
oJOGO DA PROMESSA.*

A proibi9iio de se derivar uma conclusiio
normativa de um conjunto de premissas
puramente descritivas foi contestada pelo
jilosofo americano J Searle num celebre artigo
publicado nos anos 60. Parq tanto, 0 mesmo
elaborou uma demonstra9iio fundada numa
analise da promessa como ato de linguagem
que faz referencia a um fato institucional
especijico. Muitas das criticas que foram
dirigidas a este autor tendem a ignorar que 0

mesmo niio vislumbra, em nenhum momento,
apoiar uma jilosojia moral naturalista onde as
regras mora is seriam deduzidas de enunciados
descritivos fatuais. No mais, nos parece que 0

jilosofo da moral tem muito pouco a ganhar
com a demonstra9iio proposta por Searle, po is,
como nos mostraram J Rawls e P. Ricoeur, 0

problema propriamente moral consiste muito
mais em saber como nos podemos passar das
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condic;oes de sucesso de um ato de Iinguagem
as condic;oes de satisfac;iio do ala social da
promessa.

A tese da impossibilidade de se inferir urn enunciado
normativo (enunciado de dever-ser) de urn enunciado descritivo
(enunciado de ser), se constitui nurn dos problemas fundamentais
de toda filosofia moral e juridica. Com efeito, desde 0 Tratado da
natureza humana de David Hume, a interdi~ao desta inferencia,
conhecida sob 0 nome de «falacia naturalista», tomou-se urn
obstaculo aparentemente intransponivel para toda pretensao de se
formular uma etica naturalista ou, no campo da teoria do direito,
urn jusnaturalismo juridico.

No entanto, como nos procuramos mostrar em outro
lugar (RABENHORST, 1996), ao longo da historia da filosofia
anglo-saxonica 0 desenvolvimento desta ideia da existencia de
uma dicotomia irredutivel entre 0 ser eo dever-ser nao se deu de
uma forma univoca. Se Hume interpretou-a numa perspectiva
antes de mais nada 16gico-lingiiistica (como a impossibilidade de
se derivar uma proposi~ao contendo a copula «deve» de uma
proposi~ao contendo a copula «e», G. E. Moore por sua vez, a
quem nos devemos a expressao mesma «falacia naturalista»,
concebeu-a no quadro de urna analise semantica do predicado
<born>.

Para Moore, 0 problema nao e 0 da deriva~ao de urn
dever-ser a partir de urn ser, mas muito mais 0 de saber se nos
podemos traduzir os nossos predicados normativos (e «born» e
urn predicado normativo basi co), em predicados puramente
descritivos. E a resposta do filosofo ingles e negativa: «born»,
nos diz ele, denota uma qualidade peculiar e simples, isto e, nao
analisavel e indefinivel. Por conseguinte, todo aquele que tenta
defini-Io, partindo de propriedades empiricas, metafisicas ou

religiosas, incorreri.a nurna v~rda~eira fal~c,i~, pois, pr~e~endo
ssim ele necessanamente vlOlana estas Idelas de pecuhandadea , 1

e de simplicidade (Cf. MOORE, 190-,).
Nao nos cabe aqui neste trabalho analisar a

pertinencia destas con~ep~oe~ e de, tantas outras que afirmam a
existencia de uma duahdade lrredutlvel entre 0 ser e 0 dever-seT.
Vma analise deste tipo exigiria urn trabalho herculeo de
interpreta~ao do que cada urn destes autores quis exatamente
dizer. Neste senti do, lembremos que ate hoje certos
comentadores do pensamento de Hurne, como A. C. MacIntyre,
A. Flew e W. D. Hudson, entre outros, discutem ainda acerca da
melhor interpretac;ao da famosa passagem do Tratado da natureza
hurnana afirmando a impossibilidade de se inferir urn dever-ser
de urn seT. Com efeito, observam estes autores, estaria 0 filosofo
escoces realmente negando a legitimidade desta inferencia, ou
roo somente criticando os autores da sua epoca por nao terem
feito urna deduc;ao correta que ele, Hume, estaria apto a fazer?
Quanto a Moore, nos sabemos que ele proprio reconheceu alguns
anos ap6s a pUblicac;ao dos seus Principia Ethica, que a
~xpressao «falacia naturalista», por ele utilizada, era
madequada, posto que nao se tratava na verdade de urn problema
de inferencia e, no mais, que os seus argumentos em favor do
caniter simples do predicado «born> nao seriam corretos (Cf.
MOORE, 1933 e RABOSSI, 1996).

o fato, no entanto, e de que esta interdic;ao da
passage~ do descritivo ao normativo ganhou imensa
pop~~ndade na filosofia moral analitica, tomando-se uma
especle de lei negatz' ~ b' d I' . "va no am ItO a ogIca normatlVa: nos nao
pode~os derivar de urn puro enunciado de ser (descritivo) urn
enunclado de d ( '. '. ever-ser normatlvo) e mversamente inferir de
urn enunclado d d . ' ,e ever-ser, urn enunclado de ser.



A partir dos anos 50 a filosofia analitica conheceu no
entanto toda urna serie de tentativas visando formular urn contra-
exemplo a esta interdi9ao. Dentre estas varias tentativas, uma
ganhou urna notoriedade especial, a saber, aquela proposta pelo
filosofo americano 1. Searle num artigo publicado em 1964 e
reformulado parcialmente no seu famoso livro Speech Acts de
1969.

A demonstra9ao proposta por J. Searle e bastante
conhecida. Lembremos, no entanto, que nela nao se trata em
nenhurn momento de defender urna etica naturalista, nem de
tampouco propor a ideia de uma logica normativa sui generis,
capaz de inferir uma conclusao normativa de premissas
puramente descritivas. Ao contrario, logo nas primeiras paginas
do seu artigo, Searle nos alerta de que ele se interessa pelo
problema da passagem do descritivo ao normativo nao enquanto
urn problema de filosofia moral, mas apenas enquanto urn
problema especifico de urna filosofia da linguagem. Assim, 0
filosofo americano reconhece, desde 0 inicio, que a tese da
separa9ao entre 0 fato e 0 valor e de grande envergadura, urna vez
que se ap6ia na ideia dificilmente contestavel de que os valores
sao postos pelos homens e que nao podem, por conseguinte,
existir por eles mesmos no mundo. No entanto, continua Searle, 0
problema e muito mais de saber como e que a tradi9ao filosofica
ocidental pensou reencontrar na linguagem esta distin9ao
metafisica e apresenta-la como uma tese sobre as rela90es de
implica9ao na linguagem (Cf SEARLE, 1969).

E portanto urn problema de filosofia da linguagem a
pretensa lei acerca da impossibilidade de se inferir urn
«ought» a partir de urn «is» que 0 filosofo americano se
propOe a ultrapassar no seu controvertido artigo. Neste senti do,
ele lembra que no interior da sua demonstra9ao 0 termo
«ought» e apenas urn simples auxiliar modal do ingles, e 0

termo «e» urna copula, e que « a questiio de saber se i
possivel derivar um 'deve' a partir de um 'i', i tiio terra a terra
uanto as palavras elas proprias (...) se trata de urn deve (no

;entido de ter a obrigac;iio de) e niio de um deve moral. Se esta
distinc;iiofor ace ita, continua Searle, nos poderemos dizer que eu
trato aqui de um problema de filosofia da linguagem e niio de um
problema moral» (Cf. SEARLE, op. cit.).

Na sua base, a demonstra9ao proposta por Searle se
ap6ia na ideia de que a promessa e urn ato de linguagem que faz
referencia a urn fato institucional preciso. Esta n09ao de fato
institucional, lembremos aqui, foi proposta inicialmente por
Gertrude E. M. Anscombe nurn celebre artigo publicado nos anos
50 (Cf ANSCOMBE, 1958). Neste artigo, a antiga aluna de
Wittgenstein e professora cm Cambridge, constata a existencia de
urna diferen9a irredutivel entre os simples fatos que compoem a
realidade fisica, aos quais nos poderiamos dar 0 nome de <<fatos
brutos» (brute facts), e toda urna outra classe de fatos que,
apesar de possuirem uma objetividade indiscutivel, nao podem no
entanto ser descritos de forma suficiente e adequada, apenas em
termos de estados fisicos ou psicologicos. Tais fatos sUpOem na
ver~e a existencia de certas institui90es hurnanas ou de prMicas
s~lals. bem definidas (dai portanto 0 qualificativo de
«mstItucionais» atribuido aos mesmos) e, por conseguinte, os
seus aspectos puramente fisicos constituem apenas urna das suas
dimensOes.

. Assim, por exemplo, urn casamento nao e apenas urn
acontecunento de ordem material ou psicologica. Na verdade,
este acordo de vontad ,. ... es so eXlste no mtenor de urn dado grupo
SOCiale ele supo-e c rtas .
ad da e regras que fornecem a sua mterpretal'ao

equa 0 d· - Ytr . mesmo po e ser dlto do nosso instrumento maior de
oc~, a moeda, particularmente na sua forma mais recente que e

precisamente a mo da fid .,. .« ' e uClana. Com efelto observa Searlee apenas porqu . ... _' ,e eXlste a InstltUlc;ao da moeda que eu tenho
neste momento n - . .,a mao um bzlhete de CinCOdolares. Retire a



inslilUir;ao e lerei apenas um pedar;o de papel no qual se
enconlram inscrilas coisas em cinza e verde» ( Cf SEARLE,
op. cit.).

E entao em tomo deste conceito de fato institucional
que se apoia a demonstrayao proposta por Searle. Estes fatos,
observa 0 filosofo americano, sao compostos por urn sistema de
«regras constitutivas», outra nOyao importante que Searle
ajudou a esclarecer. A ideia e a de que, diferentemente das
«regras regulativas» que regulam 0 comportamento humano
(como as regras de etiqueta por exemplo), as «regras
constitutivas» definem novas formas de comportamento cuja
existencia seria impossivel sem a existencia destas regras. 0
proprio Wittgenstein nos mostra como as regras do jogo de
xadrez, por exemplo, seriam urn born exemplo destas «regras
constitutivas». Com efeito, estas regras, assim como as de
outras pniticas ludicas, nao dizem apenas como nos devemos
jogar este jogo (e qual e 0 significado de cada uma das peyas do
tabuleiro), mas elas criam a possibilidade mesma de joga-Io (nos
podemos comer sem respeitar as regras de etiqueta, mas nos nao
podemos jogar xadrez sem aplicar as regras que definem este
jogo).

Os «fatos institucionais» descritos por Searle
aparecem portanto como fatos dentro de urn marco definido por
regras sociais. E e por isso que eles implicam tambem
obrigayoes, direitos e responsabilidades ( Cf. HOERSTER,
1975). Assim, 0 fato de que com 0 casamento os nubentes
contratam uma obrigayao, nao e urn simples fato, mas urn Jato
que resulta da propria instituiyao do matrimonio. Da mesma
forma, 0 fato de que no jogo de futebol urn «lateral» possa dar
o direito ao jogador adversario de lanyar a bola com as maos, nao
e urn fato qualquer, mas urn fato de natureza institucional que
nao pode, por conseguinte, ser compreendido sem 0 conjunto de
regras que constituem esta pratica esportiva.

No mais, acredita Searle, os fatos institucionais sao
essos por enunciados de urn tipo especifico, isto e, osexpr '.hamados enunciados «performatlVos». Estes, de acordo com

c conceP9ao classica de J. Austin, sao enunciados cuja
~culiaridade e exatamente a de realizar a ayao que eles
descrevem (Cf. AUSTIN, 1962). Em outros termos, os
enunciados performativos sao enunciados «rituais» que
possuem uma funyao eminentemente social: eles realizam certos
atos sociais que so existem nurna relayao com determinadas
praticas hurnanas.

De posse destas considerayoes preliminares nos
podemos agora analisar com mais clareza a demonstrayao da
derivayao de urn dever-ser a partir de urn ser proposta por Searle.
Esta se apresenta na forma de urn argumento-modelo que possui
a seguinte estrutura: sao dadas no inicio quatro premissas
principais puramente descritivas; vem em seguida outras
premissas intermedianas (tambem descritivas), cuja funyao e
apenas a de dar uma perfeiyao formal ao argumento; enfim, nos
obtemos urna conclusao normativa. A primeira. das quatro
premissas principais, juntamente com duas premissas
suplementares, impli~a a segunda premissa principal. Esta Ultima,
associada a uma outra premissa suplementar, implica a terceira
premissa principal, e assim por diante ate a obtenyao da
conclusao final. Searle observa que a adiyao destas premissas
suplementares acima assinaladas e absolutamente indispensavel,
mas ele acredita que a relayao que cada uma delas mantem com
as outras nao e acidental nem tampouco contingente.

, Retomemos agora 0 argumento construido pelo
filosofo americano:
(~) Jon~s pronunciou a frase «eu te prometo, Smith, pagar-te
CInCOdolares».
(la) Sob certas condiyoes C, 0 locutor que pronuncia a frase <eu
te prometo Sm'th t " .
d'l ,'. I , e pagar CInCOdolares», promete pagar CInCO
o ares a Snuth.



(1b) Condi90es C satisfeitas.
(2) Jones prometeu pagar cinco dolares a Smith.
(2b) Todas as prornessas sao, por defini9ao, atos pelos quaIS
alguem contrata a obriga9ao de realizar a coisa prometida.
(3) Jones contratou a obriga9ao de pagar cinco dolares a Smith.
(3a) Contratar a obriga9ao de fazer algo, e estar submetido a uma
obriga9ao.
(4) Jones esta obrigado a pagar cinco dolares a Smith.
(4a) Se temos a obriga9ao de fazer algo, entao, no que conceme
esta obriga9ao, nos devemos fazer 0 que nos estamos obrigados a
fazer.
(5) Jones deve pagar cinco d61ares a Smith.

o exemplo acima come9a, portanto, com urn
enunciado descritivo (1) de que urn individuo, charnado Jones,
proferiu determinadas palavras. Ora, pronunciar estas palavras
contidas em (I), sob certas condi90es, significa realizar 0 ato
mesmo da promessa. Dito de outra maneira, a passagem de (1) a
(2) se faz pela adi9aO de urna premissa suplementar (la) segundo
a qual sob certas condi90es C, urn locutor que pronuncia as
palavras «eu te prometo», realiza 0 ato institucional da
promessa. Esta regra pode ser expressa na seguinte forma: «se
A pronuncia a frase "eu te prometo, B, fazer y', entao A promete a
B fazer y ». Seguindo a opiniao de J.-L. Gardies, nos podemos
considerar esta regra como sendo uma <<regra constitutiva
anankastica», uma vez que ela nao estabelece uma diretiva
para 0 comportamento do sujeito, mas ela diz apenas que sob
certas condi90es, uma promessa foi efetivamente realizada (Cf
GARDIES, 1987).

A passagem de (2) a (3) exige a introdu9aO do
enunciado «tautoI6gico» (2a) afirmando que as promessas sao,
por definir;iio, atos pelos quais alguem se coloca na obriga9ao de
realizar 0 que ele prometeu. Aqui nos encontramos 0 que Gardies
chama de «regra eidetico-constitutiva» da promessa, pois,
contrariamente a regra «anankastica», esta nova regra nao

. urna simples condi9ao de reconhecimento do ato daestabelece ... .' (C" ~mas a condwao mesmo permltmdo pensa-Ia 1.promessa, . , d fi ·d
GARDIES, op. cit. ). Com efeIto, a profimessa e e ill. a.dpodrum
. u'blico de convencoes que de mem certas ativi a es eSIstema P - .
- Neste sentido, observa John Rawls na sua Teona da

a90es.· b ' I
J t· «no quadro da promessa a regra de ase e aque a queus Hta, , . .
comanda 0 uso das palavras 'eu prometo fazer X . Ela se enunClG
mais ou menos da seguinte forma: se algwim pronuncia as
palavras 'eu prometo fazer x' nas circunstdncias apropriadas,
-ele deve (azer X ao menos que certas condir;oes que 0

desculpari~m sefizessempresentes» ..(Cf RAWLS, 1971). .
A passagem de (3) a (4) eXIge a presenya da premlssa

suplementar (3a) informando exatamente acerca destas condi90es
lembradas por Rawls. Segundo Searle, esta premissa, que recebe
o nome de ceteris paribus, e absolutamente necessaria pois nos
podemos encontrar toda uma serie de acontecimentos que
Iiberariam 0 locutor da obriga9ao contratada (a existencia de uma
obriga9ao anterior ou mesmo de obriga90es mais importantes por
exemplo). Claro que a quesmo de saber se existe ou nao uma
obriga9ao mais importante do que uma outra exige urna
considera9ao de ordem valorativa (urn juizo de valor), mas isto
nao significa necessariamente que uma premissa normativa
tenha, por esse meio, se incorporado de forma tacita na
argurnenta9ao desenvolvida por Searle (Cf HOERSTER, op.
cit. ).

o passo de (4) a (5) funciona de uma forma analoga:
ele se funda mais uma vez numa chiusula ceteris paribus e numa
premissa suplementar tautologica (4a), cuja fun9ao e apenas a de
dar uma perfei9ao formal ao argumento. Procedendo assim, nos
obternos a conclusao fmal vislurnbrada por Searle segundo a
qual, se alguern contrata uma obriga9ao, ele deve efetuar 0 que
ele tern a obriga9ao de fazer.



~ unciados diferentes acerca da promessa: (a) urn enunciado
dOls en . '. d d . .

1, 'co e por consegumte, necessanamente ver a eno, postotauto ogt , .
I so faz estabelecer a relayao conceptual eXlstente entre osque e e . d . ,.

«dever» e «prometer»: e (b) urn enuncla 0 smtetIcotermoS .,' ,. I
b a instituiyao da promessa, IstO e, urn pnnClplO mora

sore .. "-dgundo 0 qual nos devemos aceltar a mstItulyao a promessa.
se Logo, conclui Searle, Hare parece confundir algo
ue e interno it instituiyao da promessa (0 fato de que

~rometendo, 0 locutor contrata urna obrigayao), com algo que lhe
e externo (0 fato de que a instituiyao da promessa seja boa ou ma,
justa ou injusta). Neste sentido, observa Hoerst~r, ~ar~ _Searle
uma questao do tipo «deve-se manter a mstItulyao da
promessa?» e urna questao externa, podendo logicamente
receber uma resposta negativa ou positiva. Ja a questao «devem
ser cumpridas as promessas?», e urna questao interna, ta~ vazia
quanto a indagayao «tern os triangulos tres lados?» (Cf
HOERSTER, op. cit.).

A ausencia desta distinyao levantada por Searle
aparece igualmente nurna certa interpretayao da regra constitutiva
da promessa. Esta Ultima, evidentemente, nao implica urna
aprovayao da instituiyao 'da promessa. Com efeito, observa P.
Ricoeur, a regra constitutiva e «eticamente neutra», isto e, ela
apenas define a promessa por urna equivalencia «<X equivale a
Y nas circunstancias C»). Assirn, 0 fato de existirem promessas
mas ou injustas nao pertence it regra constitutiva da promessa
(Cf RICOEUR, 1990).

Mas, se a analise proposta por Searle procede, por
que os autores que defendem a existencia do fosso entre 0

descritivo e 0 normativo nunca se aperceberam da possibilidade
de construir urn tal argumento? A resposta, nos diz Searle, se
encontra no fato de que estes autores se encontravam prisioneiros
?e certas concepyoes erroneas acerca da linguagem. Assim, eles
19noravam a existencia dos enunciados de fatos institucionais
que, apesar de enunciarem fatos objetivos, pressupoem a

Desde a sua apariyao a demonstra<;ao proposta por
Searle foi objeto de grandes controversias. A maioria dos seus
leitores imaginou estar diante de urn truque de prestidigita<;ao no
qual 0 filosofo americano esconderia urna premissa normativa no
interior da sua argumentayao. Assim, pelo menos tres das
premissas acima expostas foram consideradas como sendo
enunciados normativos disfaryados : a regra constitutiva da
prornessa, a tautologia articulando prornessa e obrigayao, e a
clausula ceteris paribus.

Para Richard Hare, por exemplo, a frase que nos
encontramos em (la) nao e uma tautologia ou urn enunciado
acerca do uso de urna palavra, mas tao somente «urn principio
moral sintetico». Com efeito, nos diz Hare, do momento em que
nos fazemos parte de uma sociedade onde existe a institui<;ao da
promessa, nos ja aceitamos de antemao 0 principio nao
tautologico segundo 0 qual nossas promessas devem ser mantidas
(Cf HARE, 1964).

Searle replicou argumentando que reconhecer a
existencia de urna obriga<;ao e algo diferente de decidir aceitar ou
nao urn principio moral. Assim, para 0 filosofo americano, a
premissa (la) estabelece apenas urn fato que se relaciona com a
significayao do termo descritivo «prometer». Em outras
palavras, 0 emprego deste termo no seu sentido literal (em certas
circunstancias), «obriga 0 locutor com rela9QO as
conseqilencias que dele derivam logicamente». No entanto, isto
nao significa que Searle esteja defendendo urna posiyao
conservadora acerca da instituiyao da promessa, no senti do de
que ele sustentaria ser logicamente impossivel pensar que nos
nao temos 0 dever de manter as nossas promessas, ou ainda, que
a instituiyao da promessa seja ma em si. Com efeito, observa 0

filosofo americano, quando nos afirmamos que «nos devemos
manter nossas promessas> > nos podemos, na verdade, realizar
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~ que sepa~aas esfe~~s.dodescritivo e do normativo. Com
c. ·to na ausencIa de cntenos seguros para estabelecer estaelel , I

d arcavao, nos podemos sempre argurnentar contra Sear e que
e~iversas etapas que constituem 0 seu raciocinio podem ser

astendidas ao mesmo tempo nurn sentido descritivo ou
:~rmativo. Assim, por exemplo, certos criticos de .Searle
interpretam 0 enunciado .(2). apenas com? uma sImples
reproduvao, em linguagem mdlfeta, do enuncIado (1). Outros,
consideram que este mesmo enunciado (2) traduz na verdade 0

fato de que urn locutor «A», que 0 utiliza, aceitou, de sua
parte, as rcgras constitu~ivasda pr~messa. Assim, «A» usaria
cste enunciado num sentIdo normatlvo.

Outros autores, como yon Wright pOI exemplo,
acreditam que 0 problema esta muito mais no termo «deve»
que aparece na conclusao do argurnento construido por Searle.
Para yon Wright, na conclusao (5) nos estamos diante nao de um
verdadeiro «deve deontico», mas sim de urn «deve
tecnico», isto e, de urn «deve» de necessidade pnitica que
nos lembra a novao kantiana de «imperativo hipotetico» (Cf.
VON WRIGHT, 1985).

Ora, estas criticas que evocam a propria ausencia de
urn metodo seguro de decisao, quanto ao carater descritivo ou
normativo da nossa linguagem, nao conseguem evidentemente
consubstanciar uma tese contniria a de Searle. Em outras
palavras, a ausencia deste criterio nitido de demareavao nem
invalida 0 argumento de Searle, nem prova a tese contrana, mas
ela apenas deixa 0 problema em aberto (Cf. FENSTERSEIFER,
op. cit.).

De outra ordem, no entanto, e a critica segundo a qual
a dernonstravao, proposta pelo filosofo americano, so pode
~hegar a born termo porque ela pressupoe a aceitavao da
mstitui~ao da prornessa e, por conseguinte, da norma geral
segundo a qual nos devemos manter os nossos engajamentos.
Aqui nos estamos diante de urn problema filosoficamente

existencia de certas instituivoes humanas. Logo, ao contnirio do
que imaginam estes autores, os enunciados de fatos institucionais
nao saD nem enunciados descritivos nem valorativos, mas e1es
saD enunciados intermediarios, isto e, enunciados que possuem
caracteristicas comuns a ambos os tipos (Cf. FENSTERSEIFER,
1989). Neste caso, conclui Searle, a interdi<;aode se inferir urn
enunciado normativo de urn enunciado descritivo permanece
valida se nos nos restringimos aos enunciados de fatos brutos,
mas ela tende a se dissipar se nos introduzirmos a no<;aode
enunciado de fato institucional.

Lembremos, no entanto, que em nenhum momento
Searle vislumbra, com a sua demonstra<;ao,apoiar uma filosofia
moral «naturalista» segundo a qual as regras e os principios
morais se deixariam inferir de enunciados descritivos fatuais.
Toda instituivao, como 0 nome mesmo diz, e instituida por certos
atos sociais e, neste caso, e tarefa de urna filosofia naturalista
mostrar que as instituivoes derivam da «natureza das coisas> ou
que elas mantem urna re1a<;aocom a natureza biologica do ser
humano ou com 0 seu processo evolutivo. Com efeito, acrescenta
E. Fensterseifer, a analise proposta pOI Searle nao se aplica a
hip6tese particular de que certos julgamentos morais possam ser
derivados de determinados enunciados descritivos, e cabe
portanto unicamente ao naturalismo etico mostrar que tais
enunciados descritivos implicam nao apenas uma conclusao
normativa (como nos mostrou Searle), mas tambem, uma
conclusao normativa que seja ao mesmo tempo um principio
moral (Cf. FENSTERSEIFER, op.cit.).

4- Da obrigacao constitutiva da promessa it sua
justificativa etica.

Um dos pontos mais delicados da argumenta<;ao
proposta por Searle e exatamente 0 da propria dificuldade de se
demarcar claramente, no ambito da nossa linguagem ordinaria, a



fundamental pois, mesmo se Searle distingue entre 0 que e
intemo a promessa e 0 que the e extemo, ele nao poderia deixar
de reconhecer que urna regra eidetico-constitutiva da promessa
nao nos fomece nenhurna razao pela qual nos devemos manter os
nossos engajamentos. Na verdade, 0 que esta regra nos oferece e
apenas a regra de base que disciplina 0 uso da expressao
lingiiistica «eu te prometo» ou, se nos preferirmos, a condic;iio
de sucesso deste ato de linguagem.

E, e portanto ai, onde termina 0 problema do filosofo
da linguagem que come<;a0 problema do filosofo da moral ou do
direito. Com efeito, como e que nos podemos passar da obriga<;ao
constitutiva do ato de linguagem da promessa a obriga<;ao
propriamente moral de manter as nossas promessas? Ou ainda,
segundo a expressao de Ricoeur, como e que nos passamos das
condic;oes de sucesso as condic;oes de satisfac;iio da promessa?

Ora, todo aquele que adere ao dogma da separa<;ao
entre 0 ser e 0 dever-ser, como Hare por exemplo, nao pode
deixar de supor que esta passagem se fundaria em ultima
instancia nurna regra normativa subjacente compartilhada pela
maioria dos membros de urna sociedade. Neste cas~oda a
demonstra<;ao proposta por Searle estaria profundamente
comprometida.

Nos gostariamos, no entanto, de defender urn ponto
de vista oposto e, seguindo as pistas fomecidas por Rawls e
Ricoeur, indicar como a obriga<;aomoral de manter as nossas
promessas pode fazer economia desta regra normativa subjacente.

Com efeito, urna das ideias de base da Teoria da
justica de Rawls e precisamente a de que a sociedade deve ser urn
sistema equitavel (fair) de coopera<;ao. Uma coopera<;ao
equitavel, no entanto, e algo diferente de urna simples atividade
socialmente govemada por ordens emanando de urna autoridade
central. Com efeito, ela supoe a ideia de reciprocidade, isto e, a
ideia de que 0 individuo nao se pode aproveitar desta empreitada
de coopera<;aocomum sem oferecer urna contrapartida equitavel.

~nte esta ideia de uma contrapartida equitavel que
~o~;'e a primeira parte do que Rawls chama de «principio de
equidade».

A segunda parte deste principio, por sua vez, faz
eferencia a propria forma atraves da qual nos contratamos nossas

~briga<;oes. Na verda~e: ~bserva ~awls, ~ o~riga<;o~s ~ao
diferentes de outras eXlgenclasmoralS por tres razoes: pnmelro,
elas sao 0 resultado de atos voluntarios; segundo, os seus
conteudos sao definidos por urna institui<;ao;e enfim, elas sao
dirigidas a certos individuos precisos, isto e, elas visam apenas
aqueles que aceitaram as vantagens oferecidas pelo sistema para
favorecer os seus interesses.

Ora, e exatamente a institui<;ao da promessa que
aparece na Teoria da justica como exemplo privilegiado destas
obriga<;oesdecorrentes do principio de equidade. Para tanto,
Rawls opera urna distin<;ao entre a regra constitutiva da
promessa e 0principio de fidelidade segundo 0 qual nos devemos
curnprir as nossas promessas. A regra constitutiva, nos diz ele
endossando 0 ponto de vista de Searle, nao e urn principio moral,
mas algo que provem de uma teoria dos atos de linguagem.
Assim, tudo 0 que ela faz e apenas definir as circunsmncias
apropriadas para que urna promessa exista, mas nao nos fomece
nenhurna razao propriamente moral para que curnpramos os
nossos engajamentos e tampouco urn criterio permitindo
conceber 0 que seja urna promessa justa.

o principio de fidelidade, ao contrario, enquanto
principio moral, nao provem de urna teoria dos atos de linguagem
mas ele e oriundo do proprio principio de equidade, transportado,
como nos lembra Ricoeur, da esfera publica para a esfera
privada. Logo, observa Rawls, nao e a promessa em si mesma
mas apenas a pratica da promessa que pode ser considerada justa
ou nao, e a pratica da promessa e justa exatamente quando ela
obs~rva 0 principio de equidade estabelecendo que nos temos a
obnga<;aode agir segundo as regras de uma institui<;aoquando



nos aceitamos livremente as vantagens que a mesma nos oferece.
Mas, aqui cabe portanto urna indaga~ao: quais sao estas
vantagens que a pnitica social da promessa nos oferece ?

Rawls responde a esta quesmo se inspirando na
analise da promessa feita por H. A. Pritchard no seu estudo
intitulado «The obligation to keep a promise». Neste trabalho
Pritchard procura saber como e que 0 simples pronunciamento de
urna formula verbal pode criar uma obriga~ao. Com efeito, para
evitar urn regresso ate 0 infinito nos devemos, segundo Pritchard,
supor que 0 que este pronunciamento de uma promessa cria e
algo diferente da obriga~ao. Em outros termos, 0 reconhecimento
da obrigac;ao derivada da enunciac;ao de uma promessa parece
necessariamente exigir dos individuos urn conhecimento anterior
das praticas das obrigac;oese da existencia de deveres reciprocos.
Dita de outra forma, para Pritchard a forc;ada promessa nao vem
da sua enunciac;aomas sim da cooperac;aosocial e da confianc;a
mutua estabelecida anteriormente pelos sujeitos falantes.

No entanto, se tal eo caso, conclui Pritchard no final
do seu estudo, a questao fundamental e portanto a de saber «0
que e este algo que irnplica na existencia de urn acordo para
respeitar os acordos e que. no entanto. no sentido estrito. nao
pode ser urn?»

A analise da promessa proposta par Rawls retoma
esta ideia de uma «cooperac;ao mutua» mas ela evita a
conclusao de Pritchard. Segundo Rawls, nos fazemos promessas
visando precisamente a criac;aoe a manutenc;aodos sistemas de
cooperac;ao.Assim, nossos engajamentos publicos sao urn meio
especifico de proteger 0 sistema possibilitando dessa forma que
cada urn possa se beneficiar da cooperac;ao. Neste sentido,
conclui 0 professor de Harvard, «nos pensarnos freqiienternente
que as exigencias rnorais sao algernas que nos forarn irnpostas
quando na verdade sornos nos rnesrnos que as criarnos visando
certos beneficios. Assirn. prorneter e realizar urn ato corn a
inten9aO publica de contratar deliberadarnente urna obriga9ao

. ~ . servini para a realiza9ao de nossos fins nurn
cuja eXlstenCra . - .

t Nos queremos que esta obngac;ao eXlsta e que elacerto contex o. ."
. h Cl'Aa e nos queremos que os outros sarbam que nosseJa recon e UI,

h s este elo e que a ele nos subrneternos. Tendorecon ecerno .,. _
'1' do esta pratica com esta finalrdade. nos temos a obrrga9aouti lza d .,. d

de cumprir 0 que prometemos segun 0 0 prmClplO e

eqiiidade». . ,. ..
. Para Rawls, e portanto na Idem de reclprocldade e

nao numa regra estabelecida por uma autoridade superior distinta
das pessoas que cooperam, que a P!o~essa encontra a sua
justificativa moral. Logo, como conclUlRlcoeur, a passagem do
ato de linguagem da promessa a obrigac;ao propriamente moral
de manter as nossas promessas exige, nao uma regra moral, mas
um principio politico enunciando que do momento em que nos
dividimos as cargas e os beneficios de uma cooperac;ao mutua,
nos nao podemos trair a confianc;a que os nossos parceiros
depositam na nossa fidelidade e na propria instituic;ao da
linguagem.
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