apresentar os resultados de um experimento mediante tabelas e diagramas – de 

palavra e de sentença, com o que os lógicos dizem sobre a estrutura da linguagem. (E 

também o autor do Tractatus Logico-Philosophicus.) (WITTGENSTEIN, 2017, p. 22, 

23). 
 

Neste trecho, o autor explicita que por “jogo de linguagem” ele se refere ao ato 

comunicativo de uma língua enquanto atividade ou ainda, a uma “forma de vida”. Com essa 

expressão, parece-nos também que ele considera a língua como algo que está em constante 

adaptação ao ambiente em que se localiza (MARCONDES, 2005). 

Além da referência aos jogos de linguagem, Wittgenstein usa a metáfora da semelhança 

de família. De acordo com ela, os membros de uma mesma família têm características que os 

tornam semelhantes entre si, sem que haja algo necessariamente comum a todos eles. Podemos 

ver as semelhanças de família, por exemplo, em uma fotografia com todos os seus integrantes, 

porém essas mesmas semelhanças não são perceptíveis quando olhamos cada indivíduo 

separadamente (MARCONDES, 2005). 

Essa mesma comparação pode ser feita para as expressões linguísticas. Para 

Wittgenstein, não existe um conjunto de propriedades e semelhanças que seja capaz de 

determinar a essência da linguagem humana. As semelhanças, por mais próximas que sejam, 

entre as mais variadas manifestações linguísticas que existem ao redor do mundo, não passam 

de “semelhanças de família”. Assim, as semelhanças entre as línguas poderiam ser explicadas 

através do que a própria condição humana impõe sobre todos nós (COSTA, 2015). 

 Dessa forma, o autor considera que as questões filosóficas devem ser esclarecidas 

levando-se em consideração os usos das palavras e expressões. E com este método, os 

problemas da filosofia tradicional estariam todos dissolvidos. Ao examinarmos o uso concreto 

das expressões, percebemos em boa parte dos casos que há equívocos que resultam de 

confusões, falsas analogias, etc. Assim, os jogos de linguagem possuem regras que definem o 

que é permitido ou não, de acordo com os objetivos pretendidos. São as regras de uso que 

possibilitam os atos realizados por aqueles que jogam (MARCONDES, 2005). 

Para compreender o significado das palavras é necessário situá-las nos jogos em questão 

e observarmos as jogadas que cada participante faz com elas. Assim como num jogo de xadrez, 

onde não importa a aparência das peças, mas a maneira como elas interagem no jogo, na 



23 

 

linguagem o que é primordial são as diversas regras que estabelecem como e para que podemos 

usar as palavras (MARCONDES, 2005). 

 

2.3 AUSTIN E A TEORIA DOS ATOS DE FALA 

 

É comum delimitar o início das teorias usadas pela Pragmática a partir do que foi 

proposto por John Langshaw Austin (1911-1960) no ciclo de conferências Williams James 

realizado na Universidade de Oxford em 1955. Suas ideias foram publicadas posteriormente 

sob o título de “How to do things with words”, em que ele propõe uma mudança considerável 

no método de análise em relação à filosofia vigente na época. Naquele momento, predominava 

a filosofia analítica, uma escola filosófica que tinha como objeto a linguagem e como método, 

a análise lógica. Seus fundamentos foram desenvolvidos com os trabalhos de George Edward 

Moore (1873-1958), Gotllob Frege e Bertrand Russell (1872-1970), (MENDONÇA, 2018). 

Austin inaugura o que ficou conhecido como filosofia da linguagem natural ou comum 

(ordinary language, em inglês). Enquanto os filósofos analíticos se debruçavam sobre as 

relações entre os referentes da linguagem, seus sentidos e o mundo, Austin defende uma visão 

de linguagem enquanto atividade, como uma forma de agir sobre o mundo e não apenas como 

um instrumento de representação e referenciação. Até aquele momento, os analíticos admitiam 

que as sentenças serviam para descrever o mundo ou um estado das coisas, o que caberia, nesta 

visão, a possibilidade de avaliá-las como verdadeiras ou falsas. 

Já na primeira conferência, Austin considera que “nem todas as sentenças verdadeiras 

ou falsas são descrições, e por isso, eu prefiro usar a palavra constativa” (AUSTIN, 1962, p.3, 

tradução nossa). Com isso, o filósofo pretende argumentar a favor de que, determinadas 

sentenças, nem descrevem, nem relatam ou mesmo cabe dizer se são verdadeiras ou falsas. 

Algumas delas, entretanto, realizam ações quando são proferidas. Como exemplo disso, ele cita 

as seguintes situações: 

 

(a) "Aceito (scilicet), esta mulher como minha legítima esposa" - do modo que é 

proferido no decurso de uma cerimônia de casamentos. (b) "Batizo este navio com o 

nome de Rainha Elizabeth" - quando proferido ao quebrar-se a garrafa contra o casco 

do navio. (c) "Lego a meu irmão este relógio" - tal como ocorre em um testamento. 

(d) "Aposto cem cruzados como vai chover amanhã." (AUSTIN, 1990). 

 

O filósofo reforça a ideia de que numa sentença como “aceito esta mulher como minha 

legítima esposa” não há uma descrição do momento em que ela foi proferida, assim também 

como não convém dizer que é verdadeira ou falsa. Nestes casos, há uma realização de uma ação 
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ao se proferir tal sentença nas circunstâncias adequadas. Quando alguém diz “aceito”, nas 

condições apropriadas, este alguém está realizando uma ação: casando-se. Aos enunciados que 

realizam ações no momento em que são ditos, Austin os chamou de performativos. 

Na segunda conferência, Austin observa que apenas o proferimento de um enunciado 

performativo não é condição suficiente para realizar uma ação e explica que é necessário 

atender ao que foi chamado de “Condições de felicidade”1: 

 

(A, 1) Deve existir um procedimento convencionalmente aceito, que apresente um 

determinado efeito convencional e que inclua o proferimento de certas palavras, por 

certas pessoas, e em certas circunstâncias; e além disso, que 

(A, 2) as pessoas e circunstâncias particulares, em cada caso, devem ser adequadas ao 

procedimento específico invocado. 

(B, 1) O procedimento tem de ser executado, por todos os participantes, de modo 

correto e  

(B, 2) completo. 

(1' .1) Nos casos em que, como ocorre com frequência, o procedimento visa às pessoas 

com seus pensamentos e sentimentos, ou visa à instauração de uma conduta 

correspondente por parte de alguns dos participantes, então aquele que participa do 

procedimento, e o invoca deve de fato ter tais pensamentos ou sentimentos, e os 

participantes devem ter a intenção de se conduzirem de maneira adequada, e, além 

disso, 

(1'.2) devem realmente conduzir-se dessa maneira subsequentemente (AUSTIN, 

1990, p. 30). 

 

Dessa forma, de acordo com o filósofo, estas seis regras regem o sucesso de um 

enunciado performativo. Se as regras A e B não forem seguidas corretamente, os atos 

performativos serão, de uma forma ou de outra, malogrados (unhappy). Com isso, o enunciado 

“aceito” (proferimento completo de certas palavras) só será equivalente a ação de casar-se 

quando proferido em uma cerimônia de casamento (procedimento convencionalmente aceito), 

pelos noivos (pessoas adequadas ao procedimento específico invocado) se este fato for da 

vontade de ambos e com os demais participantes agindo conforme a cerimônia em andamento. 

Posteriormente, Austin observa que os atos performativos não necessitam seguir a 

estrutura formada por verbo na primeira pessoa do singular do presente do indicativo da voz 

ativa, porque em alguns casos o modo e o tempo verbal são falhos, embora admita que há uma 

vantagem nesse formato: ele torna explícito o “eu” que executa a ação (FIORIN, 2018). 

Reformulando suas definições, o filósofo considera que para um enunciado ser 

considerado performativo, então, ele precisa se transformar em outro enunciado que siga a 

sequência pessoa/verbo performativo/modo mencionado, por exemplo: “Saia” é equivale a 

 
1 De acordo com Fiorin (2018), “condições de felicidade” não é uma boa denominação em português. O autor 

indica que “condições de sucesso” seria uma expressão melhor. No entanto, aquela foi a expressão popularizada 

pela tradução do texto de Austin e foi registrada em muitos textos da Pragmática. 
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“Ordeno que você saia”. Os enunciados que não contêm um verbo performativo na pessoa, no 

tempo, no modo e na voz indicados serão chamados performativos implícitos; aqueles que o 

têm, serão denominados performativos explícitos (FIORIN, 2018). 

Em conferências posteriores, Austin observa que os atos performativos não são tão 

facilmente distinguíveis dos constativos por algumas razões: alguns atos parecem ser tanto 

performativos quanto constativos; outros não atendem aos critérios de pessoa/tempo/modo e 

por último, nem todo ato de fala corresponde exatamente a fazer uma ação, como por exemplo: 

“eu o insulto” (AUSTIN,1990). 

Em sequência, Austin percebe que determinados atos performativos parecem ser 

compostos por uma parte equivale a constativos e ainda, casos em que “o proferimento todo 

parece ser verdadeiro ou falso, apesar de suas características de performativo” (AUSTIN, 1990, 

p. 81). Além disso, as condições de felicidade também são um dos critérios necessários para a 

realização de ambos os atos. 

Ao não conseguir encontrar um critério gramatical para distinguir os performativos, 

Austin conclui que não é fácil afirmar, mesmo com uma estrutura aparentemente explícita, que 

um proferimento seja performativo ou não, visto que alguns destes proferimentos se iniciam 

com “declaro que”, mas que na verdade, constituem declarações e que, portanto, são 

verdadeiros ou falsos. Admitindo tais dificuldades, o autor decide dar outro tratamento para o 

tema, retornando ao início de sua discussão a fim de refletir sobre o que significa “fazer algo” 

na expressão “dizer é fazer algo” (AUSTIN, 1990). 

Esta expressão fica entendida como o ato de proferir certas palavras, em determinado 

contexto, com certo “significado” no sentido filosófico da palavra, isto é, com um sentido e 

uma referência determinados. A este ato de “dizer algo”, Austin o chamou de realização de um 

ato locucionário. Posteriomente, Austin reformula sua hipótese inicial e afirma que ao falarmos, 

realizamos pelo menos três atos: um ato locucionário, um ato ilocucionário e um ato 

perlocucionário (AUSTIN,1990): 

1) O ato locucionário é o próprio ato de emitir um enunciado, de produzir uma 

expressão linguística com significado ou simplesmente o ato de dizer algo. Por exemplo, se 

alguém tem dificuldade de produzir sons e palavras em determinada língua, provavelmente terá 

dificuldades de produzir um ato locucionário (YULE, 1996). 

De acordo com Austin, realizar um ato locucional, em geral, é realizar um ato 

ilocucionário, visto que esta divisão é apenas uma abstração e porque “todo ato linguístico é 

ambas as coisas ao mesmo tempo” (AUSTIN, 1990, p. 120). Neste segundo tipo, realizamos 

um ato (uma ação) ao dizermos algo. Assim, quando usamos uma locução, podemos estar 
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perguntando ou respondendo a uma pergunta; 

dando alguma informação, ou garantia, ou advertência; 

anunciando um veredito ou uma intenção; 

pronunciando uma sentença; 

marcando um compromisso, fazendo um apelo ou uma crítica; 

fazendo uma identificação ou descrição; (AUSTIN, 1990, p. 88). 
 

2) O ato ilocucionário está relacionado a uma intenção, a um propósito específico. 

Segundo FIORIN (2018), o ato ilocucionário é o que se realiza na linguagem e tem um aspecto 

convencional, isto é, está marcado na linguagem e pode ser expresso por um performativo 

correspondente. Conforme o contexto, um mesmo ato ilocucionário pode ter significados 

distintos, o que foi chamado por Austin de força ilocucionária. Por exemplo, quando alguém 

profere o ato de fala “Cuidado”, de acordo com o contexto, o ato ilocucionário pode ter a força 

de um alerta, de uma advertência ou até mesmo de uma ameaça. 

3) O ato perlocucionário, por fim, está relacionado a “certos efeitos e consequências 

sobre sentimentos, pensamentos, ou ações dos ouvintes, ou de quem está falando, ou de outras 

pessoas” (AUSTIN, 1990, p. 89).  

Para ilustrar os tipos de atos de fala sugeridos por Austin, apresentamos o Quadro 1, que 

descreve a realização de um ato de fala, a partir de um frame2 da série You, conforme Figura 2: 

 

Figura 2 – Exemplo de Ato de Fala. 

 
Fonte: YOU (2018, E1, 01’08’’). 

 

Quadro 1 – Classificação e realização dos atos de fala de Austin. 

ATO DE FALA REALIZA/EXPRESSA FUNCIONAMENTO 

locucionário o próprio ato de dizer algo 
Do you work here? (Você trabalha 

aqui?) 

ilocucionário uma intenção do falante 

Ao perguntar “Você trabalha 

aqui?” a personagem Beck tem a 

intenção de levar o seu ouvinte a 

responde-la/atende-la. 

 
2 Segundo Cardoso (2008), frame é cada cena reduzida ao seu menor fragmento, que se resume a um quadro, a 

uma foto videográfica. 
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ATO DE FALA REALIZA/EXPRESSA FUNCIONAMENTO 

perlocucionário um efeito no ouvinte 
O efeito gerado no ouvinte é a 

atitude de responde-la/ atende-la. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Na última conferência de How to do things with words, o autor se detém em discutir 

mais a respeito dos atos ilocucionários e propõe a elaboração de uma lista das forças 

ilocucionárias de um proferimento no lugar de uma lista de verbos performativos como havia 

previsto anteriormente. Para este fim, Austin distingue cinco classes gerais de verbos diversos 

de acordo com sua força ilocucionária: veriditivos, exercitivos, comissivos, comportamentais e 

expositivos. (AUSTIN, 1990): 

a) Os veriditivos 

Como o nome sugere, caracterizam-se por dar um veredito, constituir uma estimativa, 

cálculo ou o estabelecimento de algo. Eles “consistem em emitir um juízo, oficial ou extra-

oficial sobre evidências ou razões quanto ao valor ou ao fato, na medida em que estes são 

passíveis de distinção” (AUSTIN, 1990, p. 124). Se estas forças emitem um determinado juízo, 

elas também estão passíveis de um julgamento como verdadeiro ou falso, como uma decisão 

de um árbitro de futebol. São exemplos de veriditivos os verbos: absolvo, condeno, constato, 

considero, determino, estimo, classifico, valorizo, analiso, descrevo etc.  

b) Os exercitivos 

Consistem na tomada de decisão a favor ou contra uma determinada ação, decidindo 

que algo tem de ser de tal maneira. São as forças ilocucionárias empregadas por árbitros e juízes 

e suas consequências podem ser que seus interlocutores sejam levados a fazer outros atos. 

Alguns exemplos de exercitivos: “nomeio, rebaixo, ordeno, mando, sentencio, dou, perdoo, 

aconselho, suplico, peço, recomendo, anulo, sanciono, suspendo, consagro, declaro encerrado, 

declaro aberto” (AUSTIN, 1990, p. 126). 

c) Os verbos compromissivos 

Geram um compromisso de quem os utiliza a realizar determinada ação, como 

“prometo, tenho a intenção de, dou a minha palavra, estou decidido a, pretendo, farei X, juro, 

aposto, pretendo etc”. (AUSTIN, 1990, p. 128). 

d) Os comportamentais 

Demonstram uma reação diante do comportamento e das atitudes dos outros. Por 

exemplo, para “pedir desculpas”, temos “peço desculpas”. Para agradecer, temos “agradeço”. 

Para atitudes, temos "me declaro ofendido", "não me importo", "rendo tributo a", "critico", "me 

queixo", "reclamo", "aplaudo", "passo por alto", "recomendo", "lamento" etc. 
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e) Os expositivos 

São usados quando expressamos opiniões, conduzimos debates, esclarecemos usos e 

referências. Austin afirma que estas classificações não são rígidas e um expositivo pode também 

ser interpretado como sendo das classes anteriormente apresentas. Alguns exemplos dessa 

classe são: “afirmo, nego, declaro, descrevo, classifico, identifico, observo, menciono, 

interponho (?), informo, aviso, digo, respondo, replico, pergunto, testifico, relato, juro, 

conjeturo (sic), duvido, sei, creio” (AUSTIN, 1990, p. 131). 

Algumas críticas são feitas às ideias apresentadas por Austin. Segundo Souza Filho 

(2006), a primeira delas diz respeito à falta de uma visão dialógica da linguagem, tendo em 

vista que a noção de ato de fala é muito concentrada em um falante individual, seguindo a 

estrutura pronome e verbos na primeira pessoa do singular, do presente do indicativo da voz 

ativa, desconsiderando o contexto ou os jogos de linguagem, nos termos de Wittgeinstein. Além 

disso, 

 

[...] Tem sido frequentemente apontado por críticos que a Teoria dos Atos de Fala, em 

conflito com sua própria concepção da linguagem em uso e da análise da linguagem 

como forma de ação, tem se concentrado em casos que estão muito distantes do uso 

concreto e dos fenômenos lingüísticos reais. O uso efetivo da linguagem na vida 

cotidiana é muito menos estruturado, muito mais fragmentado do que se observa 

nos casos e exemplos considerados pela teoria. Este uso é muito mais indireto, oblíquo 

e incompleto do que a teoria parece ter reconhecido. Isso equivale a dizer que, em 

larga escala, a Teoria dos Atos de Fala estaria formulando uma concepção idealizada 

de linguagem. No uso concreto, elementos implícitos têm um papel muito maior do 

que se admite. Além disso, esta teoria, ao propor um método de análise da linguagem, 

parece restringir-se a características manifestas dos atos de fala, parece ater-se à 

descrição dessas características. Seria, então, necessário ter à disposição ferramentas 

para uma análise mais profunda que leve em conta elementos implícitos, incluindo o 

caráter indireto de certos atos e de certos modos de influenciar a ação do interlocutor, 

tais como a manipulação, o preconceito, assim como outras características oblíquas e 

não declaradas que, apesar disso, são determinantes da força ilocucionária desses atos, 

assim como de seus efeitos e consequências (SOUZA FILHO, 2006, p. 227). 

 

Dessa forma, uma teoria muito centrada no “eu” acaba por não considerar o uso da 

linguagem ordinária e dos fenômenos que surgem a partir disso. Na linguagem cotidiana, os 

enunciados são menos estruturados e os elementos implícitos exercem um papel fundamental 

no ato comunicativo. Sem considerar estes fatores, a teoria em questão pode sugerir uma 

concepção idealizada de linguagem. Existe também uma concentração teórica nas 

características explícitas dos atos de fala, mas poucos elementos capazes de analisar a força 

ilocucionária e os atos perlocucionários. 

Apesar das críticas, as ideias apresentadas por Austin proporcionaram uma mudança 

significativa no paradigma estabelecido pela Filosofia da Linguagem de sua época. Sua 

exposição sobre o caráter performativo dos atos de fala abriu caminhos para uma nova linha de 
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pensamento sobre a linguagem ordinária e propiciou o desenvolvimento de muitos trabalhos 

que vieram a sistematizar suas noções iniciais apresentadas nas conferências em Oxford. 

 

2.4 SEARLE E O DESDOBRAMENTO DOS ATOS ILOCUCIONÁRIOS 

 

Searle (1932) foi aluno de Austin e também o responsável por sistematizar e ampliar as 

ideias apresentadas por ele sobre a Teoria dos atos de fala. Sua obra mais influente é Speech 

Acts, publicada em 1969, em que ele afirma que a unidade básica da comunicação linguística 

humana é o ato ilocucionário, que produz um efeito no ouvinte e este, entende o enunciado do 

falante. (SENFT, 2014). 

O autor parte da hipótese de que falar uma língua é uma forma de comportamento 

altamente complexa governada por regras. Aprender e dominar uma língua é aprender e 

dominar tais regras. A forma que essa hipótese assume é que falar uma língua é agir 

(performing) através dos atos de fala, como por exemplo, quando fazemos declarações, damos 

comandos, fazemos perguntas e promessas (SEARLE, 1969). 

Seguindo esta lógica, o autor afirma que, em geral, alguns tipos simples de atos de fala 

ilocucionários como afirmações, promessas e solicitações podem realmente ser realizados, 

seguindo certas regras convencionais, simplesmente pelo fato de o ouvinte reconhecer a 

intenção de alguém para que se comporte de tal maneira (SEARLE, 1969). 

Em Speech Acts, Searle justifica o estudo dos atos ilocucionários afirmando que toda 

comunicação linguística envolve atos linguísticos. Por isso, segundo o autor, o símbolo, a 

palavra ou a sentença não devem ser considerados a unidade básica da comunicação, mas sim, 

a palavra ou sentença na forma de um ato de fala (SEARLE, 1969). 

Baseado em sua hipótese sobre o que é falar uma língua, Searle afirma que os atos 

ilocucionários são formas de comportamento governadas por regras. Estas regras são tanto 

reguladoras, podendo ser parafraseadas como imperativos, quanto constitutivas e criam novas 

formas de comportamento. As regras constitutivas de Searle são equivalentes às condições de 

felicidade de Austin (SENFT, 2014). 

Antes de expor tais regras reguladoras, Searle (apud SENFT, 2014, p. 20) apresenta 

alguns exemplos a fim de explicar conceitos prévios3: 

 
3 a) John sairá da sala? 

b) John sairá da sala. 

c) John, saia da sala! 

d) Será que John saiu da sala. 

e) Se John sair da sala, eu também sairei. (Tradução nossa) 
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a) Will John leave the room? 

b) John will leave the room; 

c) John, leave the room!; 

d) Would that John left the room;  

e) If John leaves the room, I will leave also. 

Nestes casos, o falante se refere a uma pessoa em particular e predica o ato de sair da 

sala. Apesar dos atos ilocucionários serem diferentes, sendo realizados, respectivamente como 

uma pergunta, uma afirmação sobre o futuro, uma predição, uma ordem, uma expressão de 

desejo e uma expressão de intenção hipotética, os atos de referência (John) e de predicação são 

os mesmos porque ambos têm um conteúdo em comum. A este conteúdo em comum, Searle o 

chamou de proposição. Assim, os atos ilocucionários não possuem apenas uma força 

ilocucionária, mas também um conteúdo proposicional. Este, resulta de um ato de referência e 

de um ato de predicação. 

Searle apresenta então uma forma de representação dos atos ilocucionários através da 

fórmula F(p), com F sendo o marcador da força ilocucionária e p, o conteúdo proposicional. 

Em “Expressão e significado – estudo da teoria dos atos de fala” publicado originalmente em 

1979, Searle dá continuidade à obra anterior, retomando as categorias de atos de fala propostos 

por Austin e apresenta sua própria taxonomia para os atos ilocucionários. Na referida obra, um 

dos objetivos do autor é classificar os diferentes tipos de F (SEARLE, 2002). 

Segundo o autor, há doze dimensões em que os atos ilocucionários diferem entre si. 

Apresentamos abaixo algumas considerações sobre elas, de acordo com Searle (2002): 

1) Diferenças quanto ao propósito do tipo de ato:  o propósito ilocucionário é uma parte 

da força ilocucionária. Assim, o propósito de uma descrição é representar algo como de fato é. 

O propósito de uma promessa é fazer o falante assumir o dever de fazer algo. Essas diferenças 

correspondem às condições essenciais de Searle. 

2) Diferenças quanto à direção do ajuste entre as palavras e o mundo: alguns enunciados 

têm a propriedade de ajustar às palavras ao mundo, como no caso das asserções. Outros, de 

fazer o mundo se ajustar às palavras, como nas promessas e pedidos. 

3) Diferenças quanto aos estados psicológicos expressos: ao realizar qualquer ato 

ilocucionário: o falante expressa um estado em relação ao conteúdo proposicional manifestado. 

Dessa forma, é linguisticamente inaceitável atos que neguem o estado expresso, tais como 

“prometo x, mas não tenho a intenção de cumprir x”. 
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4) Diferenças quanto à força ou vigor com que o propósito ilocucionário é apresentado: 

pode haver graus variáveis de força ilocucionária, como em “sugiro irmos ao cinema” e “insisto 

em irmos ao cinema”. 

5) Diferenças quanto ao estatuto ou posição do falante e do ouvinte no que isso concerne 

à força ilocucionária da emissão: se um general diz para o soldado limpar o quarto, tal ato terá 

força de comando ou ordem; caso o soldado dissesse o mesmo ato para o general, ele teria força 

de sugestão, proposta ou pedido. 

6) Diferenças quanto ao modo com a emissão se relaciona com os interesses do falante 

e do ouvinte: é o que acontece nas lamentações (interesse do falante) e nas condolências 

(interesse do ouvinte). 

7) Diferenças quanto às relações com o resto do discurso: algumas expressões 

performativas relacionam a emissão com o resto do discurso e com o contexto, como por 

exemplo, “deduzo” e “concluo”. 

8) Diferenças quanto ao conteúdo proposicional determinadas pelos dispositivos 

indicadores da força ilocucionária: trata-se das diferenças, por exemplo, de um relato e uma 

previsão. O relato trata de alguma ação no presente ou passado, enquanto uma previsão se trata 

de algo no futuro. 

9) Diferenças entre os atos que devem sempre ser atos de fala e os que podem, mas não 

precisam, ser realizados como atos de fala: é o caso dos atos “classifico”, “estimo”, 

“diagnostico”, “concluo” entre outros. É possível classificar objetos sem enunciar “classifico 

tal objeto como A” ou qualquer expressão equivalente. 

10) Diferenças entre os atos que requerem e os que não requerem instituições 

extralinguísticas para a sua realização: um grande número de atos de fala exige que falante e 

ouvinte ocupem determinados papeis/posições sociais em uma instituição extralinguística para 

que o ato seja realizado, tais como “eu abençoo”, “eu batizo”, “declaro culpado”. 

11) Diferenças entre os atos em que o verbo ilocucionário correspondente tem um uso 

performativo e aqueles em que isso não acontece: a maior parte dos verbos ilocucionários tem 

usos performativos como prometer (promise) e concluir (conclude), porém os atos de ameaçar 

ou de gabar-se não são realizados ao se enunciar “eu ameaço”(I hereby threaten) ou “eu me 

gabo” (I hereby boast). Nem todos os verbos ilocucionários são performativos. 

12) Diferenças quanto ao estilo de realização do ato ilocucionário: alguns verbos 

ilocucionários marcam um estilo em particular de se realizar um ato ilocucionário. Searle (2002) 

exemplifica essa característica através dos verbos anunciar e confidenciar, que não necessitam 
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significar diferença de propósito ilocucionário ou conteúdo proposicional, mas apenas um estilo 

de realização do ato. 

Em resumo, na visão de Searle (2002), a taxonomia de Austin depara-se com pelo menos 

seis dificuldades inter-relacionadas: há uma confusão persistente entre verbos e atos; nem todos 

os verbos listados são verbos ilocucionários; existe muita sobreposição entre as categorias; 

muitos dos verbos catalogados nas categorias não correspondem a definição dada para ela; e o 

principal, para o autor, “é que não há princípio consistente de classificação” (SEARLE, 2002, 

p. 18). 

Os dispositivos de força ilocucionária ou illocutionary force indicating devices (DIFI’s) 

são suportes linguísticos que associam convencionalmente uma força a um enunciado. Segundo 

Lopes (2018), estes marcadores podem ser: 

 

(i) verbos performativos (prometer, ordenar, avisar, jurar, negar...); 

(ii) tipos de frase (declarativa, interrogativa, exclamativa, optativa); 

(iii) recursos prosódicos, especificamente curvas entoacionais; 

(iv) modos verbais. (LOPES, 2018, p. 144). 

 

Sobre as regras reguladoras e constitutivas, Searle as distingue da seguinte forma: as 

primeiras são do tipo que controla com antecedência atividades já existentes, como por 

exemplo, as regras do trânsito. As segundas, são do tipo que cria ou constitui a própria 

atividade, como por exemplo, as regras de um jogo. Estas, seguem a forma: “fazer X conta 

como Y. Aplicada ao futebol, a bola que entra entre os travessões do gol, conta como um gol. 

(LEVINSON, 2007). As regras que relacionam os DIFI’s com os atos ilocucionários são apenas 

deste tipo: “Se eu previno você para que não toque o cão, isto conta com o entendimento de que 

não é do seu melhor interesse tocar o animal” (LEVINSON, 2007, p. 307). De acordo com o 

que foi observado por Austin, esta advertência só terá validade se todas as condições de 

felicidade forem cumpridas. Para Searle, esta condição é chamada de essencial. 

Em Speech Acts (1969), o autor faz uma análise do ato ilocucionário promessa. Para que 

tal ato seja realizado, é necessário que cada uma das condições constitutivas abaixo seja 

cumprida: 
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1. O falante disse que executaria uma ação futura 
2. Ele pretende executá-la 
3. Ele acredita que pode executá-la 
4. Ele pensa que não a executaria de qualquer maneira no curso normal da ação 
5. Ele pensa que o destinatário quer que ele a execute (e não que eu o destinatário 

quer que ele não a execute 
6. Ele pretende colocar-se na obrigação de executá-la enunciando E 
7. Tanto o falante quanto o destinatário compreendem E 
8. Ambos são seres humanos normais conscientes 
9. Ambos encontram -se em circunstâncias normais – por exemplo, não estão 

representando uma peça 
10. A enunciação E contém algum DIFI que só é adequadamente enunciado se todas 

as condições adequadas são válidas (LEVINSON, 2007, p. 303). 

 

Em outras palavras, não prometemos aquilo que consideramos que não é benéfico para 

o nosso interlocutor. O conteúdo proposicional do ato ilocucionário de uma promessa localiza-

se temporalmente no futuro; o falante é sincero quando expressa a promessa e ao enunciá-la, 

passa a existir uma obrigação de vir a cumpri-la (LOPES, 2018). 

De acordo com Levinson (2007), as regras 7 – 10 são válidas para todos os tipos de atos 

ilocucionários. As enumeradas de 1 – 6 são regras constitutivas específicas do ato de prometer. 

Se alguém as cumpre, desde que 7-10 também sejam válidas, promete eficaz e sinceramente, 

então o mundo e as todas as dez regras constitutivas coincidem. 

Searle considera possível reduzir um grande número de atos ilocucionários que compõe 

a comunicação humana a um conjunto menor, limitado por diversos critérios. Entre eles, Lopes 

(2018) destaca: 

 

i) objetivo ou propósito do ato: os atos podem ser categorizados ou agrupados em 

classes de acordo com o propósito do falante ao realiza-lo linguisticamente [...] 

ii) direção de ajustamento entre as palavras e o mundo [...]. Quando se afirma algo, 

pretende-se que as palavras enunciadas descrevam ou representem a realidade, ou 

seja, se ajustem ao mundo [...]; 

iii) critério do estado psicológico expresso: quem pede algo, exprime a vontade de que 

o que se pede venha a ser feito pelo destinatário do pedido; quem promete, tem a 

intenção de vir a cumprir o prometido [...]; 

iv) critério de conteúdo proposicional: as diferenças a este nível são extremamente 

relevantes, na medida em que, sendo indubitavelmente um produto da 

intencionalidade comunicativa do falante, os atos constroem-se linguisticamente, 

envolvendo escolhas linguísticas ao nível da referência e da predicação [...] São ainda 

as restrições no que toca ao conteúdo proposicional expresso que permitem distinguir 

tipos de atos ilocutórios: quando se aconselha algo, a proposição refere-se a um ato 

futuro do ouvinte, mas quando se promete algo, como acima se sublinhou, a 

proposição refere-se a um ato futuro do falante; já quando se assere algo, qualquer 

proposição pode ser expressa, sem restrições no que toca à esfera do tempo. (LOPES, 

2018, p. 147-148). 
 

É importante notar também que há atos que exigem a expressão de proposições ou de 

conteúdos proposicionais e outros que não. Atos ilocucionários como afirmação, promessa e 
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pergunta, por exemplo, fazem parte daquele grupo. Já o ato de parabenizar alguém, dizendo 

“parabéns”, não contém proposição expressa (LOPES, 2018). 

Ainda não satisfeito com os critérios estabelecidos, Searle apresenta uma proposta de 

tipologia dos atos ilocucionários. De acordo com esta taxonomia, o filósofo estabelece em cinco 

classes fundamentais através das quais é possível executar algo ao falar. No quadro abaixo, 

apresentamos as classes de atos e seus respectivos objetivos ilocucionários (LOPES, 2018): 

 

Quadro 2 - Classes de atos e objetivos ilocucionários. 

CLASSES DE ATOS OBJETIVO ILOCUTÓRIO4 

Assertivos 

(afirmar, negar, informar, responder, confirmar...) 

Comprometer o falante com a verdade da 

proposição expressa. 

Diretivos 

(ordenar, pedir, aconselhar, avisar, suplicar, perguntar...) 

Levar o interlocutor a adotar um comportamento, 

verbal ou não verbal. 

Compromissivos 

(prometer, jurar, ameaçar...) 

Colocar o falante na obrigação de vir a realizar 

algo. 

Expressivos 

(saudar, agradecer, pedir desculpas, congratular-se, 

lamentar, dar os pêsames, dar os parabéns...) 

Expressar o estado psicológico do falante 

relativamente a uma situação. 

Declarações 

(casar alguém, batizar alguém, excomungar alguém, 

despedir alguém, nomear alguém para um cargo, declarar 

o estado de sítio...) 

Promover literalmente à existência a situação 

descrita no conteúdo proposicional. 

Declarações assertivas 

Promover literalmente à existência uma nova 

situação, relacionando o locutor com a verdade do 

conteúdo proposicional. 

Fonte: Lopes (2018, p. 148-149). 

 

Ao apontar as fragilidades da taxonomia iniciada por Austin, Searle (2002) sugere uma 

proposta alternativa para a classificação dos atos ilocucionários.  Em sua taxonomia, os atos 

ilocucionários são classificados como assertivos, diretivos, compromissivos, expressivos e 

declarações: 

I) Assertivos: são os atos que têm como propósito comprometer o falante com a verdade 

da proposição expressa. Todos os diretivos são passíveis da avaliação “verdadeiro ou falso” e 

tem como ajuste a direção “palavra-mundo”. O estado psicológico expresso é de crença. 

 

  

 
4 Termo utilizado pela autora, conforme a língua portuguesa escrita em Portugal. 
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Figura 3 – Ato ilocucionário assertivo. 

 
Fonte: YOU (2018, E1, 1’18’’). 

 

No frame, o protagonista Joe afirma que “é uma boa escolha”. Trata-se de um ato 

ilocucional assertivo porque o falante se compromete de que aquilo que diz é verdadeiro. É um 

ato possível de julgá-lo como verdadeiro ou falso, além de expressar o estado psicológico de 

crença por parte do falante. Seu estado psicológico expressa a crença naquilo que diz. 

II) Diretivos: o propósito deste ato é equivalente a tentativas do falante em levar o 

ouvinte a fazer algo. A direção do ajuste é mundo-palavra e a condição de sinceridade é a 

vontade ou o desejo. São exemplos de diretivos os verbos pedir, convidar, ordenar, mandar 

pedir, pleitear, rezar, rogar, convidar, permitir, aconselhar, afrontar, desafiar, contestar. 

 

Figura 4 – Ato ilocucionário diretivo. 

 
Fonte: YOU (2018, E1, 1’13’’). 

 

Ao enunciar “Posso te ajudar a encontrar algo?”, o personagem leva o seu interlocutor 

a fazer alguma ação, seja responder verbalmente ou apontar para algum objeto, por exemplo. 

III) Compromissivos: nesta categoria, Searle (2002) praticamente replica o que foi 

proposto por Austin, fazendo apenas uma ressalva sobre alguns verbos. Os compromissivos são 

atos ilocucionários cujo propósito (e o conteúdo proposicional) é comprometer o falante com 
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alguma ação futura. A direção do ajuste é mundo-palavra e a condição de sinceridade é intenção. 

Estão nesta classificação os verbos (pegar da lista de Austin), exceto haver de, ter a intenção 

de, favorecer, entre outros. 

IV) Expressivos: como o nome sugere, o propósito ilocucionário é o de expressar um 

estado psicológico, que será especificado na condição de sinceridade e no conteúdo 

proposicional. Nesta categoria não há direção de ajuste, visto que ao realizar um ato expressivo, 

o falante não quer que o mundo se ajuste as suas palavras ou vice-versa e por isso, a verdade da 

proposição é pressuposta. Estão nesta categoria os verbos agradecer, congratular, desculpar-se, 

dar pêsames, deplorar e dar as boas-vindas. 

 

Figura 5 – Ato ilocucionário expressivo. 

 
Fonte: YOU (2018, E1, 1’19’’). 

 

Neste frame vemos a protagonista Beck dizendo “Hmm, eu me sinto estranhamente 

validada”, expressando seu estado psicológico de estranhamento após ouvir uma resposta sobre 

sua escolha de livro. 

Declarações: esta categoria é definida pela realização bem sucedida que há na 

correspondência entre o conteúdo proposicional e o mundo. Por exemplo, se sou bem sucedido 

em declará-lo presidente, então, você é o presidente. O mesmo acontece no ato do casamento. 

Se sou bem sucedido em casá-lo, então você está casado. Sobre a direção do ajuste, Searle 

(2002, p. 28) afirma que “a realização de uma declaração produz um ajuste precisamente por 

ser uma realização bem sucedida”. 

Tal fato é possível porque deve haver uma instituição extralinguística em que falante e 

ouvinte conhecem e ocupam posições distintas. O autor afirma também que as declarações são 

uma categoria de ato de fala muito especial: a direção do ajuste é tanto palavra-mundo como 

mundo-palavra e não há condição de sinceridade. 

 



37 

 

Quadro 3 – Taxonomia de Searle para os atos ilocucionários. 

 Assertivos Diretivos Compromissivos Expressivos Declarações 

Direção do 

ajuste 
Palavra-mundo Mundo-palavra Mundo-palavra Não há 

Palavra-mundo/ 

Mundo -palavra 

Condição de 

sinceridade 
---- Vontade/desejo Intenção 

Conforme o 

estado 

expresso 

---- 

Conteúdo 

proposicional 

Comprometer o 

falante com a 

verdade do que 

é expresso 

Tentar levar o 

ouvinte a fazer 

alguma ação 

futura 

Comprometer o 

falante a realizar 

ação futura 

Conforme o 

estado 

expresso 

---- 

Estado 

psicológico 

expresso 

Crença ---- ---- 

Conforme o 

estado 

expresso 

---- 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

A seguir, apresentamos outros exemplos para cada tipo de ato ilocucionário extraídos 

de manchetes de notícias: 

Assertivo: “O presidente me quer fora do cargo”, disse Moro, ao deixar claro que sua 

saída foi motivada pela decisão de Bolsonaro; 

Diretivo: “Eu gostaria que todos voltassem a trabalhar”, diz Bolsonaro sobre 1º de 

maio; 

Compromissivo: “Peço a Deus que não tenhamos problema essa semana, porque 

chegamos no limite, não tem mais conversa, ok? Daqui pra frente não só exigiremos, faremos 

cumprir a Constituição. Ela será cumprida a qualquer preço”; 

Expressivo: “Minha solidariedade ao primeiro-ministro Boris Johnson. Faço votos 

para que ele se recupere o quanto antes. Desejo, também, muita força para sua família e para 

todo o grande povo britânico, ao qual estamos unidos no combate ao covid-19 e aos seus efeitos 

malignos", tuitou Bolsonaro; 

Declarações: “Vamos tocar o barco [...] Amanhã nomeamos novo diretor da PF”.  

Na visão de Lopes (2018), há pelo menos dois pontos de destaque na tipologia proposta 

por Searle. O primeiro é que esta taxonomia torna os quatro primeiros tipos de atos 

ilocucionários bastante democráticos, visto que eles englobam as ações e intenções que 

qualquer falante pode expressar em suas interações cotidianas, com exceção da última 

classificação, cujas declarações do falante exigem que ele esteja investido de alguma autoridade 

institucional para que os atos por ele proferidos sejam realmente realizados.  

O segundo ponto que a autora destaca é o fato de Searle ter esboçado grandes categorias 

de atos de fala, resultante de um leque mais amplo de critérios diferenciadores. Por exemplo, 

os atos de promessa e ameaça fazem parte dos compromissivos, porém, de naturezas diferentes. 
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No primeiro caso, o conteúdo proposicional é positivo para o interlocutor, já no segundo, é 

totalmente o oposto (LOPES, 2018). 

Além destes pontos, é importante destacarmos neste trabalho uma relação existente 

entre intencionalidade e convencionalidade. Por serem intencionais, os atos ilocucionários são 

também convencionais, porque estão convencionalmente ligados a propriedades dos 

enunciados. Isto significa que ao longo do processo de aquisição de sua língua materna, o 

falante internaliza um número de regras que regulam o uso adequado das estruturas linguísticas. 

Assim, podemos dizer que para alcançarmos nossos objetivos comunicativos, precisamos estar 

cientes de que nossos atos de fala envolvem escolhas linguísticas que não são aleatórias 

(LOPES, 2018). 

Quanto às críticas ao desenvolvimento dos atos ilocucionários propostos por Searle, 

Levinson afirma que “apesar talvez de ser um progresso em relação à de Austin, é uma 

decepção, no sentido de que carece de princípios que a fundamentem; ao contrário do que diz 

Searle, nem mesmo se baseia, de maneira sistemática, nas condições de felicidade” 

(LEVINSON, 2007, p. 305). Embora o esquema proposto pelo filósofo apresente um avanço 

no que diz respeito ao agrupamento dos atos ilocucionários sugeridos por Austin, para 

Levinson, Searle não considera um dos principais pressupostos da teoria, que são as condições 

de felicidade dos atos. Além disso, também não apresenta critérios que permitam uma 

sistematização adequada para sua classificação. 

Lopes (2018) destaca dois pontos críticos na teoria dos atos ilocucionários de Searle. O 

primeiro deles é o fato de tomar como base atos de fala isolados e considerar também que existe 

uma relação biunívoca entre a enunciação de uma frase e determinado ato ilocucionário. Em 

relação a isso, há muitos exemplos de atos ilocucionários que podem gerar ambiguidade quanto 

à classificação, tendo em vista que podem ser classificados em uma ou em outra categoria. Se 

digo “amanhã eu venho aqui”, pode ser interpretado como uma promessa ou uma ameaça, de 

acordo com o contexto. 

Por não haver uma correspondência exata entre um enunciado e um ato ilocucionário, 

vários autores se debruçaram sobre esta questão para definir critérios capazes de distinguir atos 

ilocutivos diretos e atos ilocutivos indiretos. Convencionalmente, os atos ilocutivos diretos são 

marcados pela presença de verbos performativos e por tipos de frases. Searle, porém, reconhece 

que os atos ilocutivos também podem ser realizados de maneira indireta, quando não há uma 

relação entre a forma e função da estrutura. Isto acontece, por exemplo, quando usamos a 

estrutura de uma frase interrogativa para fazer um pedido (LOPES, 2018). 
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Outra teoria importante derivada dos Atos de fala de Austin é a do Princípio Cooperativo 

de Grice, que é o princípio geral que rege a comunicação. De acordo com ele, o falante leva em 

consideração nas suas falas o desenrolar da conversa e a direção que ela toma (FIORIN, 2018). 

Grice (1982) parte do pressuposto de que nossas conversas não são uma sucessão de 

observações desconectadas e que os participantes de um diálogo se esforçam cooperativamente 

num propósito comum. O autor então, formula um princípio geral que foi chamado de Princípio 

de Cooperação, a que os falantes estão submetidos: “Faça sua contribuição conversacional tal 

como é requerida, no momento em que ocorre, pelo propósito ou direção do intercâmbio 

conversacional em que você está engajado” (GRICE, 1982, p. 86). Deste princípio geral, Grice 

formula quatro categorias de máximas e suas submáximas: 

 

QUANTIDADE:  

1. Faça com que sua contribuição seja tão informativa quanto requerido (para o 

propósito corrente da conversação). 

2. Não faça sua contribuição mais informativa do que é requerido. 

QUALIDADE (Trate de fazer uma contribuição que seja verdadeira): 

1. Não diga o que você acredita ser falso. 

2. Não diga senão aquilo que você possa fornecer evidência adequada. 

RELAÇÃO: 

1. Seja relevante. 

MODO (Seja claro): 

1. Evite obscuridade de expressão. 

2. Evite ambiguidades. 

3. Seja breve (evite prolixidade desnecessária). 

4. Seja ordenado. (GRICE, 1982, p. 87-88). 

 

De acordo com Fiorin (2018), muitas críticas foram feitas às ideias de Grice por 

considerarem sua teoria baseada numa concepção muito idealizada de comunicação humana e 

de sociedade, pois caracteriza a troca verbal como um evento perfeitamente harmonioso, 

ignorando os diversos fatores que influenciam nas trocas comunicativas. 
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3 GRAMÁTICA DO DESIGN VISUAL 

 

Há milhares de anos a humanidade tem utilizado a combinação de textos e imagens a 

fim de atender as mais diversas necessidades, sejam elas artísticas, documentais, religiosas e 

outras (BATEMAN, 2014). À medida que a tecnologia evolui, ela amplia a quantidade de 

recursos e de possibilidades na produção e interpretação de textos multimodais. Do papiro às 

telas dos smartphones, os artifícios mudaram substancialmente e isso tem proporcionado 

inúmeras maneiras de se usar a(s) linguagem(ns) e de alcançar propósitos variados. 

Em muitos contextos, a combinação de imagem e texto é vista como uma coisa 

completamente comum. Tanto o texto quanto a imagem são referidos como diferentes modos 

de comunicação. Suas relações são por consequência, estudadas na área da multimodalidade, 

que investiga também os diversos modos de expressão e combinações entre eles (BATEMAN, 

2014). 

Combinações entre estes modos são muitas vezes chamados de multiplicação do 

significado, porque sob determinadas condições, o valor de uma combinação de dois modos de 

significado pode ser mais informativo do que quando os modos são usados sozinhos, porém 

para que o significado de uma parte e o significado da outra possam construir algo diferente da 

soma dos dois, é necessário haver algum contato, algumas propriedades internas que permitam 

esta multiplicação de sentidos. Não obstante, se o produto resultante do uso de texto e imagem 

não fosse diferente do uso individual, ambos os modos não seriam usados com a frequência que 

são (BATEMAN, 2014, itálico do autor). 

Dito isto, considerando as várias possibilidades de se tratar teoricamente os modos 

semióticos texto e imagem e considerando também os objetivos deste trabalho, optamos pelo 

modelo desenvolvido por Gunther R. Kress e Theo van Leeuwen na obra Reading Images: the 

grammar of visual design (1996; 2006). 

Apesar do subtítulo “a gramática do design visual”, doravante (GDV), os autores 

afirmam que seu trabalho não tem a intenção de criar regras. Assim como a gramática de uma 

língua descreve como as palavras combinam entre si, a proposta da gramática visual é descrever 

como pessoas, lugares e coisas representadas combinam em “declarações” visuais de maior ou 

menor complexidade e extensão. Além disso, os autores pretendem demonstrar como a GDV 

pode exercer um papel importante na produção do significado (KRESS; van LEEUWEN, 

1996). 

De acordo com os autores, sua proposta para a análise de imagens recebe o nome de 

gramática do design visual porque era necessário um termo que fosse capaz de abranger desde 
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a pintura a óleo a capa de revista, tanto as histórias em quadrinhos como o diagrama científico. 

Para Kress e van Leeuwen, é importante ressaltar que se trata de uma gramática do design visual 

contemporâneo em culturas ocidentais, e portanto, um inventário dos elementos e regras 

subjacentes a uma forma de cultura específica de comunicação visual (KRESS; van 

LEEUWEN, 1996). 

A GDV deve ser vista como uma integrante da “semiótica social”5, inspirada nos 

trabalhos de Michael Halliday, que impulsionaram estudos em diversas áreas da Semiótica. 

Deste movimento da teoria semiótica social, surge a GDV com o objetivo de desenvolver uma 

estrutura descritiva que possa ser usada como uma ferramenta para análise visual, atendendo a 

propósitos críticos e práticos. (KRESS; van LEEUWEN, 1996). 

Compartilhamos com os autores a ideia de que estruturas visuais produzem significados, 

assim como estruturas linguísticas, e, portanto, tais estruturas nos direcionam para 

interpretações diferentes e para formas diferentes de interação social: 

 

Os significados que podem ser produzidos na linguagem e na comunicação visual se 

sobrepõem em parte, isto é, algumas coisas podem ser expressas tanto visual como 

verbalmente; e em parte elas divergem – algumas coisas podem ser “ditas” apenas 

visualmente, outras apenas verbalmente. Mesmo quando algo pode ser “dito” tanto 

visual quanto verbalmente a maneira em que será dito é diferente. Por exemplo, o que 

é expresso na linguagem através da escolha entre diferentes classes de palavras e 

estruturas semânticas, é, na comunicação visual, expresso entre, por exemplo, usos de 

diferentes cores ou diferentes estruturas composicionais (KRESS; van LEEUWEN, 

1996, p. 2). 

 

Assim como a palavra escrita ou dita, as estruturas visuais também têm seus potenciais 

e limitações. Mesmo nos casos em que palavra e imagem dizem a mesma coisa, esta se 

diferenciará através dos diversos componentes dos quais o texto verbal não dispõe, como as 

cores, o ângulo, o posicionamento, a direção do olhar entre os interlocutores, etc. 

O design visual, assim como a linguagem e todos os outros modos semióticos, deve 

servir a vários processos representacionais e comunicativos. Para este fim, os autores adotaram 

a noção teórica de metafunção, oriunda do trabalho de Halliday. Em seus termos, elas 

compreendem uma função ideacional, que representa o mundo ao nosso redor e dentro de nós; 

uma função interpessoal, que representa as interações sociais como relações sociais e uma 

função textual, em que as representações e os atos comunicativos formam um todo 

comunicativo a que chamamos de texto (KRESS; van LEEUWEN, 1996). Adaptadas para a 

 
5 Semiótica Social porque considera a forma linguística usada, os atores sociais que a produziram e o contexto 

social em que foi produzida. 
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terminologia dos autores, elas são chamadas, respectivamente, de função representacional, 

interativa e composicional. 

 

3.1 METAFUNÇÃO REPRESENTACIONAL 

 

A metafunção ideacional diz que todo meio semiótico é capaz de representar o mundo 

da forma como os seres humanos o vivenciam, ou seja, ele deve ser capaz de representar objetos 

e suas relações externas ao sistema representacional. Ao fazer isso, os modos semióticos 

oferecem uma gama de opções em que os objetos e suas relações entre si podem ser 

representados. (KRESS; van LEEUWEN, 2006). 

A metafunção linguística ideacional é equivalente à metafunção visual representacional, 

que indica a relação entre os participantes internos de uma imagem. Estes participantes podem 

ser classificados de duas maneiras: como participantes interativos, aqueles que falam, ouvem, 

escrevem, leem, produzem ou visualizam imagens; também podem ser participantes 

representados, como as pessoas, lugares ou coisas representadas na fala, na escrita, na imagem 

ou através delas, ou ainda, são os participantes sobre quem falamos, escrevemos ou produzimos 

imagens (ALMEIDA, 2009, negritos nossos). 

Essa metafunção para a análise visual é ainda subdividida de acordo com a presença de 

um vetor. Para os autores, a característica definidora de uma “proposição” visual é a presença 

de um vetor: “as estruturas narrativas sempre têm um, as estruturas conceituais nunca. Nas 

figuras, esses vetores são formados por elementos representados que formam uma linha oblíqua, 

geralmente uma linha diagonal bastante forte” (KRESS; van LEEUWEN, 2006, p. 59). Quando 

os participantes são conectados por um vetor, eles são representados fazendo alguma ação para 

o outro ou uma ação recíproca. Para este padrão vetorial, Kress e van Leeuwen (2006) o 

nomearam de processo narrativo.  Em oposição a estes, há os processos conceituais, em que os 

participantes são representados em termos de sua classe, estrutura ou significado. Em outras 

palavras, os processos narrativos servem para representar ações em andamento e eventos, 

processos de mudança. Para os fins deste trabalho, no tocante à metafunção representacional, 

iremos nos deter apenas na exposição das características do processo narrativo. 

 

3.1.1 Processos Narrativos 

 

Sendo os processos narrativos utilizados para descrever como estão relacionados os 

componentes das ações representadas em uma imagem, iremos agora nos concentrar em 
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apresentar brevemente como eles são categorizados de acordo com a proposta da Gramática do 

Design Visual. De acordo com Almeida (2009, p. 179), nos processos narrativos, “os 

participantes podem ser chamados de (1) Ator/Reator e Meta/Fenômeno; (2) Dizente e 

Anunciado; ou de (3) Experienciador e Fenômeno”. 

Segundo Kress e van Leeuwen (2006), tipos diferentes de processos narrativos podem 

ser distinguidos com base nos tipos de vetor, número e tipos de participantes envolvidos. “O 

Ator é o participante de quem o vetor emana, ou ele mesmo, todo ou em parte, forma o vetor 

(KRESS; van LEEUWEN, 2006, p. 63). Já “a Meta é o participante para quem ou para que o 

vetor é direcionado, portanto também é o participante para quem ou para que a ação é feita, 

para quem ou para que a ação é direcionada” (KRESS; van LEEUWEN, 2006, p. 64). 

Ambos os participantes, ator e meta são conectados por meio de um vetor – a linha 

oblíqua/diagonal bastante forte já mencionada – estabelecida pela direção em que os 

participantes estão em contato. Nesses casos, temos uma estrutura transacional, que acontece 

quando uma ação ocorre entre duas partes. Imagens classificadas como transacionais podem ou 

não incluir vetores bidirecionais. Quando isso acontece, os papeis de Ator e Meta são alternados 

entre si. Quando a ação envolve apenas o Ator e nenhum outro participante é o destino dessa 

ação, a imagem é categorizada como não transacional (ALMEIDA, 2009). 

 

Figura 6 – Ator (Paco) e Meta (Joe). 

 
Fonte: YOU (2018, E1, 22’36’’). 
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Figura 7 – Ator (Joe) e Meta (Paco). 

 
Fonte: YOU (2018, E1, 22’40’’). 

 

Quando um participante executa uma ação e este direciona seu olhar para alguém ou 

para alguma coisa, este processo é chamado de reação, ao invés de ação. O participante que 

olha é chamado de Reator e o objeto de seu olhar, denominado de Fenômeno. Dentro desse 

raciocínio, se um participante olha para alguém ou para alguma coisa não identificada ou 

visualizada claramente na imagem, classificamos como uma reação não transacional 

(ALMEIDA, 2009). 

Kress e van Leeuwen (2006) também apresentam critérios para análise dos vetores 

empregados nas histórias em quadrinhos no que foi chamado de processos verbais e processos 

mentais. Para analisar diagramas como os da cadeia alimentar ou o do ciclo da água, há os 

processos de conversão. Para a análise de diagramas sem participantes e que possui apenas um 

vetor, há o simbolismo geométrico. Em virtude de nossos objetivos para este trabalho, não 

iremos detalhar estes processos de análise. 

Por fim, as imagens narrativas podem conter participantes secundários, relacionados aos 

participantes principais, porém ligados através de outros meios e não por vetores. Estes 

participantes são as Circunstâncias. Elas são participantes que podem ser retiradas sem afetar a 

proposição básica realizada pela narrativa, embora sua ausência implique em perda de 

informação. (KRESS; van LEEUWEN, 2006). 

De acordo com Almeida (2009), estas circunstâncias podem ser classificadas como 
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(1) circunstância de locação, que situa os participantes em termos de plano de fundo 

da imagem, escolha, intensidade e contraste de cores, nível de detalhes, sobreposição 

de elementos; 

(2) circunstância de meios, relacionada ao uso de objetos discretos, artefatos e 

ferramentas; 

(3) circunstância de acompanhamento, referente à forma como se estabelece a 

conexão entre os participantes de uma imagem, não por meio de relações vetoriais, 

mas por meio de atributos usados para descrever suas características (ALMEIDA, 

2009, p. 180). 

 

Com esta categorização das circunstâncias, concluímos os elementos de análise dos 

processos narrativos da metafunção representacional visual. Como forma de resumir o exposto 

neste tópico, apresentamos o quadro elaborado por Almeida (2009, p. 180). 

 

Quadro 4 – Resumo do processo narrativo da metafunção visual representacional. 

Metafunção representacional Processo narrativo Participantes(s) 

Transacional/não-transacional Ação/Reação 
Ator/Reator 

Meta/Fenômeno 

 Verbal Dizente/Anunciado 

 Mental Experienciador/Fenômeno 

Circunstâncias: locação, meios, acompanhamento 

Fonte: Almeida (2009, p. 180). 

 

3.2 METAFUNÇÃO INTERATIVA 

 

No tópico anterior discutimos como analisar a presença e as relações entre os 

participantes representados em uma imagem, constituindo a metafunção representacional. 

Neste tópico, iremos apresentar a metafunção interativa, que demonstra como se dão as relações 

entre os participantes da imagem e seus observadores. Segundo Almeida (2009, p. 182), os 

principais critérios de análise desta metafunção são “contato, distância social, perspectiva (ou 

ponto de vista e modalidade (ou valor de realidade)”, os quais apresentamos abaixo: 

Contato: Kress e Van Leeuwen explicam que “quando os participantes representados 

olham para o observador, os vetores, que são formados pelo olhar dos participantes, conectam 

estes com os observadores” (KRESS; van LEEUWEN, 2006, p. 117). Com isso, o contato é 

estabelecido, mesmo que em um nível imaginário. Este contato pode acontecer de duas 

maneiras: por oferta ou demanda. Demanda acontece quando “o olhar do participante (e o gesto, 

se houver) demanda algo do observador, demanda que este entre em algum tipo de relação 

imaginária com ele ou ela” (KRESS; van LEEUWEN, 2006, p. 118). O tipo de relação é 

significada através de outros meios, como por exemplo, um sorriso do participante exige do 

observador uma relação de afinidade; um gesto de apontar o dedo para o observador pode 
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significar “ei, você”; Em cada caso, o participante da imagem quer algo do observador, quer 

que ela faça alguma coisa, como chegar mais perto, permanecer a distância, etc. (KRESS; van 

LEEUWEN, 2006). Já a oferta acontece quando “os participantes representados se ‘oferecem’ 

para o observador como um item de informação, objeto de contemplação, impessoalmente. 

 

Figura 8 – Olhar de demanda. 

 
Fonte: YOU (2018, E1, 1’09’’). 

 

Figura 9 – Olhar de oferta. 

 
Fonte: YOU (2018, E1, 04’26’’). 

 

Distância social: nas interações do cotidiano, as relações sociais determinam a distância 

social que mantemos um do outro, tanto literal quanto figurativamente. Nesta segunda dimensão 

dos significados interativos das imagens, temos a seguinte subdivisão: close shot, medium close 

shot e long shot. Dessa forma, o close shot ou close-up (plano fechado) mostra a cabeça até os 

ombros do sujeito. O medium close shot (plano médio) mostra o participante até a altura da 

cintura, com variações que mostram até o joelho da figura. No long shot (plano aberto) a figura 

humana ocupa metade da tela, ou seja, é apresentada de corpo todo (KRESS; van LEEUWEN, 

2006). 
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Figura 10 – Close shot. 

 
Fonte: YOU (2018, E1, 04’15’’). 

 

Figura 11 – Medium shot 

 
Fonte: YOU (2018, E1, 03’3’’) 

 

Figura 12 – Long shot. 

 
Fonte: YOU (2018, E1, 05’00’’). 

 

De acordo com Almeida (2009), o plano fechado mostra detalhes do rosto do 

participante, permitindo uma relação de familiaridade e conhecimento de sua personalidade. 

No plano médio é equivalente a um meio termo, entre uma relação mais íntima ou mais ausente, 
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uma relação puramente social. Já o distanciamento do plano aberto revela uma relação de 

estranhamento, como se o participante fosse apenas um tipo humano, e não um indivíduo. 

Perspectiva: segundo Kress e van Leeuwen (2006), além das relações de 

oferta/demanda e de distância social, a perspectiva corresponde a um “ponto de vista”, que 

implica na possibilidade de os participantes de uma imagem expressarem suas atitudes 

subjetivas e sociais. O ângulo horizontal e suas variações (frontal e oblíqua) está relacionada à 

atitude de envolvimento. Nas palavras dos autores, 

 

A diferença entre o ângulo frontal e o oblíquo é a diferença entre o distanciamento e 

o envolvimento. O ângulo horizontal codifica se o produtor da imagem (e portanto, o 

observador) está “envolvido” com os participantes representados ou não. O ângulo 

frontal diz, “o que você vê aqui é parte do nosso mundo, algo com que nós estamos 

envolvidos”. O ângulo oblíquo diz, “o que você vê aqui não é parte do nosso mundo; 

é o mundo deles, algo com que nós não estamos envolvidos” (KRESS; van 

LEEUWEN, 2006, p. 136). 

 

Figura 13 – Ângulo horizontal. 

 
Fonte: YOU (2018, E1, 45’34’’). 

 

Já o ângulo vertical e suas variações (alto, baixo, nível ocular) transmitem relações de 

poder.  Se um participante representado é visto de um ângulo alto em relação ao observador, o 

representado está numa posição superior, portanto, revelando um ponto de vista de poder sobre 

ele. Se o participante representado é visto de um ângulo baixo, o observador detém poder sobre 

ele. Se, finalmente, a figura é vista ao nível do olho, então o ponto de vista revela uma situação 

de igualdade e não há diferenças de poder envolvidas entre eles (KRESS; van LEEUWEN, 

2006). 
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Figura 14 – Ângulo vertical. 

 

Fonte: YOU (2018, E1, 34’30’’). 

 

Modalidade (ou valor de realidade): o termo modalidade é oriundo da linguística e se 

refere ao valor de verdade ou de credibilidade das sentenças realizadas sobre o mundo. O 

conceito de modalidade é igualmente essencial para a comunicação visual, tendo em vista que 

as imagens representam pessoas, lugares e coisas da maneira como elas são, existem ou não, 

como os seres imaginários, fantasias, caricaturas etc. (KRESS; van LEEUWEN, 2006). 

As formas de se modular a realidade em imagens podem ser categorizadas em diferentes 

critérios de valor, como através da modalidade naturalista ou da sensorial. A modalidade 

naturalista é baseada na equivalência entre a imagem de um objeto e aquilo que se observa a 

olho nu. Quanto maior a correspondência entre o objeto representado e o objeto real, maior será 

a modalidade da imagem (ALMEIDA, 2009). 

 

Figura 15 – Modalidade (naturalista). 

 
Fonte: YOU (2018, E1, 00’16’’). 

 

Para esta relação de semelhança, os autores apontam a utilização das cores como um 

fator de grande influência: alta saturação de cores, ao invés de preto e branco; cores 



50 

 

diversificadas, ao invés de cores monocromáticas, além das cores moduladas. Esta modalidade 

também é influenciada pela presença ou não de um pano de fundo. Se ele está presente em uma 

imagem, sua modalidade aumenta, quando está ausente, sua modalidade é reduzida 

(ALMEIDA, 2009). 

A modalidade sensorial também é usada para diminuir a modalidade de uma imagem. 

Isto acontece quando uma imagem é retratada de forma a provocar algum tipo de reação 

sensorial ou emocional no observador. Neste caso, a modalidade naturalista diminui e a 

sensorial se manifesta. Há ainda as modalidades científica e abstrata, em que os padrões 

sensoriais não se aplicam (ALMEIDA, 2009). 

A modalidade científica ou tecnológica está presente nos diagramas, mapas, tabelas e 

gráficos. Tem como princípio dominante a efetividade da representação visual como sua 

principal característica. Neste contexto, as cores, por exemplo, possuem baixa modalidade. 

(KRESS; van LEEUWEN, 2006). 

A modalidade abstrata, muito usada pelas elites socioculturais através da “alta arte”, dos 

contextos científicos, acadêmicos e assim por diante. Em tais situações, quanto mais se 

consegue transformar o individual em geral, o concreto em essencial, maior será sua 

modalidade (KRESS; van LEEUWEN, 2006). 

Abaixo está um esquema que resume os tipos de relações entre os participantes 

representados e o observador que foram apresentados no tópico “metafunção interativa”. 

 

Quadro 5 – Realizações da metafunção interativa. 

CONTATO DEMANDA/OFERTA 

Distância social 

Plano fechado (close-up) 

Plano médio (medium shot) 

Plano aberto (long shot) 

Perspectiva 

Ângulo frontal  

Ângulo oblíquo 

Ângulo vertical (alto, baixo, nível ocular) 

Modalidade 

Naturalista 

Sensorial 

Científica (ou tecnológica) 

Abstrata 

Fonte: Almeida (2009, p. 185). 

 

3.3 METAFUNÇÃO COMPOSICIONAL 

 

Nos tópicos anteriores, apresentamos como as pessoas, animais e objetos representados 

em uma imagem interagem entre si através da metafunção representacional. Por meio da 
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metafunção interativa, demonstramos como acontece a interação dos componentes 

representados em uma imagem com os seus observadores. Este tópico visa apresentar como 

todos os elementos estão organizados na imagem a fim de compor uma unidade significativa. 

 A composição relaciona os significados interativos e representacionais entre si através 

de três sistemas interrelacionados: 

 

(1) Valor de informação: o posicionamento dos elementos (participantes e sintagmas 

que se relacionam entre si e com o observador) dota-os com os valores de informação 

específicos anexados às várias ‘zonas’ da imagem: direita e esquerda, topo e base, 

centro e margem. 

(2) Saliência: os elementos (participantes assim também como os sintagmas 

interativos e representacionais) são feitos para atrair a atenção do observador em 

diferentes graus, realizados por fatores tais como posicionamento em primeiro 

(foreground) ou segundo plano (background), tamanho, contrastes de valores de tons 

(ou cores), diferenças de nitidez, etc. 

(3) Estruturação: a presença ou ausência de dispositivos de enquadramento (realizados 

por elementos que criam linhas divisórias, ou por linhas horizontais (frame lines) que 

desconectam ou conectam os elementos da imagem, significando que eles pertencem 

ou não a mesmo mundo (KRESS; van LEEUWEN, 2006, p. 177). 

 

Valor de informação (direita/esquerda): está relacionado ao modo como os 

participantes estão dispostos pela imagem. Os autores defendem a seguinte generalização: os 

elementos dispostos à esquerda são classificados como Dados. Um elemento Dado é 

considerado como algo que o observador já conhece, já está familiarizado e é um ponto de 

partida acordado sobre a mensagem, um senso comum, auto evidente. Os elementos 

posicionados à direita, são os Novos. Isso significa que o elemento Novo se apresenta como 

algo ainda não conhecido e que o observador deve prestar atenção. O significado do Novo, 

portanto, é contestável, problemático, é uma informação em debate (KRESS; van LEEUWEN, 

2006). 

Valor de informação (cima/baixo): Na parte superior dos anúncios publicitários de 

jornais e revistas está contido o que o produto promete fazer, o status de glamour que ele pode 

conferir a seus consumidores e também a sensação de satisfação que o produto pode gerar. A 

parte inferior mostra o próprio produto, fornece mais informação sobre ele. É onde se diz para 

o leitor/observador onde ele pode ser adquirido, como comprá-lo. Em resumo, a parte de cima 

tende a mostrar um apelo sentimental para o leitor/observador e dizer o que o produto pode ser. 

A parte de baixo tende a ser mais informativa e prática, mostrando o que o produto é (KRESS; 

van LEEUWEN, 2006). 

Valor de informação (centro/margens): quando uma composição faz uso de um 

elemento significativo no meio da imagem, ele será o Centro. Isto implica dizer que ele é o 

núcleo da informação a qual os outros elementos, chamados de Margens, serão subservientes. 
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As Margens serão os demais elementos auxiliares, subordinados ao Centro. Elas são idênticas 

guardam uma relação muito próxima de semelhança entre si. Além disso, são elementos que 

podem ser combinadas com os posicionamentos à direita, esquerda, cima e baixo. (KRESS; van 

LEEUWEN, 2006). 

Saliência: a saliência de uma imagem é avaliada conforme suas pistas visuais. Quem 

observa uma composição visual é intuitivamente capaz de julgar o “peso” dos seus vários 

elementos. Podemos dizer que quanto maior o peso de um elemento, maior será sua saliência. 

Esta não é uma categoria medida objetivamente, mas através dos resultados obtidos com a 

interação complexa de muitos fatores, como o tamanho, a nitidez, o contraste dos tons (por 

exemplo, áreas de alto contraste entre tons – preto e branco – tem saliência alta), o contraste de 

cores (cores saturadas e suaves ou entre o vermelho e o azul), o posicionamento no campo 

visual (elementos que se tornam mais salientes à medida que se movimentam para o topo ou 

para a esquerda, devido a uma assimetria no campo visual), a perspectiva (objetos em primeiro 

plano são mais salientes do que aqueles em segundo plano) e também através de elementos 

culturais específicos como a aparência de uma figura humana ou um símbolo cultural (KRESS; 

van LEEUWEN, 2006). 

Estruturação (framing): relaciona o quanto os elementos internos estão conectados ou 

desconectados uns dos outros. Esta estruturação visual está categorizada por graus e os 

participantes da composição podem estar forte ou fracamente estruturados (KRESS; van 

LEEUWEN, 2006). De acordo com Almeida (2009), a conexão entre os participantes é criada 

sempre que as conjunturas que marcam as diferentes unidades das imagens estão ausentes. 

Quando seus elementos estão interligados em um fluxo contínuo, através de cores e formas 

semelhantes, vetores conectivos dizemos que a estruturação é fraca, em virtude da ausência de 

linhas de estruturação, o que provoca o sentido de identidade de grupo. Já quando existe um 

contraste de cores e de formas, produzindo desconexão entre os participantes, um sentido de 

individualidade e diferenciação à imagem, dizemos que sua estrutura é forte. 

Esquematizando os parâmetros de análise da metafunção composicional, temos o 

seguinte: 

 

Quadro 6 – Realizações da metafunção composicional. 

METAFUNÇÃO COMPOSICIONAL REALIZAÇÃO 

Valor de informação 

Esquerda/direita: Dado/Novo 

Superior/inferior: ideal/real 

Centro/Margem: significativo/auxiliar 

Saliência 
Tamanho/nitidez/contraste/cores/posicionamento/perspectiva/ 

/símbolos 

Estruturação Forte/fraca 

Fonte: Almeida (2009, p. 187, adaptado). 
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Concluímos a exposição das metafunções propostas por Kress e Van Leeuwen em 

Reading Images: The grammar of visual design (1996, 2006). Salientamos, porém, que dentro 

de cada uma delas há ainda outras categorias de análise ou realizações que permitem observar 

fatores e significados além dos que apresentamos aqui e, portanto, a seleção de realizações feita 

por nós atende aos objetivos e demandas deste trabalho. 
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4 METODOLOGIA E ANÁLISE DO CORPUS 

 

No capítulo 1, apresentamos nossos pressupostos fundamentais para o embasamento 

teórico deste trabalho. Para a análise do texto verbal, temos como suporte os postulados de 

Austin (1962,1990) e sua visão de língua enquanto ação. Além dele, contamos com o 

desenvolvimento da Teoria dos atos dos ilocucionários proposta por Searle (1969) e sua 

taxonomia. 

No capítulo 2, para a análise do texto visual, adotamos o modelo teórico sugerido por 

Kress e van Leeuwen (1996; 2006) na Gramática do Design Visual e suas metafunções visuais 

representacional, interativa e composicional. 

Neste capítulo, temos como intuito apresentar a caracterização da pesquisa, assim como 

justificar os procedimentos metodológicos adotados no desenvolvimento deste trabalho. 

 

4.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

4.1.1 Conforme os Objetivos 

 

Conforme os objetivos definidos para este trabalho, ele é caracterizado como uma 

pesquisa descritiva. Segundo Gil (2008, p. 28), “as pesquisas deste tipo têm como objetivo 

primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou o 

estabelecimento de relações entre variáveis”. 

Como objetivo geral, pretendemos descrever como um ato de fala é capaz de transmitir 

(total ou parcialmente) a intenção dos interlocutores. Para isso, iremos considerar também três 

objetivos específicos, a saber: 1) classificar os atos ilocucionários; 2) identificar os recursos 

multimodais 3) analisar a importância dos recursos multimodais na composição da 

intenção/significado dos interlocutores. 

 

4.1.2 Conforme a Abordagem 

 

Em relação à forma de abordagem do problema da pesquisa, entendemos que nosso 

trabalho percorre um caminho qualitativo. A pesquisa qualitativa considera que existe uma 

relação dinâmica entre o mundo e o sujeito. Esta relação provoca um vínculo entre o mundo 

real e a subjetividade dos sujeitos que não pode ser expressa através de números, como na 

pesquisa quantitativa.  
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A pesquisa qualitativa é uma pesquisa descritiva e a fonte direta para a coleta de dados 

é o ambiente natural. É nela que os pesquisadores têm a tendência de analisar os dados 

indutivamente. Os principais focos dessa abordagem são o processo e o seu significado 

(PRODANOV, FREITAS, 2013). 

 

4.1.3 Conforme a Obtenção dos Dados 

 

A respeito do procedimento para a obtenção de dados, a pesquisa se enquadra como 

bibliográfica e tem se desenvolvido através da pesquisa e leitura de artigos científicos, livros, 

dissertações e teses principalmente da área da Pragmática. 

Conforme Marconi e Lakatos (2003), um trabalho dessa natureza 

 

[...] abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo, desde 

publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, 

material cartográfico etc, até meio de comunicação orais: rádio, gravações em fita 

magnética e audiovisuais: filmes e televisão. Sua finalidade é colocar o pesquisador 

em contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado 

assunto, inclusive conferências seguidas de debates que tenham sido transcritos por 

alguma forma, querem publicadas, quer gravadas (MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 

183). 

 

Dessa forma, a pesquisa bibliográfica pode utilizar de materiais que vão além da 

modalidade escrita e do domínio discursivo acadêmico. Além disso, destacamos que a 

finalidade deste tipo de pesquisa é permitir que o pesquisador tenha o maior contato possível 

com todo o conhecimento já produzido sobre o assunto que pretende investigar. 

 

Figura 16 – Caracterização da pesquisa. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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4.2 O CORPUS DA PESQUISA 

 

Antes de definirmos o gênero textual a ser pesquisado, fizemos um levantamento das 

dissertações defendidas e disponíveis no site do Programa de Pós-Graduação em Ciências da 

Linguagem/UERN. Na área da Pragmática, já foram pesquisados charges e cartuns 6 e na área 

da Multimodalidade foram tomados como de objeto de estudo o anúncio publicitário7, as 

charges8, as postagens em blogs9 e os vídeos motivacionais10. 

Feito esse levantamento, escolhemos um gênero ainda não pesquisado neste Programa 

de Pós-graduação e que atendesse aos propósitos do trabalho. Partindo do pressuposto de que 

nem sempre os nossos atos de fala são capazes de transmitir plenamente nossas intenções, 

precisávamos de um corpus que apresentasse simultaneamente texto verbal e um componente 

visual. Por este motivo, escolhemos o gênero “série de TV” como fonte do nosso corpus de 

pesquisa. 

Além de atender a demanda de texto verbal e visual, uma série de TV permite o acesso 

a um número expressivo de atos de fala, o que não seria possível caso optássemos por gêneros 

tão limitados em extensão como cartum, charge ou anúncio publicitário. 

Escolhido o gênero textual para a pesquisa, elencamos alguns critérios para definir a 

série a ser analisada. Os parâmetros para a seleção foram os seguintes: 1) série produzida em 

língua inglesa; 2) série cujo enredo acontece nos dias atuais, permitindo analisar o uso da língua 

inglesa sob um viés sincrônico e próximo à linguagem cotidiana; 3) série do gênero 

drama/suspense para  entendermos como os atos ilocucionais funcionam nesse gênero; 4) série 

bem avaliada pelo público. Seguindo estes critérios, selecionamos a série You. 

A partir da definição de You, seguimos para a composição do corpus, que foi formado 

por 53 frames do primeiro episódio da primeira temporada da obra. Eles foram dispostos em 

tabelas apresentando entre três a oito imagens a fim de compor sequências significativas para o 

desenvolvimento da análise. 

 
6 Em “Análise Teórica e Prática da Violação das Máximas Griceanas em Charges e Cartuns em Língua Espanhola”, 

de Rosivânia Maria da Silva. 
7 Em “Com você o Brasil é mais forte: uma análise multimodal de um anúncio publicitário para ingresso ao Serviço 

Militar”, de Adalberto Barbosa Júnior. 
8 Em “Análise de Discurso Crítica Multimodal em Charges Sobre o Processo de Impeachment da Presidenta Dilma 

Rousseff” de Alaíde Angelica de Menezes Cabral Carvalho. 
9 Em: “Movimentos Sociais, Greve e Mídia: uma análise crítica de postagens de blogs sobre greves da UERN”, de 

Iza Maria Pereira. 
10 Em “Análise crítica multimodal do discurso Empreendedor Motivacional em narrativas Digitais, de Sancha 

Wallessa da Silva César. 

https://drive.google.com/file/d/1KxTWRqRI9MVJF6TiNi4XgVbj3i-lF0JJ/view
https://drive.google.com/file/d/1KxTWRqRI9MVJF6TiNi4XgVbj3i-lF0JJ/view
https://drive.google.com/file/d/1MlotJmAWPdtcQ0IjujAI4VwbiMd84w2L/view
https://drive.google.com/file/d/11JgOYxQDk8Btls18JXpikYaR6WkEG_Uv/view


57 

 

Cada tabela contém os frames selecionados, a transcrição dos atos de fala, a força 

ilocucional, a classificação de cada ato ilocucionário e a identificação dos recursos multimodais. 

A fim de facilitar a referência durante a análise, cada frame foi nomeado por uma letra 

maiúscula. 

 

4.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para os objetivos do nosso trabalho optamos pela adesão às categorias descritas pela 

análise de conteúdo, propostas por Bardin (2011), cuja organização se dá em três partes: 1) a 

pré-análise, 2) a exploração do material e 3) o tratamento dos resultados, a inferência e a 

interpretação, conforme descrição a seguir. 

 1) A pré-análise é a fase de organização em si e tem três dimensões: “a escolha dos 

documentos a serem submetidos à análise, a formulação das hipóteses e dos objetivos e a 

elaboração de indicadores que fundamentem a interpretação final” (BARDIN, 2011, p. 125). 

Nesta fase, assistimos à série e formulamos a hipótese de que nem sempre um ato de fala é 

suficiente para transmitir as intenções do falante. A partir da hipótese, desenvolvemos os 

objetivos que tem orientado a pesquisa. 

2) A exploração do material é uma fase que consiste principalmente em operações de 

codificação, decomposição ou enumeração, em função das regras já formuladas. A codificação 

é uma transformação dos dados brutos do texto que permite atingir uma representação do 

conteúdo ou da sua expressão. Para a nossa pesquisa, apenas o recorte (escolha das unidades) é 

relevante (BARDIN, 2011). 

Considerando o volume enorme de informações a serem analisadas em todos os dez 

episódios da temporada, escolhemos apenas o primeiro deles, tendo em vista que é no capítulo 

inicial da série que os personagens principais são apresentados, assim também como é o início 

do enredo. 

Para os fins de uma pesquisa, como selecionar os elementos ideais de um texto? A 

escolha das unidades de registro e de contexto deve responder a isso. O critério de recorte na 

análise de conteúdo é sempre de ordem semântica e as unidades de registro mais utilizadas são 

a palavra, o tema (em forma de enunciados, proposições, sintagmas), objeto ou referente, o 

personagem, o acontecimento, o documento (BARDIN, 2011). 

Ainda de acordo com a autora: “a unidade de registro existe no ponto de interseção de 

unidades perceptíveis (palavra, frase, documento material, personagem físico) e de unidades 

semânticas (temas, acontecimentos, indivíduos)” (BARDIN, 2011, p. 136-137). Já a unidade 
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de contexto serve como uma unidade de compreensão para codificar a unidade de registro. Elas 

são necessárias para que se possa compreender a significação de cada unidade de registro 

(BARDIN, 2011). 

Dessa forma, nossas unidades de registro serão os atos de fala (ilocucionários). As 

unidades de contexto serão as cenas selecionadas. Os critérios adotados para a seleção das cenas 

foram os seguintes: 1) Cenas com diálogos; 2) Cenas em que pelo menos um dos protagonistas 

da série está presente. Adotamos este critério pelo fato de que os dois protagonistas estão 

presentes na maioria das cenas, juntos ou acompanhados por outros personagens; 3) Cenas em 

que os componentes multimodais podem contribuir com as intenções dos interlocutores. 

A análise obedecerá a sequência: 1) descrição do contexto; 2) identificação dos 

personagens na cena; 3) descrição da cena; 4) descrição dos atos ilocucionários; 5) identificação 

dos recursos semióticos; 6) discussão. 

3) Tratamento dos dados obtidos e interpretação. Os resultados são tratados de modo 

que permitam a elaboração de quadros, diagramas, figuras e modelos, os quais condensam e 

destacam as informações fornecidas pela análise. A partir dos resultados, o pesquisador pode 

propor inferências e elaborar interpretações conforme os objetivos previstos ou outras 

descobertas inesperadas (BARDIN, 2011). 

 

Figura 17 – Categorias da Análise de conteúdo, de Bardin (2011). 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 
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4.4 ANÁLISE DO CORPUS: A SÉRIE YOU 

 

Inspirada no livro homônimo da autora Caroline Kepnes, de 2014, a primeira temporada 

da série You (2018) tem dez episódios com duração de aproximadamente 42 minutos. 

Disponibilizada pela plataforma de streaming Netflix, sua breve sinopse descreve o enredo 

como “Obsessivo e perigosamente charmoso, ele (Joe) vai ao extremo para entrar na vida de 

quem o fascina. Você pode acabar fisgada sem nem perceber. Aí, pode ser tarde demais”. 

O site da empresa a descreve como pertencente ao gênero “série dramática sobre crime”, 

com “cenas e momentos sombrios e de suspense no ar”. Baseada na boa recepção do público, 

a Netflix lançou a segunda temporada da série em 2019 e a terceira tem previsão de estreia para 

2021. De acordo com os sites IMdb11, Metacritic12 e Rotten Tomatoes13, três das principais 

bases de dados sobre filmes e séries, You recebe as notas de 7.7, 81 e 74 pontos, 

respectivamente.   

 O enredo trata da história de Joe Goldberg, um rapaz aparentemente comum e educado, 

que trabalha como gerente de uma livraria, onde conhece a aspirante a escritora Guinevere 

Beck. Desde o primeiro momento em que ele a vê, em seu local de trabalho, Joe se apaixona 

por ela e a partir daí passa a persegui-la, tanto presencial quanto virtualmente e a qualquer 

pessoa que possa afastá-la dele. 

 

Figura 18 – Imagem de divulgação da série You. 

 
Fonte: https://www.rottentomatoes.com/tv/you/pictures 

 
11 https://www.imdb.com/title/tt7335184/?ref_=nv_sr_srsg_4  
12 https://www.metacritic.com/tv/you/critic-reviews  
13 https://www.rottentomatoes.com/tv/you 

https://www.rottentomatoes.com/tv/you/pictures
https://www.imdb.com/title/tt7335184/?ref_=nv_sr_srsg_4
https://www.metacritic.com/tv/you/critic-reviews
https://www.rottentomatoes.com/tv/you
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As cenas de You intercalam a narrativa com a voz do personagem Joe em voice over, 

técnica utilizada no cinema e na televisão que consiste em uma voz que narra a história como 

se fosse um observador, e as cenas em que os personagens interagem normalmente entre si. 

 Outros personagens secundários também são importantes no desenvolver do enredo, 

como por exemplo, o menino Paco, sua mãe, a enfermeira Cláudia e seu companheiro Ron, 

vizinhos de Joe. Próximos de Beck, estão Benji (namorado) e suas amigas Peach, Lynn e 

Blythe. 

 

4.4.1 Análise 

 

Conforme exposto nos procedimentos metodológicos, nossa análise será desenvolvida 

de acordo com a organização apresentada no Quadro 6, a seguir: 

 

Quadro 7 – Organização da análise. 

1) Descrição do contexto 

No início de cada sequência haverá uma breve 

descrição sobre o ambiente onde os personagens estão 

inseridos. 

2) Identificação dos personagens  Apresentação dos personagens em cena; 

3) Descrição da cena 
Após a caracterização dos personagens, apresentamos 

uma descrição das ações em andamento. 

4) Descrição dos atos ilocucionários 

Em seguida, será apresentada em uma tabela a 

transcrição dos atos de fala, a identificação da força 

ilocucionária e a classificação do ato ilocucionário, 

acima do respectivo frame da cena, que será nomeado 

por maiúsculas. 

5) Identificação dos recursos semióticos 

Também na tabela, serão listados os aspectos 

multimodais como a direção do olhar entre os 

personagens, o posicionamento entre eles, os gestos, 

as expressões faciais, barulhos...). 

6) Discussão  
Análise e interpretação em forma de texto, dos tópicos 

4 e 5. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

4.4.2 Sequência 1 

 

A primeira sequência de imagens foi retirada da primeira cena da série. Ela se inicia a 

partir de 00:23 minutos, dentro da livraria onde Joe trabalha. Beck aparece em cena. Em 

seguida, a voz de Joe surge em voice over, fazendo uma descrição da personagem, baseado em 

suas vestimentas e em seus acessórios, tentando imaginar quem ela seria, enquanto ela faz seu 

percurso entre as prateleiras até o momento em que se dirige a ele e ambos iniciam um diálogo. 

Eles se cumprimentam e o primeiro frame da sequência 1 é visto por volta de 01:10 minutos.  
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Quadro 8 – Análise da Sequência 1. 

Frame/ato de fala14 

Força ilocucional/ 

Tipo de ato 

ilocucional 

Recursos 

multimodais 

A – (Joe) Can I help you find something? 

 

 

 

Pergunta/diretivo 

Olhar de demanda 

em direção ao 

interlocutor.  

Expressão facial 

de atenção. 

B – (Beck) Paula Fox. 

 

 

 

Resposta/assertivo 

Olhar de demanda 

em direção ao 

interlocutor. 

C – (Joe) It’s a good choice 

 

 
 

Afirmação/ assertivo 

Olhar de demanda 

e     

posicionamento 

oblíquo do corpo.  

  

 
14 A – Posso te ajudar a encontrar alguma coisa? 

 B – Paula Fox. 

 C – É uma boa escolha. 
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Frame/ato de fala15 

Força ilocucional/ 

Tipo de ato 

ilocucional 

Recursos 

multimodais 

D – (Beck) Hmmm, I feel weirdly validated 

 

 
 

Afirmação/ 

 assertivo e/ou  

expressivo 

Gesto de menear a 

cabeça; Expressão 

facial de surpresa; 

Mudança na 

direção dos olhos/ 

olhar oblíquo; 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

No frame A, Joe utiliza um ato ilocucionário diretivo (aquele que leva o seu interlocutor 

a adotar um comportamento, seja verbal ou não verbal) para atender Beck. Ao dirigir a palavra 

a ela, ele utiliza a palavra something, que significa “algo, alguma coisa” em português. Pelo 

contexto da situação, ela entende que o rapaz quer ajudá-la a encontrar algum livro e em 

resposta, usa o ato ilocucionário assertivo (aquele que compromete o falante com a verdade da 

proposição expressa) no frame B “Paula Fox”. 

Em C, Joe entende que sua interlocutora procura por alguma obra da referida autora e 

afirma que é uma boa escolha, fazendo uso de um ato ilocucionário assertivo.  Conforme a 

gramática da língua inglesa, something é um pronome usado para se referir a coisas. 

Pragmaticamente, parece não haver qualquer problema de comunicação referente ao uso do 

termo, tendo em vista que ao usar o nome próprio “Paula Fox”, a intenção da interlocutora é 

compreendida e a conversa segue normalmente. 

Em D, Beck usa o ato ilocucionário “Hmmm, I feel weirdly validated”, em que afirma 

algo (assertivo) e que ao mesmo tempo, demonstra como se sente (expressivo) com a resposta 

do personagem. Dentro dos papeis sociais de vendedor de livros e cliente, parece que ela não 

espera que um vendedor faça qualquer juízo de valor sobre as escolhas de seus clientes. 

Usando a terminologia proposta por Kress e van Leeuwen na Gramática do Design 

Visual, os personagens em cena são os participantes interativos (que falam, ouvem, produzem) 

e intercalam entre si as funções de Ator (de quem um vetor emana) e Meta (para quem uma 

 
15 D – Eu me sinto estranhamente validada. 
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ação é direcionada). Da mesma forma, eles se alternam nos papeis de Reator (o participante que 

olha) e Fenômeno (objeto do olhar do Reator). 

Nos frames A e B, ambos os participantes estão posicionados de frente um para o outro 

e com um olhar fixo, olhar de demanda nos termos da GDV, e mantém uma relação 

demonstrada através dos sorrisos. No entanto, no frame C, Joe ao utilizar um ato assertivo, que 

demonstra compromisso do falante com aquilo que fala, tem uma mudança de perspectiva, 

rompendo a posição frontal dos frames anteriores e dando uma resposta com olhar oblíquo, que 

sugere um não-envolvimento com o que se diz/demonstra. 

Da mesma forma, Beck, ao enunciar o que está no frame D, faz um gesto de balançar a 

cabeça para o lado e também interrompe o olhar de demanda para seu interlocutor. Ao usar um 

ato expressivo, ela também adota um olhar oblíquo momentaneamente, demonstrando um 

estranhamento conforme o que foi verbalizado. 

Nesta sequência de apenas quatro atos de fala, observamos que podemos fazer coisas 

diversas com o que enunciamos. Podemos nos comprometer com o que dizemos, demonstrar 

nosso estado emocional e levar alguém a adotar determinada postura.  No entanto, ao 

combinarmos as duas teorias que servem para a análise do corpus, observamos que, às vezes, 

nossas intenções não correspondem plenamente a outros modos de comunicação. Podemos 

garantir algo com nossos atos de fala, mas contradizer-nos com o que apresentamos visualmente 

para nosso interlocutor. 

 

4.4.3 Sequência 2 

 

Os frames que compõe esta sequência pertencem a mesma cena que a anterior. Ambos 

os personagens estão conversando entre as prateleiras de autores célebres. De acordo com Joe, 

o dono da livraria dispõe naquelas estantes autores com alguma fama. Por fim, ele diz onde 

estão os livros de Paula Fox procurados por Beck. O primeiro frame a seguir é visto a partir de 

02:43 minutos.  
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Quadro 9 – Análise da Sequência 2. 

Frame/ato de fala16 

Força ilocucional/ 

Tipo de ato 

ilocucionário 

Recursos 

multimodais 

A – (Joe) Have you read her fiction? Desperate Characters, it’s 

her best. 

 

 

 

Pergunta/diretivo; 

Afirmação/assertivo; 

Posicionamento 

oblíquo entre os 

personagens; 

Ausência de 

contato visual 

entre ambos; 

B – (Beck) That’s what I keep hearing. 

 

 

 

Afirmação/assertivo; 

Suspiro; 

Perda de contato 

visual;  

Gesto de menear 

a cabeça;  

C – (Joe) You haven’t read Desperate Characters?  

- (Beck) I know. I know. 

 

 

 

Pergunta/diretivo; 

Afirmação/assertivo; 

Olhar de 

demanda; 

Expressão facial 

de surpresa/ 

reprovação; 

  

 
16 A – Você já leu a ficção dela? Desperate Characters é o melhor dela. 

 B – Você não leu Desperate Characters?  

Eu sei. Eu sei. 

 C – É o que eu continuo ouvindo. 
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Frame/ato de fala17 

Força ilocucional/ 

Tipo de ato 

ilocucionário 

Recursos 

multimodais 

D – (Beck) I’m worried it’s not gonna live up to the hype. 

 

 

 

Afirmação/ 

Assertivo e/ou 

expressivo 

Olhar de 

demanda;  

Expressão facial 

de preocupação; 

Gesto de menear 

a cabeça; 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

No frame A, quando Joe pergunta se Beck já leu a ficção de Paula Fox, mesmo usando 

um ato diretivo, cujo objetivo é levar o falante a fazer algo (responder), ele não aguarda a 

resposta de sua interlocutora e emite outro ato ilocucionário. Pragmaticamente a pergunta sem 

resposta não parece trazer qualquer prejuízo para a conversa, visto que ela prossegue 

normalmente. 

Apesar de não aguardar nenhuma resposta sobre a pergunta feita, ele mesmo continua a 

falar e emite um ato assertivo, avaliando o livro Desperate characters como o melhor da autora 

em questão. Além de não haver contato visual entre os dois nesse frame, o posicionamento entre 

eles é oblíquo, o que indica, segundo a GDV, pouco envolvimento ou ainda, como se os 

personagens estivessem em mundo diferentes. 

Em B, antes de qualquer resposta verbal, Beck deixa de observar o livro e direciona um 

olhar de demanda para seu interlocutor. Além disso, ela suspira, fechando os olhos e perdendo 

momentaneamente o contato visual com Joe, ao mesmo tempo em que balança a cabeça para o 

lado esquerdo. Ainda de olhos fechados, ela afirma ter ouvido exatamente o que o vendedor 

disse a respeito do livro. 

Conforme a resposta de Beck, em C, Joe emite outro ato diretivo, com força de pergunta. 

No entanto, dos atos de fala apresentados até aqui, podemos destacar que este é um bom 

exemplo do quanto fazemos e dizemos coisas além do que conseguimos expressar através dos 

atos de fala. Se apenas lêssemos a pergunta feita sem qualquer elemento paralinguístico, talvez 

 
17 D – Tenho medo que não corresponda ao hype. 



66 

 

não fosse possível compreendê-la de uma maneira tão abrangente quanto os elementos visuais 

nos permitem fazê-lo. 

Neste frame, há vários elementos paralinguísticos que ampliam nossa compreensão 

sobre o ato em questão: Joe faz um movimento em que posiciona o rosto para mais próximo de 

sua interlocutora, apresenta um olhar de demanda em que aperta os olhos e um franzir de testa, 

demonstrando insatisfação, reprovação ou até mesmo surpresa com a resposta obtida. Ainda no 

mesmo frame, com o ato “Eu sei, eu sei”, ela parece confirmar a expectativa gerada em seu 

interlocutor. 

No frame D, ao dizer que está preocupada com a possibilidade de o livro não ser tão 

bom quanto comentam, o ato ilocucionário expresso por ela, classificado como expressivo, 

corresponde ao que os elementos multimodais nos dizem: a personagem demonstra um olhar 

fixo na direção de seu interlocutor (demanda), manifestando uma expressão facial de 

preocupação com um gesto de erguer as sobrancelhas e balançar a cabeça negativamente 

enquanto diz “não corresponder”. 

 

4.4.4 Sequência 3 

 

Os frames abaixo são a continuação imediata da sequência 2. Os personagens e ambiente 

são os mesmos e o diálogo entre eles continua. O primeiro frame pode ser visto 

aproximadamente aos 02:52 minutos. 

 

Quadro 10 – Análise da Sequência 3. 

Frame/ato de fala18 
Força ilocucional/ 

Tipo de ato ilocucional 

Recursos 

multimodais 

A – (Joe) I can safely say it is that good. 

 

 

 

Afirmação/assertivo; 

Olhar de 

demanda; Gesto 

de balançar a 

cabeça 

afirmando algo; 

 
18 A – Eu posso seguramente dizer que é bom. 
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Frame/ato de fala19 
Força ilocucional/ 

Tipo de ato ilocucional 

Recursos 

multimodais 

B – (Beck) That’s a high endorsement. And from a bookstore 

clerk, nonetheless. 

 

 

 

Afirmação/assertivo; 

Olhar de 

demanda;  

Olhar debaixo 

para cima; 

C – (Beck) That’s a high endorsement. And from a bookstore 

clerk, nonetheless. 

 

 

 

Afirmação/assertivo; 
Olhar de 

demanda;  

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 Os frames que compõe a sequência 3 são da continuação imediata da sequência 2, com 

os personagens Joe e Beck conversando sobre a produção literária da autora Paula Fox. Em 

resposta ao último frame na sequência 2, Joe afirma que o livro em questão é uma boa escolha. 

O ato ilocucionário em questão representa uma das características apresentadas por Searle 

(2002) no capítulo 1 deste trabalho, em que o autor expressa que há diferenças na maneira como 

um ato de fala se relaciona com os interesses do falante e do ouvinte. Para Joe, na posição de 

vendedor, interessa que sua cliente compre também as obras recomendadas por ele. 

Além de confirmar a qualidade do livro para sua interlocutora através de um ato 

ilocucionário assertivo, os elementos multimodais como o olhar de demanda, o gesto de 

balançar a cabeça afirmativamente e a expressão facial corroboram a intenção expressa através 

de suas palavras. 

 
19 B/C – É um endosso forte. E vindo de um balconista de livraria, então. 
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 Em B, Beck suspeita da recomendação feita por Joe tendo em vista a posição que ele 

ocupa como um vendedor de livros e deixa isso explícito ao enunciar o que está na imagem. Ao 

se referir a ele pela posição que ocupa naquele momento, observamos que este ato de fala 

também equivale a uma das características apontadas por Searle (2002), sobre as diferenças 

quanto ao estatuto ou posição social dos falantes e da força ilocucionária de seus atos de fala. 

A recomendação vinda de um vendedor de livros tem força ilocucionária diferente daquela dada 

por um não-leitor, por exemplo. 

Além de Beck não demonstrar verbalmente confiança na avaliação feita, os elementos 

multimodais reforçam essa ideia. Ao anunciar seu ato ilocucionário, ela muda a posição do 

olhar para seu interlocutor, baixando-o em B e subindo até retomar o olhar de demanda, em 

nível ocular no frame C. De acordo com a GDV, um dos critérios de análise na metafunção 

interativa é o de perspectiva, equivalente a um ponto de vista em que as relações de poder são 

expressas. 

Dessa forma, quando a protagonista baixa momentaneamente o olhar na direção de Joe 

e lentamente vai subindo até chegar ao nível ocular, esta atitude faz com que ela se torne 

socialmente superior a ele, reforçando as relações cliente-vendedor, como foi expresso em sua 

fala. 

 

4.4.5 Sequência 4 

 

Na próxima sequência de imagens os personagens que participam direta ou 

indiretamente são Joe, Paco, Cláudia e Ron. A cena se passa à noite, quando o protagonista está 

retornando do trabalho e vai chegando ao prédio em que mora. Antes mesmo de entrar no 

edifício, ele ouve o casal discutindo. Ao se aproximar de seu apartamento, Joe se depara com 

Paco, filho de Cláudia, nos degraus da escada lendo um livro emprestado por ele. Ambos 

começam um diálogo enquanto ouvem a discussão do casal. A cena se passa por volta dos 06:00 

minutos. 
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Quadro 11 – Sequência 4 

Frame/ato de fala20 
Força ilocucional/ 

Tipo de ato ilocucional 

Recursos 

multimodais 

A – (Joe) Is everything cool in there? 

 

 

Pergunta/diretivo 

Olhar de 

demanda; 

(gritos de 

Cláudia vindo 

do apartamento). 

B – (Paco) Yeah, mom and Ron are just talking. 

 

 

 

Afirmação/assertivo 

Olhar oblíquo; 

Expressão facial 

de tristeza; 

C – (Claúdia) (-And I’m sick of it!) 

(Joe) – Wow. 

 

 
 

Desabafo/ 

expressivo ou assertivo; 

Surpresa/expressivo 

Olhar de oferta;  

Rosto baixo;  

 

  

 
20 A – Está tudo bem ali? 

 B – Sim, mamãe e Ron estão apenas conversando. 

 C – (E eu estou cansada disso)! 

  – Uau. 
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Frame/ato de fala21 
Força ilocucional/ 

Tipo de ato ilocucional 

Recursos 

multimodais 

D- (Joe) You are burning through that book, aren’t you? 

 

 

 

Afirmação/assertivo; 

Pergunta/diretivo 

Olhar de 

demanda entre 

os dois; 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Enquanto se dirige para seu apartamento, Joe cumprimenta Paco e antes de entrar, ouve 

a voz de Cláudia durante a discussão. Motivado por isso, no frame A, o protagonista para e 

pergunta ao menino se está tudo bem, demonstrando preocupação com seu ato de fala e através 

de sua expressão facial. 

 Em B, mesmo ouvindo as vozes em tom de discussão, Paco prefere assegurar que está 

tudo bem e que os adultos estão apenas conversando. Seu olhar oblíquo, nos termos da GDV, 

remete a um distanciamento entre ele e o que se passa ali. Se está tudo bem com os adultos lá 

dentro, não é o mesmo que se passa com ele, analisando os aspectos multimodais. 

Apesar do ato de fala proferido, o menino baixa a rosto, encerrando o contato visual 

com seu interlocutor e é possível observar uma expressão facial de tristeza, antes mesmo de 

voltar os olhos novamente para o livro. 

No frame C, Paco retorna sua leitura e passa a apresentar um olhar de oferta em relação 

a Joe. Enquanto isso, ele permanece em pé, próximo à porta de seu apartamento enquanto os 

dois continuam ouvindo a discussão do casal. 

Em D, com a intenção de distrair o menino e mudar de assunto, Joe pergunta sobre o 

ritmo de leitura do livro emprestado por ele. Ao observar que a leitura já está quase concluída, 

os atos ilocucionários assertivo e diretivo são proferidos. Como uma retomada do contato entre 

os dois, observamos que há um olhar de demanda entre eles. 

 

 

 
21 D – Você está devorando este livro, não é? 
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4.4.6 Sequência 5 

 

Os próximos frames pertencem a mesma cena da sequência anterior. Os personagens e 

ambiente são os mesmos e o diálogo entre eles continua. O primeiro frame pode ser visto 

aproximadamente aos 06:17 minutos. 

 

Quadro 12 – Análise da Sequência 5. 

Frame/ato de fala22 

Força 

ilocucional/Tipo de 

ato ilocucional 

Recursos 

multimodais 

A – (Joe) Are you hungry? 

 

 

 

Oferecimento/ 

diretivo 

Gritos; 

Olhar de 

demanda; 

 

B – (Joe) Cause, you know, I just got this meatball sub, 

 

 

 

Afirmação/assertivo 

Gesto de apontar 

para a comida; 

 

  

 
22 A – Você está com fome? 

 B – Porque, sabe, eu acabei de comprar esse sanduíche de almôndegas, 
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Frame/ato de fala23 

Força 

ilocucional/Tipo de 

ato ilocucional 

Recursos 

multimodais 

C – (Joe) but I remembered I have Thai from last night. 

 

 

 

Afirmação/assertivo 

Gesto de apontar 

para dentro de 

casa; 

Olhar de 

demanda; 

Franzir de testa; 

D – (Paco) Nah. My mom will just make me something later. 

 

 
 

Negação; afirmação/ 

assertivo 

Olhar de 

oferta/demanda; 

Gesto de olhar 

para a porta; 

Expressão facial 

descontente; 

E- (Joe) That’s a shame. This won’t keep. It’s getting tossed. 

 

 

 

Lamentação; aviso/ 

assertivo; 

Olhar de 

demanda; 

Gesto de menear 

a cabeça ao falar 

“won’t”; 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 
23 C – Mas eu lembrei que tenho comida tailandesa de ontem. 

 D – Não. Minha mãe vai fazer alguma coisa pra mim mais tarde. 

 E – É uma pena. Eu não vou guardar. Vai ser jogado fora. 
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Entendendo a situação desagradável pela qual Paco está passando e ainda ouvindo o 

barulho da discussão do casal, em A, Joe tenta oferecer algum apoio ao menino e pergunta se 

ele está com fome. Apesar de não estar com o corpo devidamente posicionado para frente, ele 

mantém o olhar de demanda para Paco em toda a sequência de frames. 

Em B, Joe começa a argumentar para que o menino aceite a sua oferta, apontando para 

a comida. Em C, ele aponta para dentro de casa ao se referir à comida de ontem. Ao falar que 

lembrou disso, ele o faz franzindo a testa e apresentando um olhar de demanda para o garoto, 

tentando convencê-lo. 

Em D, mesmo ouvindo as vozes alteradas dentro de casa por causa da discussão e sem 

querer incomodar Joe, Paco nega a oferta. Ao dizer isso, ele olha para a porta, interrompendo 

momentaneamente o contato com o protagonista e apresentando olhar de oferta em relação a 

ele. Ao afirmar que sua mãe fará comida para ele, o contato com Joe é reestabelecido com o 

olhar de demanda, acompanhado de uma expressão facial de tristeza, como se ele mesmo não 

acreditasse no que acabara de dizer. 

Em E, ao ter seu oferecimento negado, Joe passa a lamentar pela decisão do menino, 

dizendo que “é uma pena”. E insiste, através de dois atos ilocucionários assertivos que têm 

força de aviso: “eu não vou guardar” e “vai ser jogado fora”, com a intenção de convencer Paco 

a mudar de ideia. 

Suas falas nesse frame são acompanhadas de elementos multimodais que reforçam a 

vontade expressa em seus atos de fala: olhar de demanda, fixo, na direção de seu interlocutor; 

expressão facial séria, além do gesto de balançar a cabeça negativamente ao dizer “eu não vou 

guardar”. 

 

4.4.7 Sequência 6 

 

Os frames da sequência 6 acontecem no apartamento onde Beck mora. Ela recebe a 

visita de seu namorado, Benji, que aparece pela primeira vez no episódio. O relacionamento 

não vai bem e Beck demonstra isso visualmente. Desde o primeiro momento em que ela o vê 

através da janela, a protagonista não demonstra alegria ou qualquer expressão de felicidade pela 

presença dele. A cena começa com os dois discutindo sobre o comportamento de Benji e apesar 

disso, ambos acabam parando no sofá. Depois disso, temos o primeiro frame, visto por volta de 

16:40 minutos. 
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Quadro 13 – Análise da Sequência 6. 

Frame/ato de fala24 

Força ilocucional/ 

Tipo de ato 

ilocucional 

Recursos 

multimodais 

A – (Benji) Oh, shit. Gotta roll. Johno’s blowing up my phone 

 

 

 

Irritação/ 

expressivo; 

Afirmação/ 

assertivo; 

Afirmação/ 

assertivo 

Olhar de oferta, 

posição 

oblíqua; 

B – (Benji) Hey, you should come by the office, test out some 

new flavors. 

 

 

 

Convite/ 

diretivo; 

Ângulo vertical e 

olhar de demanda 

entre os dois. 

C – (Benji) We’re doing cumin. I know how much you like 

Indian food. 

 

 

 

Convite/ 

diretivo; 

Ângulo vertical e 

olhar de demanda 

entre os dois. 

Valor de 

informação: 

centro. 

  

 
24 A – Oh, droga. Tenho que ir. O Johno está lotando meu telefone. 

 B – Hey, você deveria aparecer no escritório, experimentar alguns sabores novos. 

 C – Nós estamos fazendo cominho. Eu sei o quanto você gosta de comida indiana. 
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Frame/ato de fala25 

Força ilocucional/ 

Tipo de ato 

ilocucional 

Recursos 

multimodais 

D - (Benji) We’re doing cumin. I know how much you like 

Indian food. 

 

 

 

Convite/ 

diretivo; 

Ângulo vertical 

entre os dois. 

Beck apresenta 

olhar de oferta e 

expressão facial 

de decepção. 

E – (Beck) Sure. Sounds good. 

 

 

 

Afirmação/ 

assertivo. 

Ângulo vertical 

entre os dois. 

Beck apresenta 

olhar de oferta e 

expressão facial 

de um sorriso 

forçado. 

F – (Beck) Sure. Sounds good. 

 

 

 

Afirmação/ 

assertivo. 

Ângulo vertical 

entre os dois. 

Beck apresenta 

olhar de demanda 

e expressão facial 

de um sorriso 

forçado. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 
25 D – Nós estamos fazendo cominho. Eu sei o quanto você gosta de comida indiana. 

 E/F – Com certeza. Parece bom. 
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A partir do frame A, Benji conversa com Beck enquanto vai se vestindo. Verbalmente 

ele demonstra uma pequena irritação (- Oh, shit. Gotta roll) com a ligação recebida e lamenta 

ter que sair da casa de sua namorada tão rapidamente. Visualmente, não identificamos nenhuma 

expressão facial ou elemento multimodal que confirme o que suas palavras podem significar. 

Embora os personagens estejam bem próximos, o posicionamento entre eles está levemente 

oblíquo. Segundo a GDV, isso que sugere uma falta de envolvimento entre os participantes e 

confirma o que é visto durante a cena. 

 Em B, o personagem convida Beck para aparecer em seu escritório e enquanto isso, se 

levanta. A partir daí, Benji permanece de pé, mudando de perspectiva em relação a sua 

interlocutora. Em ângulo vertical, ele passa a estar numa posição superior a ela. É ele quem fala 

mais na cena e é ele quem faz a ação de convidá-la. No frame C, ele se inclina um pouco na 

direção de Beck, mas permanece em um ângulo superior ao dela, com olhar de demanda e na 

posição central da imagem, obtendo para si um alto valor de informação no frame. 

 Em D, Beck interrompe o olhar de demanda dos frames anteriores e interrompe o 

contato com seu interlocutor, agora com olhar de oferta. Sua expressão facial não demonstra 

qualquer expressão de felicidade ou sentimento semelhante. Pelo contrário, ao deixar de olhar 

para Benji, parece que ela não acredita no que está ouvindo e seu rosto demonstra alguma reação 

como decepção, incredulidade ou até mesmo de uma surpresa negativa. 

Nas imagens seguintes, temos o mesmo ato ilocucionário “Sure. Sounds good” (Com 

certeza, parece bom), que o classificamos como assertivo, aquele em que o falante se 

compromete com a verdade do que é dito. Apesar de tal categorização, os elementos 

multimodais apresentados nessa sequência não confirmam o que a personagem fala. Sua 

expressão facial em E parece de inquietação com aquele convite. Na última imagem, ela volta 

o olhar de demanda para seu interlocutor, esboçando um sorriso forçado, sem qualquer intenção 

de atender ao convite. 

 

4.4.8 Sequência 7 

 

Os frames a seguir acontecem no prédio onde Joe mora. Ao chegar em seu apartamento 

depois de um dia de trabalho, o protagonista vê seu vizinho Paco sentado na escada e os dois 

começam um diálogo. Joe fica surpreso por ver o menino quase finalizando o livro Dom 

Quixote, recém emprestado a ele e comenta sobre a linguagem da obra. A primeira imagem é 

vista por volta de 19:30 minutos. 
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Quadro 14 – Análise da Sequência 7. 

Frame/ato de fala26 

Força ilocucional/ 

Tipo de ato 

ilocucional 

Recursos 

multimodais 

A – (Paco) I was hoping we could go get another one. 

 

 

 

Pedido/ 

diretivo 

Olhar de demanda; 

Expressão facial de 

insatisfação. 

B – (Joe) [sighs] I mean, it’s pretty late, Pac. I don’t kno. 

 

 

 

Rejeição/ 

assertivo. 

Olhar de demanda; 

Expressão facial de 

seriedade e 

desacordo. 

C – [Claudia moaning] Oh, yeah. 

 

 

 

 

Olhar de demanda; 

Expressão facial de 

tristeza. 

 

  

 
26 A – Eu estava esperando que nós pudéssemos pegar outro (livro). 

 B – (suspiros) Já é bem tarde, Pac. Não sei. 

 C – (Cláudia gemendo) Oh, yeah. 
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Frame/ato de fala27 

Força ilocucional/ 

Tipo de ato 

ilocucional 

Recursos 

multimodais 

D –[Claudia moaning] Oh, yeah. 

 

 

 

 

Olhar de demanda; 

Expressão facial de 

tristeza. 

E – (Joe) Yeah. Yeah, why not? Sure. 

 

 

 

Confirmação/ 

assertivo 

Olhar de demanda; 

Gesto de menear a 

cabeça; olhos quase 

fechados, expressão 

fácil de 

concordância. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Na primeira imagem da sequência, Paco se levanta e pede indiretamente que Joe pegue 

outro livro para ele, antes mesmo de concluir a leitura atual. Neste momento, podemos observar 

que o menino expressa um olhar de demanda bastante fixo para seu interlocutor, com uma 

expressão facial que demonstra insatisfação por estar ali. 

 Em B, cansado do expediente e sem a intenção de atender ao pedido de Paco, o 

protagonista suspira e justifica que está bem tarde da noite e que não acha uma boa ideia. O ato 

de fala é acompanhado por uma expressão facial de seriedade e um olhar de demanda 

igualmente fixo, que significam desacordo com a ideia proposta e a intenção de convencer seu 

interlocutor de que não era momento para aquilo. 

 
27 D – (Cláudia gemendo) Oh, yeah. 

 E – Sim, sim, por que não? Com certeza. 
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 Na sequência, ao ouvir a resposta de Joe, o menino apresenta um olhar triste, como se 

o seu interlocutor não tivesse entendido que aquele pedido para pegar outro livro, na verdade, 

era um pedido de socorro para sair daquele ambiente. No frame D, ouvindo os gemidos vindos 

do apartamento onde mora com sua mãe e o abusivo Ron, Paco interrompe o olhar de demanda 

até então direcionado para Joe e olha para a porta, como se apontasse com o olhar o motivo de 

seu pedido, mesmo sendo aquele horário. Além do olhar, a expressão facial de tristeza e a 

expressão corporal, ali completamente imóvel e impotente, levam seu interlocutor a 

compreender do que se trata aquele pedido por outro livro. 

 Finalmente, no frame E, Joe entende a motivação do pedido de leitura àquela hora da 

noite por seu vizinho. Ao ouvir os barulhos e ver o estado do menino, Joe parece envergonhado 

de não ter respondido afirmativamente antes. Ao responder um “Sim. Sim, por que não? Com 

certeza”, ele o faz olhando para o menino, balançando levemente a cabeça para o lado, olhos 

quase fechados e uma expressão facial mista de concordância e vergonha pela situação. 

 

4.4.9 Sequência 8 

 

A cena a seguir acontece na sala do professor Leahy, orientador de Beck. Ela entrega 

para ele uma quantidade de poemas menor do que havia sido combinado. Como justificativa, 

ela argumenta que tem trabalhado bastante e que precisa de mais tempo para concluir a tarefa. 

Depois de folhear algumas páginas e aproveitando-se da posição que ocupa, o docente faz uma 

proposta para ela, que se desenvolve ao longo da sequência. O primeiro frame pode ser visto 

por volta de 26:15 minutos. 

 

Quadro 15 – Análise da Sequência 8. 

Frame/ato de fala28 

Força ilocucional / 

Tipo de ato 

ilocucional 

Recursos 

multimodais 

A – Happy to discuss further. After class some evening. 

 

 

Convite/ 

diretivo 

Olhar de oferta, 

voltado para baixo; 

Expressão facial 

séria. 

 
28 A – Ficaria feliz em discutir mais. À noite, depois de alguma aula. 
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Frame/ato de fala29 

Força ilocucional / 

Tipo de ato 

ilocucional 

Recursos 

multimodais 

B – If we’re gonna seriously discuss poetry, it should be over a 

drink. 

 

 

 

Convite/ 

diretivo 

Olhar de demanda; 

Expressão facial de 

atenção e tensão; 

Rosto inclinado. 

C – I would love that, Paul (chuckle) 

 

 

 

Afirmação/ 

assertivo. 

Olhar de demanda;  

Expressão facial e 

sorriso forçados. 

Valor de 

informação: centro. 

 

D – Just, uh, how would your wife feel about you -— 

 

 

 

Pergunta/ 

diretivo. 

Olhar de oferta/ 

Expressão facial de 

vergonha. Valor de 

informação: centro. 

  

 
29 B – Se vamos discutir poesia seriamente, deve ser depois de uma bebida. 

 C – Eu adoraria, Paul. (risos). 

 D – Uh, como a sua esposa se sentiria com você... 
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Frame/ato de fala30 

Força ilocucional / 

Tipo de ato 

ilocucional 

Recursos 

multimodais 

E – About me helping out an aspiring writer? She’s used to my 

generosity. 

 

 

 

Pergunta/ 

diretivo. 

Afirmação/ 

assertivo. 

Olhar de demanda; 

Expressão facial de 

seriedade. Valor de 

informação: centro. 

 

F - (chuckles) 

 

 
 

 

Olhar de oferta; 

Expressão facial de 

vergonha; 

Valor de 

informação: centro. 

 

G – (Leahy) So, Thursday night, then? 

 

 

 

Pergunta/ 

diretivo. 

Olhar de oferta; 

Valor de 

informação: centro. 

 

  

 
30 E – Ajudando a uma aspirante a escritora? Ela está acostumada com a minha generosidade. 

 F – (risos) 

 G – Então, quinta à noite? 
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Frame/ato de fala31 

Força ilocucional / 

Tipo de ato 

ilocucional 

Recursos 

multimodais 

H – (Beck) Thursday night it is. 

 

 
 

Confirmação/ 

assertivo. 

Olhar de demanda; 

Expressão facial de 

vergonha. 

Valor de 

informação: centro. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Já no frame A, Leahy  utiliza um ato ilocucionário diretivo, que tem como objetivo levar 

sua interlocutora a fazer determinada ação futura. Ao dizer que gostaria de conversar mais sobre 

a produção de sua aluna e do prazo, ele a convida para sair depois de alguma aula. Nesse 

primeiro momento, enquanto mexe nos papeis, ele apresenta um olhar de oferta, acompanhado 

de uma expressão facial séria, impedindo outra interpretação a não ser a de um assédio. 

Em B, vemos como Beck recebe aquela informação. A personagem está olhando 

fixamente para o homem com a cabeça levemente inclinada para o lado. Seu olhar assim como 

toda a sua expressão facial demonstram atenção e tensão pelo andamento do diálogo, como se 

ela não acreditasse no que está ouvindo. Enquanto isso, Leahy continua seu convite 

relacionando a discussão sobre poesia com a necessidade de beberem juntos. 

A partir do frame C, as expressões dos personagens adquirem um grande valor de 

informação e a distância social entre eles é reduzida. Os rostos ocupam o centro das imagens e 

são exibidos em plano fechado. Segundo Almeida (2009), esta é uma forma de mostrar detalhes 

do rosto do participante, permitindo uma relação de familiaridade e conhecimento de sua 

personalidade. Apesar dos risos, ao afirmar que adoraria atender ao convite, a personagem olha 

para seu interlocutor com olhar atento, mas com expressão facial e sorriso forçados, 

demonstrando estar pouco à vontade naquele contexto. 

Visivelmente desconfortável com a situação, Beck indaga a seu professor o que a esposa 

dele pensaria de tal encontro. Ao fazer isso, ela interrompe o olhar fixo apresentado até então, 

baixando a cabeça, com o rosto e um sorriso igualmente envergonhados. Antes mesmo de 

 
31 H – Quinta à noite. 
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concluir seu ato de fala, Leahy a interrompe, olhando atentamente para ela, com expressão de 

seriedade pela pergunta feita e franzindo a testa, como se quisesse minimizar o tamanho e 

gravidade de sua proposta. 

Em F, Beck ri, mas sua expressão facial continua simbolizando vergonha. Seu rosto está 

voltado para baixo, sem contato visual com o professor. Através de seu sorriso sem graça, 

notamos constrangimento. Em seguida, ela volta a olhar para ele, e finalmente no frame H, ela 

aceita o convite. Apesar de usar um ato ilocucionário do tipo assertivo, que compromete o 

falante com a verdade do que é expresso, por todos os elementos visuais já apontados, 

entendemos que ela foi levada a concordar com algo que a deixa bastante desconfortável. 

Assim, identificamos novamente que nem sempre nossos atos de fala são capazes de transmitir 

nossas intenções comunicativas. Há outros elementos além dos linguísticos que confirmam ou 

até mesmo negam o que nossas palavras significam. 

 

4.4.10 Sequência 9 

 

A próxima cena se passa em um bar onde Beck está acompanhada de suas amigas. A 

personagem vai apresentar um de seus poemas e resolve convidar seu namorado Benji para este 

momento. Enquanto conversam, ela usa o celular e chama a atenção de Peach (centro). Os 

frames a seguir mostram o que suas amigas pensam a respeito disso, por volta de 30:30 minutos. 

 

Quadro 16 – Análise da Sequência 9. 

Frame/ato de fala32 

Força ilocucional / 

Tipo de ato 

ilocucional 

Recursos 

multimodais 

A- (Peach) Who do you keep texting? 

 

 
 

Pergunta/ 

diretivo 

Olhar de demanda; 

expressão atenta; 

ângulo vertical; 

  

 
32 A – Pra quem você continua mandando mensagem? 
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Frame/ato de fala33 

Força ilocucional / 

Tipo de ato 

ilocucional 

Recursos 

multimodais 

B – (Beck) I invited Benji. 

 

 

 

Afirmação/ 

assertivo. 

Olhar de demanda; 

ângulo vertical; 

Expressão facial e 

corporal de 

vergonha; 

C – (Peach) Beck... 

(Beck) What? He likes poetry. 

 

 
 

Afirmação/ 

assertivo. 

Olhar de demanda; 

expressões faciais 

de reprovação e 

surpresa. 

D – (Peach) For sure. And he texted he was coming? 

 

 

 

Pergunta/ 

diretivo. 

Olhar de demanda; 

expressões faciais 

de ironia. 

  

 
33 B – Eu convidei o Benji. 

 C – Beck... 

  – O que? Ele gosta de poesia. 

 D – Com certeza. E ele respondeu que vinha? 
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Frame/ato de fala34 

Força ilocucional / 

Tipo de ato 

ilocucional 

Recursos 

multimodais 

E – (Beck) He texted a row of smile emojis, like, 45 minutes 

ago. 

 

 

 

Afirmação/ 

assertivo. 

Olhar de oferta; 

expressão facial de 

vergonha, gestos;  

F – (Peach) Some guys are assholes, and you just have to 

realize that. 

 

 

 

Afirmação/ 

assertivo. 

Olhar de demanda;  

Expressões de 

repreensão. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

No frame A, suspeitando da ação de Beck, Peach a indaga sobre o uso do celular. Ao 

fazer isso, ela olha atentamente para sua interlocutora e é possível observar uma expressão que 

envolve curiosidade e expectativa pela resposta da amiga. Ao responder, Beck está 

completamente envergonhada. Fala gesticulando e apresenta uma expressão de quem espera 

uma reação negativa de suas interlocutoras. Apesar de estar em pé, em ângulo vertical em 

relação a elas, Beck não está confortável e nem em posição superior como a categoria 

perspectiva classifica. 

Em C, Peach chama a atenção de Beck. Antes mesmo que ela conclua sua fala, a 

protagonista a interrompe, comprometendo-se ao afirmar que Benji gosta de poesia. Ao ouvir 

tal resposta, suas amigas reagem visualmente com olhares de reprovação e surpresa pela 

insistência de Beck em convidá-lo. No frame seguinte, Peach concorda que ele gosta de poesia 

 
34 E – Ele mandou vários emojis sorrindo, tipo, há uns 45 minutos. 

 F – Alguns caras são idiotas e você tem que perceber isso. 
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e questiona sobre sua resposta. Assim como a pergunta, sua postura e expressão faciais 

demonstram o tom irônico que o diálogo tomou. 

Em F, Beck usa um ato assertivo de novo, mas visualmente ela demonstra que não se 

compromete com a verdade do que diz. Ainda mais envergonhada que em B, ela interrompe o 

olhar de demanda apresentado nos frames anteriores e gesticula, não aceitando a resposta 

recebida. Por fim, na imagem seguinte, Peach a alerta sobre o comportamento de Benji. Sua 

expressão demonstra um olhar de demanda atento, com o rosto sério e levemente inclinado para 

o lado. Enquanto isso, as outras personagens interrompem o olhar para Beck, num ato de 

repreensão por sua atitude. 

 

4.4.11 Sequência 10 

 

A cena a seguir acontece em frente ao prédio onde Joe e Paco moram. O protagonista 

chega do trabalho e enquanto sobe os primeiros degraus da escada, ele é surpreendido ao ser 

chamado pelo menino. Bastante preocupado, ele o esperava para mostrar o que aconteceu com 

o livro emprestado. O primeiro frame é visto por volta de 40:32 minutos. 

 

Quadro 17 – Análise da Sequência 10. 

Frame/ato de fala 

Força ilocucional / 

Tipo de ato 

ilocucional 

Recursos 

multimodais 

A - (Joe) – What’s going on? What’re you doing out here?35 

 

 

 

Pergunta/ 

diretivo; 

Olhar de demanda; 

expressão facial de 

surpresa.  

  

 
35 A – O que está acontecendo? O que você está fazendo aqui fora? 
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Frame/ato de fala36 

Força ilocucional / 

Tipo de ato 

ilocucional 

Recursos 

multimodais 

B – (Paco) It’s Ron. 

 

 
 

Afirmação/ 

assertivo 

Olhar de oferta; 

expressão facial de 

tristeza e choro. 

C - (Paco) He came home drunk. 

 

 
 

Afirmação/ 

assertivo 

Olhar de oferta; 

expressão facial de 

tristeza e choro. 

D – (Joe) What happened? Did he hurt you? 

 

 

 

Pergunta/ 

diretivo 

Olhar de demanda; 

Expressão facial 

séria, tensa. 

  

 
36 B – É o Ron. 

 C – Ele chegou em casa bêbado. 

 D – O que aconteceu? Ele te machucou? 
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Frame/ato de fala37 

Força ilocucional / 

Tipo de ato 

ilocucional 

Recursos 

multimodais 

E – (Paco) No. He didn’t touch me. 

 

 

 

Afirmação/ 

assertivo 

Olhar de demanda; 

expressão facial de 

tristeza e choro. 

F 

 

 
 

___ 
Valor de 

informação: centro. 

G 

 

 
 

___ 

Olhar de oferta; 

Olhar atento para o 

livro. 

  

 
37 E – Não. Ele não me tocou. 
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Frame/ato de fala38 

Força ilocucional / 

Tipo de ato 

ilocucional 

Recursos 

multimodais 

H - (Paco) I tried to stop him... 

 

 

 

Afirmação/ 

assertivo. 

Olhar de oferta;  

expressão facial de 

tristeza e choro. 

I – (Joe) Paco, it’s okay, Really. It’s okay. 

 

 

 

Afirmação/ 

assertivo. 

Olhar de demanda;  

Expressão facial  

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

O protagonista é surpreendido pela presença de Paco ali em frente ao prédio àquela hora 

da noite, triste e sozinho na primeira imagem. Joe desce a escada e se volta para o menino, 

surpreso e imediatamente preocupado, como se pode ler através de seu olhar e de sua expressão 

corporal como um todo. 

Em B e C, Paco começa a explicar o que está acontecendo. Chorando, ele afirma apenas 

que “It’s Ron” (É o Ron). Ao dizer isto, ele não olha diretamente para o protagonista, pois está 

envergonhado e parece não saber como justificar o que aconteceu. Em seguida, ele continua 

com o ato assertivo “he came home drunk” (ele chegou em casa bêbado), ainda em olhar de 

oferta e tentando dizer, de modo indireto, o que houve. 

Sem entender o que Paco está querendo dizer, Joe pergunta diretamente o que houve. 

Conhecendo o perfil violento de Ron, ele questiona se o homem fez algo de ruim contra o 

 
38 H – Eu tentei pará-lo. 

 I – Paco, ok. De verdade. Está tudo ok. 
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menino. Ao questioná-lo, observamos no rosto de Joe expressões de seriedade e tensão e um 

olhar atento para o que Paco vai dizer. 

Em seguida, o menino afirma que não sofreu nenhuma agressão por parte de Ron. Se 

considerássemos apenas seus atos ilocucionários nos frames B, C e E, acreditamos que eles não 

seriam suficientes para que seu interlocutor compreendesse a sua intenção comunicativa, apesar 

de que todo o contexto (sua presença naquele lugar e horário, estar chorando) já seja um 

prenúncio de coisas ruins. Somente a partir do frame F, através do gesto de entregar o livro para 

o protagonista, é que o significado de seus atos de fala começa a ter mais clareza. 

Em G, Joe recebe o livro e observa o que houve com a capa dele. Seu olhar é atento, sua 

expressão facial é séria e ele está em silêncio. Em seguida, vendo a reação do homem, Paco 

permanece preocupado e tenta justificar o que houve com a obra: “I tried to stop him...” (Eu 

tentei pará-lo). 

A fim de acalmar o menino, Joe afirma que está tudo bem com o livro no último frame 

da sequência. Seu olhar e sua expressão facial são bem diferentes do que vemos em A, D e G. 

Seu olhar em I, de demanda, e sua expressão de quem precisa acalmar alguém, combinam 

exatamente com o ato ilocucionário proferido. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Baseados nas teorias apresentadas ao longo da pesquisa e feita a análise dos dados, 

podemos tecer algumas considerações sobre os resultados obtidos, a fim de concluir nossa 

exposição, sem com isso, considerar encerrada a discussão aqui apresentada. Partindo do 

pressuposto de Searle de que os atos de fala compreendem a totalidade das intenções 

comunicativas, fizemos nosso percurso para entendermos como cada ato de fala é capaz de 

fazer isso, de acordo com o contexto da comunicação. 

Ao iniciarmos nosso percurso com Austin (1962,1990) observamos que é possível irmos 

além da mera referência aos objetos e realizarmos determinadas ações ao usarmos uma língua. 

Além de sermos capazes de executar um número significativo de atividades através do que 

falamos, compreendemos que é igualmente possível expressarmos nossas intenções e gerarmos 

um efeito sobre os interlocutores através dos nossos atos de fala. 

Com Searle (1969; 2002) entendemos como um mesmo ato de fala pode demonstrar que 

estamos agindo de modo diferente ao usarmos a língua em determinado contexto. Por meio de 

sua taxonomia, entendemos como um ato ilocucionário demonstra a ação (intenção) do falante 

em relação a seu interlocutor e como se dá a relação de ajuste entre nossas palavras e o mundo. 

Conforme o objetivo específico “classificar os atos ilocucionários”, identificamos 

apenas três dos cinco tipos especificados por Searle. Os atos assertivos (como as afirmações e 

negações) são os predominantes, seguidos pelos diretivos (perguntas e convites) e há poucos 

registros de atos expressivos (que refletem o estado psicológico do falante). Não encontramos 

exemplos de atos compromissivos, nem declarações. 

Neste ponto, é importante salientarmos, que a taxonomia proposta por Searle nem 

sempre nos permite distinguir claramente em qual categoria um ato ilocucionário é inserido, 

como no caso de “Hmmm, I feel weirdly validated”, localizado no frame D da sequência 1. Se 

alguém diz que se sente estranhamente avaliado, podemos entender tal ato como um expressivo, 

já que há uma declaração sobre o estado psicológico de quem o expressa, assim também como 

é um ato assertivo, pois é uma afirmação que reflete o compromisso com aquilo que se diz. 

A partir dessas observações e com base no objetivo específico “identificar os recursos 

multimodais”, registramos uma diversidade de recursos visuais comuns à linguagem cotidiana 

e à comunicação face a face, que vão desde um olhar entre as pessoas que conversam, passando 

por suas expressões faciais, sorrisos, gestos e a posição que estão em relação ao outro. Pelo 

exposto na análise, percebemos que tais fatores também contribuem para comunicar as 
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intenções, de modo que, se tais recursos estivessem ausentes da comunicação, uma parte 

significativa delas não seria comunicada. 

Com o terceiro objetivo, “analisar a importância desses elementos na composição das 

intenções dos interlocutores”, observamos que, conforme o contexto, parece que nem sempre 

os atos ilocucionários dão conta de expressar plenamente as intenções comunicativas dos 

interlocutores. Segundo as categorias propostas na Gramática do Design Visual, de Kress e van 

Leeuwen (1996; 2006), o tipo de olhar apresentado entre os interlocutores (oferta/demanda) e 

o posicionamento entre eles (frontal, oblíquo), além dos gestos (balançar a cabeça, apontar para 

algum objeto) e das expressões faciais, que têm papel fundamental na comunicação, ora 

confirmando o que é expresso, ora negando o comprometimento daquilo que foi dito ou até 

mesmo sendo insuficiente para levar a intenção ao seu interlocutor. 

Como exemplos disso, podemos citar os frames EF da sequência 6, quando Beck afirma 

que o convite feito “parece bom”, mas suas expressões faciais e seu olhar contrariam seu ato de 

fala. Também podemos nos referir aos frames BCEF na sequência 10, quando os vários atos de 

fala de Paco são insuficientes para explicar o que houve, fazendo o personagem recorrer a um 

gesto para que a intenção de suas palavras seja finalmente compreendida por seu interlocutor. 

Dessa forma, conforme nosso corpus composto por 53 frames distribuídos em dez 

sequências e nossa análise, não podemos concordar com o pressuposto de Searle sobre os atos 

de fala compreenderem a totalidade das intenções comunicativas. Como apresentado, há outras 

maneiras de demonstrá-las, até mesmo sem ser necessário dizer algo. Os recursos multimodais 

e paralinguísticos também podem ser capazes de transmitir nossos significados. 

Com isso, notamos que a complexidade da comunicação humana nos instiga a 

permanecer desenvolvendo estudos que nos permitam entender os vários processos e elementos 

dos quais ela é composta. É importante que as pesquisas em Pragmática possam trazer novos 

desdobramentos para a Teoria dos atos ilocucionários, possibilitando a inserção de outras 

categorias a fim de não haver sobreposição entre elas ou até mesmo outras teorias que sejam 

capazes de abarcar as questões tratadas aqui. Além disso, também é necessário que os trabalhos 

da área considerem, além dos atos de fala ilocucionários, o papel dos recursos multimodais para 

que possamos ver melhor o que podemos fazer com a lingua(gem). 
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