
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

INSTITUTO DE LETRAS 

 

 

 

 

 

VERÔNICA HELENA BARBON BORSATO 

 

 

 

 

 

 

A PORNOGRAFIA E O SILENCIAMENTO DA RECUSA DE MULHERES EM CONTEXTOS 

SEXUAIS SOB A PERSPECTIVA DA TEORIA DOS ATOS DE FALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porto Alegre, dezembro de 2015  



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

INSTITUTO DE LETRAS 

 

 

 

 

 

VERÔNICA HELENA BARBON BORSATO 

 

 

 

 

 

 

A PORNOGRAFIA E O SILENCIAMENTO DA RECUSA DE MULHERES EM CONTEXTOS 

SEXUAIS SOB A PERSPECTIVA DA TEORIA DOS ATOS DE FALA 

 

Monografia apresentada ao Instituto de 

Letras da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul como requisito parcial para 

a obtenção do título de licenciada em 

Letras com habilitação em português e 

francês e suas literaturas. 

 

Prof. Dr. Marcos Goldnadel 

Orientador 

 

 

Porto Alegre, dezembro de 2015 



CIP - Catalogação na Publicação

Elaborada pelo Sistema de Geração Automática de Ficha Catalográfica da UFRGS com os
dados fornecidos pelo(a) autor(a).

Borsato, Verônica
   A pornografia e o silenciamento da recusa de
mulheres em contextos sexuais sob a perspectiva da
teoria dos atos de fala / Verônica Borsato. -- 2015.
   40 f. 

   Orientador: Marcos Goldnadel.

   Trabalho de conclusão de curso (Graduação) --
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto
de Letras, Licenciatura em Letras: Língua Portuguesa
e Literaturas de Língua Portuguesa, Língua Francesa e
Literatura de Língua Francesa, Porto Alegre, BR-RS,
2015.

   1. Atos de fala. 2. Recusa. 3. Silenciamento
ilocucionário. 4. Filosofia da linguagem. 5.
Pornografia. I. Goldnadel, Marcos, orient. II. Título.



AGRADECIMENTOS 

 

 Para que eu chegasse ao fim deste curso e, especialmente, do desafio que foi 

para mim este trabalho, o apoio de algumas pessoas foi fundamental. Assim, 

registro aqui alguns agradecimentos. 

 À minha família, pelo suporte emocional e material. 

 Ao meu querido Manu, com quem aprendi a pensar melhor. 

 À Nauti e ao Pedro, junto aos quais vim parar nas Letras ao acaso, por me 

proporcionarem companhia das mais agradáveis nas manhãs, tardes e noites no 

Campus do Vale e fora dele.  

 À Daniela Fuhr, preciosidade que entrou na minha vida graças ao curso de 

Letras. 

 À professora Rosa Maria de Oliveira Graça e ao NELE/UFRGS, pela 

confiança e pelas oportunidades relacionadas à docência da língua francesa. 

 Ao professor Marcos Goldnadel, orientador deste trabalho, pela compreensão 

e pelas vezes em que me lembrou da dimensão correta deste texto quando eu 

insistia em vê-lo como algo intransponível. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "The true significance of illocution is shown when speech act 

theory is located in a broader, social context; [...] a correct account of it 

has repercussions for certain political questions." – Jennifer Hornsby 
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RESUMO 

 

A professora de Direito e militante antipornografia Catharine MacKinnon redigiu 

legislações restritivas à produção, distribuição e consumo de pornografia por alegar 

que esta constituiria violação dos direitos civis das mulheres, uma vez que seria 

responsável por subordiná-las e silenciá-las. Desde então, filósofas da linguagem 

têm analisado suas reivindicações sob a perspectiva da teoria dos atos de fala de 

Austin (1962) com o intuito de demonstrar que não se tratam de mera metáfora: a 

subordinação e o silenciamento invocados seriam legítimos. Neste trabalho, 

debruçamo-nos sobre a questão do silenciamento da recusa das mulheres em 

contextos sexuais, trazendo a concepção de silenciamento ilocucionário de Langton 

(1993) e Hornsby (1994) e investigando de que modo as noções de silenciamento 

comunicativo (Maitra, 2009) e de silenciamento comunicativo+ (McGowan, 2009) 

aprimoram a primeira. Verificamos, junto a Maitra, que o conceito de significado do 

falante (Grice, 1989) resolve algumas inconsistências presentes na teoria do 

silenciamento ilocucionário, embasando mais consistentemente os propósitos de 

MacKinnon. Além disso, constatamos a plausibilidade do silenciamento defendido 

por McGowan, que se daria não pela falta de reconhecimento das intenções do 

falante, mas pela ausência de sua autoridade. Finalmente, apresentamos 

considerações sobre a indústria pornográfica que indicariam seu papel na 

manutenção de cenários em que os silenciamentos mencionados são possíveis, 

tese que deve ser corroborada a partir de contribuições de áreas como a psicologia 

e a biologia. 

 

Palavras-chave: atos de fala, recusa, silenciamento ilocucionário, filosofia da 

linguagem, pornografia. 

  



 

ABSTRACT 

 

The law professor and anti-pornography militant Catharine MacKinnon has drafted 

legislation restricting the production, distribution and consumption of pornography by 

claiming that it constitutes a violation of the civil rights of women, since it would be 

responsible for subordinating and silencing them. Since then, philosophers of 

language have analyzed her claims from the perspective of Austin (1962)'s speech 

act theory, in order to show that they are no mere metaphor: said subordination and 

silencing would be real. In this work, we explore the issue of the silencing of women's 

refusal in sexual contexts, introducing the idea of illocutionary silencing proposed by 

Langton (1993) and Hornsby (1994) and investigating the ways in which the ideas of 

communicative disablement (Maitra, 2009) and communication-plus silencing 

(McGowan, 2009) refine the first. We find, along with Maitra, that the concept of 

speaker's meaning (Grice, 1989) resolves some inconsistencies in the theory of 

illocutionary silencing, providing a more consistent grounding for MacKinnon's 

purposes. In addition, we observe the plausibility of McGowan's notion of silencing, 

which would occur not because of the lack of acknowledgment of the speaker's 

intentions, but because of the speaker's lack of authority. Finally, we present 

observations on the porn industry that point to its role in maintaining scenarios where 

the aforementioned silencings are possible, a thesis that should be corroborated by 

contributions from fields such as psychology and biology. 

 

Keywords: speech acts, refusal, illocutionary silencing, philosophy of language, 

pornography. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 “[...] the free speech of men silences the free speech of women. It is the same 

social goal, just other people” (MacKinnon, 1987)1. A asserção de Catharine 

MacKinnon2 se refere tanto à proteção que a lei da liberdade de expressão 

estadunidense confere à pornografia quanto ao dano que esta pode causar às 

mulheres. Mais especificamente, a pornografia estaria silenciando mulheres, 

privando-as de fazerem coisas com suas palavras. Este raciocínio encontra respaldo 

na teoria austiniana dos atos de fala: para Austin, não proferimos apenas 

enunciados que constatam estados de coisas no mundo, mas também falamos para 

intervir nesses estados. Em outras palavras, além de descrever, podemos fazer 

coisas ao falar, como quando, para citar alguns exemplos paradigmáticos, batizamos 

um bebê ou nos casamos. Dizer as palavras adequadas à ocasião de um batismo ou 

de um casamento não é narrar a ocorrência de tais eventos, mas realizá-los através 

da linguagem. Outros exemplos incluem agradecer, prometer e recusar. 

 Filósofas como Jennifer Hornsby e Rae Langton têm se preocupado em 

demonstrar que o silenciamento reportado por MacKinnon é legítimo, e não 

metafórico ou figurativo, como alegaram alguns críticos3. Apoiadas nos termos de 

Austin, debruçam-se sobre o que chamam de silenciamento do componente 

ilocucionário dos atos de fala de recusa de mulheres em contextos sexuais, o qual 

levaria os homens a não reconhecerem nas negativas das mulheres uma recusa 

real.  

 Assim como MacKinnon, Hornsby e Langton identificam a pornografia como 

uma das responsáveis por esse fenômeno: ela reforçaria e legitimaria expectativas 

como a de que quando uma mulher diz "não", ela na verdade não deseja que esse 

"não" seja tomado como uma recusa, mas como um elemento constituinte do jogo 

em que good girls say no. É essa potencial interferência da pornografia na 

                                            

1
 "A livre expressão dos homens silencia a livre expressão das mulheres. A finalidade social é a 
mesma, porém as pessoas são diferentes." (Tradução nossa). 

 
2
 Catharine MacKinnon é advogada, professora de Direito na Universidade de Michigan e militante 
feminista engajada no movimento antipornografia. 

 
3
 Cf. DWORKIN, Ronald. Two concepts of liberty. In: Isaiah Berlin: a celebration. Londres: Hogarth 
Press, 1991, pp. 103-108 e MICHELMAN, Frank. Conceptions of democracy in American 
constitutional argument: the case of pornography regulation. In: Tennessee Law Review, v. 56, n. 
291, 1989, pp. 291-306. 
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capacidade de mulheres expressarem e fazerem valer suas vontades, o que 

consistiria em violação de seus direitos civis, que levou Catharine MacKinnon e 

Andrea Dworkin a redigirem legislações que restrinjam a produção, a distribuição e o 

consumo de materiais pornográficos. Algumas versões dessas leis foram aprovadas 

e vigoraram em cidades dos Estados Unidos como Indianápolis (Indiana) e 

Bellingham (Washington) durante os anos 1980, até serem derrubadas pelo 

argumento de que infringiriam o direito à liberdade de expressão dos pornógrafos e 

consumidores de pornografia. Atestando-se a ocorrência do silenciamento 

ilocucionário para o qual colaboraria a pornografia e demonstrando-se que atos 

ilocucionários devem ser resguardados pela lei da liberdade de expressão, ter-se-ia 

bases mais consistentes para uma legislação como a que almeja MacKinnon.  

 Neste trabalho, examinaremos o insucesso da recusa de mulheres em 

contextos sexuais a partir do conceito de silenciamento ilocucionário formulado por 

Hornsby e Langton e confrontaremos esse silenciamento com outros dois, mais 

recentemente elaborados, de modo a investigar as críticas e os aperfeiçoamentos 

que o primeiro vem recebendo. Tendo em vista a sugestão de que a pornografia 

favoreceria tal insucesso, nosso ponto de partida será a delimitação do que 

entendemos por pornografia e a apresentação de evidências do impacto do discurso 

pornográfico sobre seus consumidores. Estando demonstradas as maneiras pelas 

quais a pornografia poderia levar ao silenciamento de mulheres, investigaremos a 

ocorrência do silenciamento em si: para isso, revisaremos o conceito de ato de fala 

tal qual foi concebido por Austin e empregado por Hornsby e Langton, isto é, como 

constituído pelas dimensões locucionária, ilocucionária e perlocucionária, cada uma 

podendo ser silenciada de diferentes maneiras. Em seguida, no capítulo 4, 

ocuparemo-nos do conceito de silenciamento ilocucionário de Hornsby e Langton, 

enquanto que no capítulo 5 exploraremos duas outras abordagens desse fenômeno: 

o silenciamento comunicativo, proposto por Ishani Maitra, e o comunicativo+, de 

autoria de Mary Kate McGowan. Por fim, traremos nossas considerações finais 

acerca dos três conceitos estudados e sugestões de encaminhamentos para essa 

discussão. 
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1 A QUESTÃO DA PORNOGRAFIA 

 

 Uma vez que não é possível para a filosofia da linguagem, isoladamente, 

concluir que a pornografia desempenha um papel fundamental no silenciamento da 

recusa de mulheres em contextos sexuais, a maior parte das autoras que se dedica 

ao estudo desse fenômeno se preocupa primeiramente em argumentar em favor da 

plausibilidade da ocorrência desse silenciamento, sugerindo em um segundo 

momento e de maneira geralmente superficial a influência da pornografia nesse 

cenário. Neste trabalho, no entanto, por acreditarmos que o entendimento do 

conceito de pornografia auxilia na compreensão da discussão sobre o silenciamento 

em si, optamos por delimitar de antemão a que nos referimos quando empregamos 

tal termo. 

 Nem todo material sexualmente explícito é pornografia – documentários sobre 

a indústria pornográfica ou sobre abusos sexuais, boletins de ocorrência de casos 

de estupro e pesquisas referentes aos impactos da pornografia em seus 

consumidores estão longe de constituí-la, por exemplo. Para classificar algo como 

pornográfico, um caminho a se tomar é considerar o uso para o qual esse algo foi 

concebido. Para MacKinnon, a pornografia se define como aquilo que  

 

[…] sexualizes rape, battery, sexual harassment, prostitution, and child 
sexual abuse; it thereby celebrates, promotes, authorizes, and legitimizes 
them. More generally, it eroticizes the dominance and submission that is 
dynamic common to them all. It makes hierarchy sexy and calls that "the 
truth about sex" or just a mirror of reality. Through this process, pornography 
constructs what a woman is as what men want from sex. (MACKINNON, 
1987)

4
 

  

                                            

4
 "[...] sexualiza o estupro, a agressão, o assédio sexual, a prostituição e o abuso sexual infantil; 
desse modo, celebra-os, promove-os, autoriza-os e os legitima. Mais genericamente, erotiza a 
dominação e a submissão que é dinâmica comum a todos eles. [A pornografia] torna a hierarquia 
sexy e se refere a isto como "a verdade sobre o sexo" ou como apenas um espelho da realidade. 
Através desse processo, a pornografia constrói a mulher segundo aquilo que os homens querem do 
sexo". (Tradução nossa). 
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O que MacKinnon chama de pornografia, portanto, está necessariamente atrelado à 

legitimação de uma hierarquia que coloca a mulher a serviço dos desejos sexuais do 

homem, não importando o quão violentos eles sejam5. 

 De acordo com Gail Dines (2010), especialistas em mídia reconhecem que 

imagens midiáticas influenciam a maneira como nos vemos e nos construímos e 

como vemos e construímos o mundo ao redor6. Isso não significa que uma 

mensagem explícita veiculada por uma imagem em particular vá necessariamente 

repercutir de maneira profunda em nossa maneira de conceber a realidade, mas que 

o efeito cumulativo do subtexto de certas imagens exerce poder sobre nossas vidas. 

Assim, uma publicidade de moda em particular pode não influenciar 

significativamente quem a vê, mas quando se é diariamente submetido a imensas 

quantidades de anúncios do gênero é possível que passemos a internalizar o que é 

dito pela publicidade sobre, por exemplo, o corpo das mulheres, a feminilidade e o 

consumismo. Seres humanos desenvolvem suas identidades e sensos de realidade 

a partir das histórias que a cultura conta. Assim, para Dines, se a pornografia não é 

a única contadora de histórias sobre sexo, sexualidade e relacionamentos, é 

possível que seja a mais poderosa. A pornografia, bem como a maior parte do que é 

veiculado pela mídia, retrata um mundo que sabemos não ser fiel à realidade; no 

entanto,  

 

[…] it is an enormous leap to say that because porn is not an accurate 
version of how things are in the world, it then has no real-world effects. Many 
women, for example, know that the image of the model in the ads is an 
airbrushed, technologically enhanced version of the real thing, but that 
doesn’t stop us from buying products in the hope that we can imitate an 
image of an unreal woman. No matter how fantastical the images of women 
are, they do, to varying degrees, affect the lives of most women. (DINES, 
2010, p. 82)

7
 

                                            

5 
Para se referirem a materiais sexualmente explícitos que visam à excitação sexual mas que não 
reproduzam subordinação e falta de consentimento e agência de mulheres, algumas feministas 
optaram pelo conceito de erotica. Cf. STEINEM, Gloria. Erotica vs Pornography. In: Outrageous acts 
and everyday rebellions. Nova York: New American Library, 1983. 

6
 Cf. HARRIGER, J.A.; CALOGERO, R.M.; WITHERINGTON, D.C. et al. Body size stereotyping and 
the internalization of the thin ideal in preschool girls. In: Sex Roles: A journal of research, vol. 63, 
2010, pp. 609-620. 

7
 "[...] é um salto enorme dizer que, porque o pornô não é uma versão perfeita de como as coisas são 
no mundo real, ele não provoca efeitos neste. Muitas mulheres, por exemplo, sabem que a imagem 
da modelo nos anúncios publicitários é uma versão retocada, tecnologicamente aperfeiçoada em 
relação à imagem real, o que não nos impede de adquirir produtos na esperança de podermos 
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Dines cita como evidência para essa afirmação o fato de o número de 

procedimentos estéticos ter crescido em 465% nos Estados Unidos entre os anos de 

1996 e 2006. Da mesma forma como não caberia perguntar se um outdoor foi o 

responsável por fazer alguém decidir-se repentinamente por uma cirurgia plástica, é 

provável que uma breve exposição à pornografia não leve uma pessoa sem histórico 

de prática de abuso sexual a vir a fazê-lo. Nesse sentido, cabe salientar que 

progressistas apontaram que a mídia seria uma forma de (des)educação em épocas 

de monopólio capitalista, na qual o mercado é dominado por uma pequena 

quantidade de empresas que se valem de seu poderio econômico e político para 

difundir mensagens que normalizam e legitimam a desigualdade econômica e social. 

Curiosamente, como aponta Dines, esses mesmos progressistas se posicionam 

contra a proposição de que a pornografia provoca efeitos em seus consumidores no 

mundo real: “[...] we are in a somewhat strange place where people who argue that 

mainstream corporate media have the power to shape, mold, influence, manipulate, 

and seduce viewers simultaneously deny that porn has an effect on their 

consumers”8 (p. 87). 

 O potencial pedagógico da pornografia parece ser reconhecido por seus 

próprios consumidores, conforme fica claro quando Dines, que há mais de duas 

décadas pesquisa e escreve sobre a indústria pornográfica, afirma que em suas 

entrevistas com produtores de filmes pornôs eles lhe disseram que homens 

compram certo gênero de filmes com a intenção de incentivar suas parceiras a se 

engajarem em atos sexuais para os quais elas não demonstraram interesse prévio: 

"[...] it is a way for men to encourage their partners to perform certain acts they may 

not be interested in doing. In addition, the glossy style, the conventionally attractive 

porn performers, and the 'story line' make it more woman-friendly”9 (p. 122). 

                                                                                                                                        

imitar o aspecto de uma mulher irreal. Não importa o quão fantásticas essas imagens sejam, elas 
afetam, em diferentes níveis, as vidas da maioria das mulheres." (Tradução nossa). 

 
8
 "estamos em um lugar algo estranho, onde as pessoas que argumentam que a mídia corporativa 
tem o poder de moldar, influenciar, manipular e seduzir os espectadores ao mesmo tempo negam 
que a pornografia produza efeitos sobre seus consumidores" (Tradução nossa). 

 
9
 "é uma maneira de homens encorajarem suas parceiras a participar de certos atos que não 
pareciam interessar-lhes inicialmente. Além, disso, o aspecto acetinado, os atores atraentes e o 
enredo por trás dos atos tornam esses vídeos mais amigáveis às mulheres". (Tradução nossa). 
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 Para os que ainda concebem a pornografia como algo reservado à esfera do 

privado, Dines traz algumas informações alarmantes em "Pornland: how 

pornography has hijacked our sexuality" ("Pornland: como a pornografia seqüestrou 

nossa sexualidade", em tradução livre). A autora traça o histórico da pornografia 

produzida a partir do surgimento de revistas como Playboy, Penthouse e Hustler, 

fundadas respectivamente nas décadas de 50, 60 e 70, até sua inserção na cultura 

pop dos dias de hoje – o coelhinho da Playboy, por exemplo, foi parar não apenas 

em capas de cadernos, bolsas de água quente e óculos de sol, mas também em 

tatuagens. Há poucos anos, as revistas, 

 

[…] with their soft-core, soft-focus pictures of naked women, taught boys and 
men that women existed to be looked at, objectified, used, and put away 
until the next time. Their future supply of porn was dependent on what they 
or their friends could pilfer from their father’s stash or maybe from the local 
convenience store. The sexism of these images was bad enough, but 
compared to porn today, the porn of yesterday seems almost quaint. Rather 
than sporadic trips into a world of coy smiles, provocative poses, and 
glimpses of semi-shaved female genitalia, youth today, especially boys, are 
catapulted into a never-ending universe of ravaged anuses, distended 
vaginas, and semen-smeared faces. When they masturbate to the stories, 
acts, and narratives of such porn in a heightened state of arousal, a 
cornucopia of messages about women, men, relationships, and sex are sent 
to the brain. (DINES, 2010, p. xvi)

10
 

 

 A fim de manter o interesse desse público já indiferente à pornografia mais 

tradicional, agora considerada monótona, os pornógrafos não medem esforços no 

que se refere a criar maneiras de diferenciar seus produtos, o que vem significando 

um aumento expressivo nos níveis de misoginia, violência e racismo contidos nas 

mídias pornográficas – tudo isso em um espaço de tempo bastante curto, sobretudo 

devido ao advento da internet:  

 

                                            
10

 "com suas imagens soft-porn e desfocadas de mulheres nuas, ensinavam a garotos e a homens 
que mulheres existiam para ser olhadas, objetificadas, usadas e postas de lado até à próxima 
ocasião. Seu suprimento futuro de pornografia dependia do que seus amigos conseguiriam furtar do 
esconderijo de seu pai ou ainda da loja de conveniência local. O sexismo dessas imagens era ruim 
o bastante, mas, comparado ao pornô de hoje em dia, o pornô de ontem parece quase pitoresco. No 
lugar de viagens esporádicas a um universo de sorrisos tímidos, poses provocativas e vislumbres de 
genitais femininas semidepiladas, os jovens de hoje, sobretudo garotos, são catapultados para um 
universo sem fim de ânus devastados, vaginas distendidas e rostos cobertos de sêmen. Quando se 
masturbam para esse tipo de história em um estado de alta excitação sexual, uma imensa 
quantidade de mensagens sobre mulheres, homens, relacionamentos e sexo é enviada ao cérebro 
desses jovens." (Tradução nossa). 
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In fact, images today have now become so extreme that what used to be 
considered hard-core is now mainstream pornography. Acts that are now 
common-place in much of online porn were almost nonexistent a couple of 
decades ago. As the market becomes saturated and consumers become 
increasingly bored and desensitized, pornographers are avidly searching for 
ways to differentiate their products from others. (DINES, 2010, p. xvii)

11
 

 

Assim, a expectativa pela próxima Playboy foi substituída pela possibilidade de se 

assistir a vídeos pornôs que normalizam estupro, tortura e abuso de crianças e 

adolescentes onde quer que se tenha acesso à internet. Em "The beauty myth: how 

images of beauty are used against women" ("O mito da beleza: como as imagens de 

beleza são usadas contra as mulheres", em tradução livre), Naomi Wolf também se 

debruça sobre as transformações pelas quais a pornografia passou nas últimas 

décadas, afirmando que  

 

[r]ape fantasies may be insignificant [...] for those who grew up learning their 
sexuality from other human beings. But young people today [...] are growing 
up whose earliest sexual imprinting derives not from a living human being, or 
fantasies of their own; since the 1960s pornographic upsurge, the sexuality 
of children has begun to be shaped in response to cues that are no longer 
human. Today’s children and young men and women [...] are being 
imprinted with a sexuality that is mass-produced, deliberately dehumanizing 
and inhuman. (WOLF, 2002, p. 162)

12
 

 

 Por conta da eclosão de novas tecnologias, aliás, não foi apenas o conteúdo 

veiculado pela indústria pornográfica que sofreu modificações drásticas, mas o 

acesso a ele também. De acordo com Dines (2010), atualmente a média de idade 

que meninos têm ao serem expostos à pornografia pela primeira vez é de 11 anos. 

Esse contato de crianças e adolescentes com imagens pornográficas quando eles 

ainda não têm formulados os conceitos de sexo e intimidade pode provocar 

                                            
11

 "De fato, as imagens se tornaram tão extremas que o que costumava ser considerado hard-core é 
hoje em dia pornografia mainstream. Atos que hoje são lugar-comum em muita da pornografia 
online praticamente não existiam há algumas décadas. Ao passo que o mercado se torna saturado 
e os consumidores ficam cada vez mais entediados e dessensibilizados, os pornógrafos buscam 
avidamente maneiras de diferenciar seus produtos de outros." (Tradução nossa). 

 
12

 "fantasias de estupro podem não ser significativas [...] para aqueles que cresceram aprendendo a 
sua sexualidade com outros seres humanos. Os jovens de hoje em dia, no entanto, [...] derivam 
suas primeiras impressões sexuais não de um ser humano vivo ou de suas próprias fantasias; 
desde a rápida ascensão da pornografia na década de sessenta, a sexualidade das crianças 
começou a se formar de acordo com sugestões que não são mais humanas. As crianças, os 
homens e as mulheres de hoje em dia [...] estão recebendo impressões de uma sexualidade 
produzida em massa, deliberadamente desumanizante e artificial." (Tradução nossa). 
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disparates como o ocorrido em junho de 2015 em uma escola primária no México: 

ao entrar em sala de aula, uma professora flagrou sete alunos “brincando de 

estupro” – conforme eles mesmos descreveram – com sua colega de sete anos de 

idade. Eles já haviam tirado sua blusa e sapatos, além de terem-na amarrado pelos 

pés e pelas mãos e tapado sua boca. Segundo a mãe da menina, a professora 

afirmou que ela tinha sua porção de culpa, já que era a mais bonita da sala13. 

Acreditamos que as informações reunidas nesse capítulo trazem pistas sobre como 

foi que esses meninos aprenderam a reproduzir um estupro enquanto talvez ainda 

nem soubessem o que é sexo. 

                                            

13
 “Niña es agredida por sus compañeros en primaria de Tamaulipas; dicen que 'jugaban a la 
violación'”, 18 de junho de 2015. Disponível em: <http://www.sinembargo.mx/18-06-2015/1384617>. 
Acesso em: 9 dez. 2015.  
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3 ATOS DE FALA E SILENCIAMENTO 

 

 No capítulo anterior, definimos o que entendemos pelo termo pornografia e 

consideramos a influência que o discurso pornográfico pode exercer sobre seus 

consumidores. Para autoras como Rae Langton (1993) e Jennifer Hornsby (1994), 

parte dos efeitos da pornografia no mundo real seria o de fazer com que a recusa de 

mulheres em contextos sexuais não seja tomada como tal: a pornografia legitimaria 

a crença de que mulheres podem consentir mesmo ao dizer "Não", por exemplo. 

Para explicar tal fenômeno, essas autoras tomam a recusa como um ato de fala, o 

qual pode não obter êxito mesmo quando pronunciamos livremente as palavras 

adequadas, já que apresenta dimensões além da que diz respeito ao proferimento 

de sentenças. Assim, neste capítulo, verificaremos o que se entende por ato de fala, 

de que componentes se constitui e como pode vir a dar errado. 

 A teoria dos atos de fala tem por base doze conferências proferidas por John 

Langshaw Austin na Universidade de Harvard (Estados Unidos) em 1955 e 

publicadas postumamente (1962) sob o nome de "How to do things with words" 

("Como fazer coisas com palavras", em tradução livre). O título do livro é eloqüente, 

antecipando do que se trata a teoria: não falamos apenas para descrever estados de 

coisas no mundo, mas também para intervir nesses estados. Assim, ao dizer 

"Prometo voltar mais tarde" não estou descrevendo uma promessa; eu estou 

efetivamente realizando uma ação, a saber, o ato de prometer algo a alguém. Neste 

capítulo, conheceremos as três dimensões em que se pode decompor um ato de 

fala e, a partir destas, entenderemos de que modos por vezes falhamos em fazer 

coisas com palavras. 

 

3.1 Locução, ilocução e perlocução14  

 

 Consideremos a situação a seguir. Dois homens se colocam ao lado de uma 

mulher. O primeiro deles diz ao outro: “Atire nela”. O segundo homem parece 

chocado, mas atira na mulher mesmo assim. Muitas coisas aconteceram nessa 

                                            

14
 Empregaremos neste trabalho as traduções dos termos de Austin feitas por Danilo Marcondes de 
Souza Filho em Quando dizer é fazer (Porto Alegre: Artes Médicas, 1990).  
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breve cena concebida por Austin (1962, p. 101) e explorada em detalhe por Langton 

(1993, p. 295): para começar, algo é dito pelo primeiro homem, em que “atire” se 

refere a atirar com uma arma e “nela” indica a mulher ali presente. Para Austin, 

temos aí um ato locucionário, isto é, o proferimento de uma sentença com sentido e 

referência determinados. Ainda, por ter dito "Atire nela" o primeiro homem chocou o 

outro e o persuadiu a atirar na mulher, efeitos que Austin batizou de atos 

perlocucionários. Finalmente, temos o elemento-chave da teoria dos atos de fala 

austiniana: ao dizer “Atire nela”, o primeiro homem incitou o segundo a disparar a 

arma, o que constitui um ato ilocucionário, isto é, a ação realizada através do (ou ao 

menos pretendida pelo) próprio proferimento de maneira imediata.  

 Um mesmo conteúdo locucionário pode estar relacionado a ilocuções e a 

perlocuções muito diferentes umas das outras. O proferimento da sentença “Faz 18 

graus na rua” pode ser tanto um argumento contrário à proposta de almoçar em um 

restaurante em vez de em casa quanto um aviso (atos ilocucionários), neste caso 

impelindo o interlocutor a, por exemplo, pôr ou tirar uma peça de roupa ao ir para a 

rua (atos perlocucionários), a depender do contexto. 

 

3.2 Silenciamento de atos de fala 

 

 A teoria dos atos de fala constitui um grande avanço no modo como a filosofia 

costumava analisar declarações, considerando-as geralmente verificáveis como 

verdadeiras ou falsas. Ora, ainda que o primeiro homem de nosso exemplo não 

conseguisse levar o outro a atirar na mulher, não parece correto dizer que seu 

proferimento tenha sido errado ou falso. Para Austin, “não devemos dizer de modo 

geral que o proferimento seja falso, mas malogrado. Por esta razão chamamos a 

doutrina das coisas que podem ser ou resultar malogradas, por ocasião de tal 

proferimento, de doutrina das infelicidades” (1962, p. 30). É necessário, portanto, 

que certas condições de felicidade sejam satisfeitas para que o ato de fala obtenha 

êxito. Verifiquemos inicialmente de que modo um ato de fala pode ser malogrado, de 

modo a visualizarmos mais claramente o que está em jogo para seu sucesso. 

 Para cada uma das três dimensões de um ato de fala austiniano, Langton 

(1993) estabeleceu um tipo de silenciamento correspondente e os ilustrou através de 

situações que evidenciassem a importância política de cada um. O mais elementar 
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desses silenciamentos se dá no nível da fala: por sermos ameaçados, amordaçados 

ou simplesmente levados a acreditar que não seremos ouvidos enquanto membros 

de um grupo subjugado, podemos não chegar nem mesmo a realizar proferimentos, 

falhando em performar atos locucionários. Há, também, o caso em que falaremos 

sem impedimentos, mas não geraremos os efeitos pretendidos em nossos 

interlocutores, caracterizando a frustração perlocucionária. Como aponta Langton, 

essa ocorrência é bastante comum, visto que, por exemplo, nem sempre uma 

pessoa virá à nossa festa de aniversário após ser convidada; o problema está em 

quando a garantia do sucesso da perlocução se deve ao pertencimento do falante a 

determinada classe de pessoas que é sistematicamente impedida de produzir os 

efeitos almejados. Podemos, por fim, proferir as palavras adequadas para nosso ato 

mas, além de não lograrmos os efeitos esperados, falhamos inclusive em performar 

a própria ação pretendida:  

 

One speaks, one utters words, and fails not simply to achieve the effect one 
aims at, but fails to perform the very action one intends. Here speech 
misfires, and the act is unhappy in the way that Austin described: although 
the appropriate words are uttered, with the appropriate intention, the speaker 
fails to perform the intended illocutionary act. Silencing of this third kind we 
can call illocutionary disablement. (LANGTON, 1993, p. 315)

15
 

 

 É esse terceiro tipo de silenciamento o mais relevante para este trabalho, e 

para o qual Langton ainda traz os seguintes exemplos: o ator que, após representar 

da maneira mais persuasiva possível um homem que avisa seus interlocutores de 

que há um incêndio em curso, percebe que há verdadeiramente um incêndio sendo 

deflagrado no teatro em que se encontram, tentando em vão convencer o público 

sobre o fogo; o casal de homens que, mesmo desejando se casar e pronunciando as 

palavras adequadas à ocasião, é impedido de fazê-lo; o homem sul-africano negro 

que é incapaz de votar à época do apartheid, ainda que realize os mesmos 

movimentos de um sul-africano branco ao marcar sua escolha em uma cédula; e a 

mulher muçulmana que não exita em se divorciar ao pronunciar “mutallaqa, 

mutallaqa, mutallaqa”, as mesmas palavras que fariam com que seu marido 

                                            

15
 "Alguém fala, alguém profere palavras, e falha não apenas em atingir o efeito desejado, mas em 
performar a própria ação pretendida. Aqui o discurso é frustrado, e o ato é infeliz do modo como 
Austin descreveu: ainda que palavras adequadas sejam proferidas com a intenção apropriada, o 
falante falha em performar o ato ilocucionário pretendido. Podemos chamar este terceiro tipo de 
silenciamento de silenciamento ilocucionário." (Tradução nossa). 
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obtivesse o divórcio. Langton parte desses quatro casos para chegar àquele da 

mulher que não tem sua recusa reconhecida como tal em contextos sexuais. Porém, 

ao observarmos com atenção, percebemos que uma dessas quatro situações 

apresenta particularidades que nos permitem pensar melhor do que as outras sobre 

o que se passa com a recusa da mulher, conforme veremos na seção a seguir. 
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4 SILENCIAMENTO ILOCUCIONÁRIO 

 

 Vimos que um ato de fala é composto por três dimensões, sendo que cada 

uma delas pode ser frustrada de diferentes maneiras. Neste capítulo, deteremo-nos 

sobre alguns exemplos de silenciamento do componente ilocucionário, investigando 

que condições de felicidade não foram satisfeitas para que houvesse a plena 

realização desses atos. 

 

4.1 Diferentes tipos de ilocução 

 

 O êxito das ilocuções do casal de homens, do sul-africano negro e da mulher 

muçulmana se apóia na satisfação de condições de felicidade bastante 

convencionais, regidas por legislação, que prescrevem o tipo de pessoas e de 

circunstâncias necessárias para que se invoque o procedimento desejado. Desse 

modo, não importa o que essas pessoas façam, elas não conseguirão, sob o jugo 

das leis em questão, casar-se, votar e divorciar-se. Não estamos dizendo que suas 

intenções não estejam claras, que não sejam percebidas; pelo contrário – grupos 

discriminados costumam se organizar para reivindicar publicamente direitos dos 

quais não dispõem, seja porque é necessária uma mudança na constituição, seja 

porque é a prática das instituições que deve ser atualizada ou, ainda, porque se 

deseja a abolição dessas instituições. A sociedade não apenas sabe que uma 

grande parcela de casais do mesmo sexo deseja se casar como toma posição em 

relação a essa demanda, ou seja, há um reconhecimento de intenções. Mas os atos 

ilocucionários descritos nos exemplos de Langton são casar-se, votar e divorciar-se, 

e não apenas manifestar estas intenções ou tê-las reconhecidas. Logo, esses atos 

só serão felizes quando forem modificadas as leis que ditam quem pode se casar, 

quem pode votar e quem pode se divorciar. 

 Assim, ainda que esses três exemplos de silenciamento decorram de uma 

assimetria de poder central para nossa discussão, os mecanismos que os regem 

diferem substancialmente daqueles por trás do ato privilegiado por este trabalho. No 

fim das contas, dos exemplos de Langton, aquele que mais se assemelha ao 

silenciamento da recusa de mulheres é o do ator que não consegue alertar sua 
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audiência de que o teatro em que estão é acometido por um incêndio. Vejamos por 

quê.  

 Como percebeu Nicole Wyatt (2009), há uma diferença no nível de 

silenciamento ilocucionário entre os exemplos de procedimentos ritualizados (casar-

se, votar, divorciar-se) e os mais livres, como alertar ou recusar. No caso do ator, por 

maiores que sejam as dificuldades encontradas na tentativa de fazer o público 

acreditar que seu alerta não faz parte da seqüência da peça, é possível que algum 

espectador reconheça em seus esforços algo além do script e direcione seu olhar 

para onde ele aponta, verificando que o fogo é genuíno: 

 

There is nothing the actor can do to guarantee his audience recognizes his 
intention to warn them, but he may still succeed in doing so. In this the actor 
is not in a different in kind position to any other speaker – one cannot in 
general guarantee that the audience will recognize one's communicative 
intention. Rather it is more difficult for him than it generally is. (WYATT, 
2009, p. 137)

16
 

 

 Para Wyatt, temos aí duas convenções em conflito: por um lado, ao dizer 

“Fogo! É sério, veja a fumaça!”, o ator se vale de palavras tradicionalmente 

empregadas para alertar sobre um incêndio. Por outro lado, essas mesmas 

palavras, quando ditas por um ator em um teatro, perdem sua força ilocucionária de 

alerta genuíno, contando apenas como parte do papel representado pelo ator. 

Assim, Wyatt explica seu silenciamento pelo fato de a segunda convenção se 

sobrepor à primeira: “An important feature of the acting conventions, and of 

conventions of fiction in general, is that they both usurp and depend upon the normal 

conventions” (p. 139)17. A dificuldade experimentada pelo ator está em ter de 

acessar uma convenção quando ele se encontra imerso em outra, o que impede ou 

ao menos dificulta gravemente o êxito de sua ilocução. 

 

                                            

16
 "Não há nada que o ator possa fazer para garantir que a audiência reconheça sua intenção de 
alertá-la, mas ele pode mesmo assim obter sucesso em fazê-lo. Nesse aspecto, o ator não se 
diferencia de outros falantes - não se pode em geral garantir que a audiência reconhecerá uma 
intenção comunicativa, ainda que vá ser mais difícil para ele nesse caso do que geralmente o é." 
(Tradução nossa). 

 
17

 "Um aspecto importante das convenções referentes à atuação e das convenções que dizem 
respeito à ficção em geral é que ambas se valem e dependem das convenções usuais" (Tradução 
nossa). 
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4.2 O silenciamento da recusa das mulheres em contextos sexuais 

  

 Consideremos agora, junto a Langton, o caso em que uma mulher tenta 

impedir as investidas sexuais de um homem proferindo a sentença “Não” 

(usualmente empregada para recusar, discordar ou proibir) mas não tem sua 

locução reconhecida pelo interlocutor como a recusa pretendida, isto é, seu “Não” 

não conta como uma recusa. Note-se que não se trata aqui do caso em que há a 

compreensão de uma recusa sincera por parte do homem, que a ignoraria e seguiria 

em seus avanços. Tal situação caracterizaria a frustração perlocucionária, em que a 

recusa da mulher não produziria no interlocutor os efeitos almejados – em outras 

palavras, teríamos uma ocorrência paradigmática de estupro. Quando nem mesmo 

uma ilocução é feliz, estamos diante de um caso de falta de uptake ("apreensão"), o 

qual é descrito por Austin como o entendimento, por parte do ouvinte, do significado 

e da força do proferimento do falante (AUSTIN, 1962, p. 117).  

 Cabe investigarmos de que maneira um ouvinte competente pode, em 

determinados contextos, atribuir um sentido oposto ao tradicional a uma sentença 

como “Não” sem que essa seja a intenção por trás da locução do falante. Para isso, 

devemos verificar como se estabelecem condições de felicidade para atos de fala. 

Segundo Hornsby & Langton, 

 

[o]n Austin's account, speech acts misfire when their felicity conditions go 
unsatisfied. [...] MacKinnon says there can be “'words that set conditions” 
[...]: some kinds of speech can set the conditions for other kinds of speech, 
making some speech acts possible for some, and impossible for others. 
Speech acts of legal enactments, for example, can make speech acts of 
divorce possible for men, and not for women. And when MacKinnon says 
there can be “words that set conditions”, it is pornographic words that she 
has in mind. (HORNSBY & LANGTON, 1998, p. 27)

18
 

 

                                            

18
 [p]ara Austin, atos de fala são infelizes quando suas condições de felicidade não são satisfeitas. [...] 
MacKinnon afirma haver 'palavras que estabelecem condições' [...]: certos tipos de discurso podem 
estabelecer condições para outros tipos de discurso, tornando alguns atos de fala possíveis para 
determinadas pessoas e impossíveis para outras. Atos de fala legislativos, por exemplo, podem 
fazer o ato de divórcio possível para homens e não para mulheres. Quando MacKinnon diz que 
pode haver "palavras que estabelecem condições", é no discurso pornográfico que ela está 
pensando." (Tradução nossa). 
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Assim, são os princípios que guiam um grupo de legisladores que determinarão que 

grupos de pessoas poderão performar atos como o casamento ou o divórcio. 

Contudo, atos de fala  ritualizados como esses constituem a minoria dos atos que 

performamos em nossas vidas. De que modo então se constituiriam as condições de 

felicidade para atos mais quotidianos e inferenciais, como alertar, protestar ou 

prometer, já que não estão atrelados a especificações legais? Para Langton, 

 

[…] the answer may be that, by analogy with the legal cases, they can be set 
by what is said, this time by informal practices of speech and communication 
that gradually establish precedents and informal rules about what counts as, 
for example, a warning. As in the legal examples, felicity conditions can be 
set by words. The space for potential speech acts can be built by speakers, 
as can the limits on that space, the constraints responsible for the silence of 
illocutionary disablement. (LANGTON, 1993, p. 320)

19
 

 

 Langton compara a infelicidade da recusa da mulher àquela do ato de alerta 

do ator, afirmando que há algo no papel que cada um desempenha que os previne 

de garantir o reconhecimento da força ilocucionária de seus atos. Efetivamente, os 

fatores que levam os espectadores a não compreenderem que o ator está a alertá-

los – o fato de estarem em um teatro e de o público saber que se trata de um ator, 

além da expectativa de que atores em geral não se comunicam diretamente com a 

audiência – estão relacionados ao status que possui e às circunstâncias atuantes no 

momento da locução, de modo que, fora de tal cenário, ele não encontraria tais 

dificuldades para realizar o ato de alerta.  

 Mas o que dizer do papel desempenhado pela mulher em contextos sexuais? 

Similar ao caso do ator, quando a recusa sexual é malograda parece que também 

podemos invocar um certo script, ainda que menos evidente do que o anterior: 

aquele que prescreve que mulheres não podem ser explícitas sobre seus desejos 

sexuais sob a pena de serem consideradas promíscuas, de forma que se espera 

que ao menos algumas de suas recusas sejam, na verdade, parte de um contrato 

socialmente estabelecido segundo o qual os avanços sexuais devem partir dos 

                                            

19
 "a resposta pode ser que, analogamente aos atos legislativos, elas podem ser determinadas pelo 
que é dito, mas dessa vez por práticas informais de discurso e comunicação que gradualmente 
estabelecem precedentes e regras informais sobre o que conta como, por exemplo, um aviso. Assim 
como nos exemplos legais, condições de felicidade podem ser dadas por palavras. O espaço para 
potenciais atos de fala pode ser construído pelos falantes, assim como os limites desse espaço, isto 
é, as restrições que levariam ao silenciamento ilocucionário." (Tradução nossa). 
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homens. Como vimos, uma mesma locução é capaz de servir a diferentes ilocuções, 

o que pode levar a ambigüidades preocupantes:  

 

Illocutionary silencing of the sort MacKinnon is best understood as 
discussing depends on the presence not only of multiple interpretations of a 
locution—arguably all locutions have this property—but on the salient one of 
those interpretations being a second-order one which depends on the other 
one for its functioning. Unlike Langton’s cases of marriage, voting, and 
divorce, it does not depend on the absence of a suitable convention. Like the 
case of being shouted down, it doesn’t completely prevent one from being 
heard, it just makes it very difficult. (WYATT, 2009, p. 141)

20
 

 

Essa descrição parece estar em harmonia com a análise de MacKinnon de que "[...] 

the illusion of freedom coming together with the reality of force is central to its 

working [da pornografia]. Perhaps because this is a bourgeois culture, the victim 

must look free, appear to be freely acting. Choice is how she got there" (1997, p. 

187)21. Deste modo, sua reivindicação de que a pornografia silencia mulheres (idem, 

1987) começa a ganhar contornos definidos:  

 

The felicity conditions for women's speech acts are set by the speech acts of 
pornography. The words of the pornographer, like the words of the legislator, 
are “words that set conditions”. They are words that constrain, that make 
certain actions – refusal, protest – unspeakable for women in some contexts. 
This is speech that determines the kind of speech there can be. (LANGTON, 
1993, p. 324, grifo da autora)

22 

  

 É pertinente, ainda, questionar se as mulheres têm a mesma "sorte" do ator, o 

qual, uma vez fora dos domínios do palco e da platéia, recuperaria sua habilidade de 

alertar. Se considerarmos que a pornografia tem responsabilidade na manutenção 

                                            

20
 "O silenciamento ilocucionário do tipo que pode ser depreendido da discussão de MacKinnon 
depende não apenas da presença de múltiplas interpretações de uma locução – pode-se dizer que 
todas as locuções têm essa propriedade –, mas de que a interpretação saliente entre elas seja uma 
interpretação de segunda ordem que se apóie na outra para seu funcionamento. Diferentemente 
dos exemplos de casamento, voto e divórcio, aqui não se depende de uma convenção. Assim como 
no caso de ser vaiado, não se trata de ser completamente impedido de ser ouvido, mas de enfrentar 
dificuldades em sê-lo." (Tradução nossa). 

 
21

 "a ilusão de liberdade junto à realidade da força é fundamental para seu funcionamento [da 
pornografia]. Talvez por essa ser uma cultura burguesa, a vítima deve aparentar ser livre, agir 
livremente. É através da escolha que ela foi parar lá" (Tradução nossa). 

 
22

 As condições de felicidade para os atos de fala de mulheres são estabelecidas pelos atos de fala 
da pornografia. As palavras do pornógrafo, assim como as do legislador, são ''palavras que 
estabelecem condições". Elas são palavras que limitam, que fazem certas ações - recusa, protesto - 
impronunciáveis (unspeakable) para mulheres em certos contextos. Trata-se de um discurso que 
determina o tipo de discurso que pode existir." (Tradução nossa). 
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do script que dificulta a recusa sexual de mulheres, é porque aceitamos que aquilo 

que é feito pela indústria pornográfica não se fecha nela mesma: "It institutionalizes 

the sexuality of male supremacy, fusing the erotization of dominance and submission 

with the social construction of male and female. [...] Men treat women as who they 

see women as being. Pornography constructs who that is" (MACKINNON, 1997, p. 

188)23. Não sendo possível despir-se da condição de mulher, percebemos que o 

dano se dá não apenas em contextos sexuais – "the subordinate status of women in 

turn leads to affront and lower pay at work, insult and injury at home, battery and 

rape on the streets”24, como apontou o próprio juiz Frank Easterbrook, o qual 

considerou inconstitucional a legislação antipornografia de MacKinnon, 

argumentando que esses efeitos por ele mesmo elencados apenas demonstram o 

poder da pornografia enquanto discurso (Langton, 1993, p. 294). 

 Hornsby (1994), Langton (1993) e Hornsby & Langton (1998) consideram que 

a mera liberdade de proferir locuções não garante plenamente o exercício do direito 

ao livre discurso, como demonstram através do silenciamento do componente 

ilocucionário da recusa sexual das mulheres e das conseqüências que podem advir 

daí. Avaliam, assim, que esse amparo legal deveria estender sua salvaguarda aos 

atos ilocucionários, de modo que, se a pornografia efetivamente prejudica a 

expressão das mulheres de maneira tão importante, talvez ela não deva ser 

protegida pela lei. Dentre os críticos à proteção da ilocução está Daniel Jacobson, 

que sustentou que tal medida permitiria contrassensos como o direito de qualquer 

pessoa a canonizar outrém ou conceder um título de nobreza, afirmando que a 

garantia de ilocuções está além do que pretendem até os arquidefensores do direito 

à liberdade de expressão (JACOBSON, 1995, p. 76). Em resposta, Langton alegou 

nunca ter reivindicado o resguardo irrestrito de atos ilocucionários: nesse caso, ela 

estaria defendendo a própria pornografia, o que seria absurdo tendo em vista que a 

considera também um ato ilocucionário de subordinação (1998, p. 276); no entanto, 

a autora tampouco esboçou critérios que definissem quais ilocuções deveriam ser 

asseguradas a todas as pessoas.  

                                            

23
 "Ela institucionaliza a sexualidade da supremacia masculina, fundindo a erotização da dominância 
e da submissão com a construção social do homem e da mulher. [...] Homens tratam mulheres do 
modo como eles as encaram como seres. A pornografia constrói esse ser." (Tradução nossa). 

 
24

 "o status de subordinação das mulheres, por sua vez, leva à afronta e a salários mais baixos no 
trabalho, ao insulto e à injúria em casa, à agressão e ao estupro nas ruas" (Tradução nossa). 
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 Outra crítica feita ao modelo de silenciamento ilocucionário é a de que não se 

sistematiza a distinção entre ilocução e perlocução, algo que o próprio Austin não 

deu conta de elaborar. Foi Hornsby quem se deteve mais longamente sobre essa 

questão, valendo-se do conceito de reciprocidade – a capacidade mútua para 

reconhecer as intenções do interlocutor com seus atos de fala (HORNSBY, 1994, p. 

192) – para tentar isolar os atos ilocucionários, que constituiriam, de acordo com 

essa concepção, uma espécie de ato comunicativo. Porém, como vimos, há atos 

ilocucionários que dependem de mais do que do reconhecimento de intenções para 

serem felizes (em geral os ritualizados, como casar-se e divorciar-se), os quais 

curiosamente não foram lembrados por Hornsby em suas definições. Assim, parece 

haver dois caminhos a se tomar: considerar que apenas atos comunicativos são atos 

ilocucionários, o que requer ir contra as definições de Austin, que tratou o ato de 

casar-se como paradigmático do conceito de ilocução, ou entender os atos 

comunicativos como uma subclasse dos atos ilocucionários.  
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5. OUTRAS CONCEPÇÕES DE SILENCIAMENTO 

 

 Ao fim do capítulo precedente, deparamo-nos com a seguinte questão: atos 

ilocucionários são apenas aqueles que dependem unicamente da comunicação de 

intenções para sua realização ou pode-se incluir nessa definição atos ritualizados 

como o de casamento? Nosso entendimento, junto a Austin, é de que atos 

ritualizados são abarcados pela noção de ilocução: à ocasião de um casamento ou 

batismo, “[...] it seems clear that to utter the sentence [...] is not to describe my doing 

of what I should be said in so uttering to be doing or to state that I am doing it: it is to 

do it”  (Austin, 1962, p. 6, grifo do autor)25. Dessa forma, exploraremos a segunda 

alternativa supracitada junto à Ishani Maitra (2009), que propôs um aperfeiçoamento 

à proposta de silenciamento ilocucionário capaz de resolver algumas de suas 

inconsistências e de isolar os atos ilocucionários cuja performance deveria ser 

legalmente protegida. Em seguida, examinaremos, junto à Mary Kate McGowan, um 

tipo de silenciamento que ocorreria não por falta de comunicação de intenções, mas 

pela ausência de autoridade do falante. 

 

5.1 Silenciamento comunicativo 

 

 Para Maitra, a noção de silenciamento ilocucionário de Hornsby e Langton 

falta com clareza quanto à própria definição do que seria uma ilocução. Estabelecer 

o que foi feito ao dizer algo ("Ao dizer que o mataria eu o ameacei") e por dizer algo 

("Por dizer que o mataria eu o aterrorizei") como forma de identificar 

respectivamente atos ilocucionários e atos perlocucionários parece requerer 

intuições nem sempre convergentes dos falantes, já que por vezes as preposições 

seriam intercambiáveis sem prejuízo de sentido (para a autora, "Por dizer que o 

mataria eu o ameacei" e "Ao dizer que o mataria eu o aterrorizei" são análises 

igualmente apropriadas). Além disso, a definição de ato ilocucionário como aquele 

que requer apenas uptake para sua realização não compreenderia atos como o do 

casamento, que, como vimos, depende de fatores além do reconhecimento da 

intenção de se casar. 

                                            
25

 "[...] parece claro que proferir a sentença [...] não é descrever o ato que estaria praticando ao dizer 
o que disse nem declarar que o estou praticando: é fazê-lo." (Tradução nossa). 



28 

 

 Ainda, Maitra afirma que o direito à liberdade de expressão não compreende 

a proteção de todos os atos ilocucionários e que isso não seria desejável nem 

mesmo para alguns atos sistematicamente cancelados: é implausível supor que o 

fato de pessoas de doze anos de idade não poderem se casar é uma violação de 

seu direito à liberdade de expressão, por exemplo. É fato que cancelamentos 

sistemáticos como o que se passa com o casamento homossexual constituem uma 

injustiça; a autora assinala, no entanto, que essa injustiça não advém de uma 

privação de um benefício alcançado apenas via linguagem. Aqui, somos levados a 

imaginar uma sociedade em que o casamento se daria sem qualquer recurso a atos 

de fala e na qual homossexuais ainda seriam impedidos de se casar (Maitra, 2009, 

p. 320). Não havendo, portanto, ocorrência de silenciamento ilocucionário, temos 

que o fato de homossexuais estarem à margem de uma instituição social relevante 

como o casamento tanto nos Estados Unidos como nessa sociedade fictícia não é 

uma injustiça relacionada essencialmente ao discurso (distinctively speech-relate 

wrong). 

 Assim, Maitra se valeu do conceito griceano de "significado do falante" 

(speaker's meaning) para estabelecer uma concepção de silenciamento referente 

apenas a atos ilocucionários essencialmente relacionados à linguagem, batizados 

por ela de atos comunicativos. Esse significado é o que o falante, ao proferir uma 

determinada sentença numa ocasião particular, tem a intenção de transmitir ao 

interlocutor, como demonstrado pelo esquema a seguir:  

 

A speaker S means something by uttering x iff, for some audience A, S 
utters x intending: 

(i) A to produce a response r; 

(ii) A to think (recognize) that S intends (i); and, 

(iii) A's fulfillment of (ii) to give him a reason to fulfill (i). (GRICE, 1989 apud 

MAITRA, 2009, p. 325)
26

 

 

                                            
26

 "Um falante S quer dizer algo à audiência A ao proferir x se e somente se S profere x com a 
intenção: 
(i) de que A produza uma resposta r; 
(ii) de que A pense (reconheça) que S tem a intenção (i); e 
(iii) de que a satisfação de (ii) por A dê-lhe (à audiência) uma razão para satisfazer (i)." (Tradução 
nossa). 
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Sendo (i) a intenção informativa do falante e (ii) sua intenção comunicativa, (iii) é a 

intenção de que o interlocutor perceba que o falante pretende fazê-lo reconhecer 

sua intenção informativa, e isso deve lhe dar (ao interlocutor) algum motivo para que 

satisfaça a intenção informativa do falante. 

 Analisando o ato da recusa sob esse viés, Maitra toma como exemplo Amy, a 

quem Ben oferece uma xícara de café. Amy tem a intenção de recusar, e parte do 

que ela deseja fazer é justamente levar Ben a saber que ela não quer o café. 

Conclui-se daí que, ao recusar, "in refusing, the response that a speaker typically 

intends to produce is a belief about her own desires, a belief to the effect that she 

does not want what is being offered" (MAITRA, 2009, p. 326)27. Note-se que talvez 

Amy gostaria muito de aceitar o café, mas não o faz por saber que não é bom para 

seu coração. Assim, não é como se a recusa mentisse sobre suas vontades; é que 

simplesmente um desejo se sobrepõe a outro. Desse modo, temos: "in refusing, a 

speaker typically intends to produce in her audience the belief that she does not want 

what is being offered, all things considered" (idem, p. 326)28. É plausível, portanto, o 

tratamento da recusa como uma instância do conceito de significado do falante. Para 

a recusa performada em contextos sexuais, temos que a mulher deve pretender que 

(i) o homem venha a acreditar que, no fim das contas, ela não deseja ter relações 

sexuais com ele; (ii) o homem venha a reconhecer que ela tem a intenção de 

informar o que consta em (i); (iii) o êxito de (ii) dê ao homem uma razão para 

satisfazer (i).  

 Deve-se, enfim, verificar as condições de felicidade para um ato comunicativo. 

De retorno ao exemplo do café, Maitra pede-nos para supor que Ben pense que 

Amy tenha por hábito contar mentiras. Ainda que ouvisse sua recusa, ele não 

acreditaria que ela, no fim das contas, não deseja a xícara de café oferecida, não 

satisfazendo a intenção informativa de Amy. Ainda assim, Amy comunicou sua 

recusa, quer dizer, seu ato comunicativo foi feliz. Isso nos mostra que a primeira das 

intenções (a intenção informativa) não é necessária para o sucesso da 

comunicação. As outras duas são necessárias e suficientes: 

 
                                            

27
 "a resposta que um falante tipicamente pretende produzir é uma crença sobre seus próprios 
desejos, uma crença no sentido de que ela não quer o que está sendo oferecido" (Tradução nossa).  

 
28

 "ao recusar, um falante tipicamente pretende produzir em sua audiência a crença de que, no fim 
das contas, ele não quer o que está sendo oferecido" (Tradução nossa). 
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[o]n the gricean account [...] more is required for success of a 
communicative act than the audience's recognition of the speaker's intention 
to perform that act, i.e., satisfaction of the speaker's communicative 
intention. In addition, this recognition must give the audience some reason to 
produce the response the speaker intends him to produce. Nevertheless, 
typically, recognizing that the speaker intends that a particular response be 
produced will be enough to give the audience some reason (though perhaps 
not a sufficient one) to produce that response. So, typically, recognition of 
the speaker's intention to perform a communicative act is sufficient for 
successful performance of that act. (MAITRA, 2009, p. 327)

29
 

 

 Um falante é silenciado quando é incapaz de satisfazer a segunda ou a 

terceira das intenções griceanas. Cada uma dessas possibilidades pode se dar de 

diferentes maneiras. Maitra traz dois exemplos do silenciamento da recusa em 

contextos sexuais pelo cancelamento da intenção comunicativa. 

 Possibilidade 1. O homem simplesmente não reconhece que a mulher tem 

uma intenção informativa. Mas como explicar essa falta de reconhecimento vindo de 

um falante competente de uma língua? Maitra considera a hipótese de a mulher ser 

um objeto de desejo sexual do homem30: 

 

[o]n one view of sexual desire, to be an object of someone's sexual desire is 
to be regarded by that person as an object, suited, by virtue of its “nature”, 
for use by him by sexual gratification. [...] Unlike persons, objects may be put 
to use without being consulted about their needs and desires. For some, this 
is because they have no needs and desires. [...] For others [...], their needs 
and desires can be ignored when they are used for the purposes for which 
they are suited by their objecthood. (MAITRA, 2009,  p. 329)

31
 

 

Tomada como um objeto, seu consentimento não será considerado necessário ou 

relevante, já que ela existiria para satisfazer necessidades que não as suas. O 

                                            

29
 "[n]a concepção griceana, é necessário mais para o sucesso do ato comunicativo do que o 
reconhecimento da intenção do falante em performar tal ato por parte da audiência. Além disso, 
esse reconhecimento deve dar à audiência algum motivo para que produza a resposta que o falante 
pretende provocar-lhe. No entanto, geralmente, reconhecer que o falante pretende que uma 
determinada resposta seja produzida será o suficiente para dar à audiência alguma razão (ainda 
que não seja suficiente) para produzir tal resposta. Assim, tipicamente, o reconhecimento da 
intenção do falante em performar um ato comunicativo é o suficiente para a performance bem-
sucedida desse ato". (Tradução nossa).  

 
30

 Cf. capítulo 1 deste trabalho. 

 
31

 "de acordo com certa visão de desejo sexual, ser o objeto do desejo sexual de alguém é ser visto 
por essa pessoa como um objeto, servindo, em virtude de sua 'natureza', para seu uso com vistas à 
sua satisfação sexual. [...] Diferentemente de pessoas, objetos podem ser postos em uso sem 
serem consultados sobre suas necessidades e desejos. Para alguns, isso se dá porque eles não 
têm necessidades e desejos. [...] Para outros [...], suas necessidades e desejos podem ser 
ignorados quando são usados para os fins previstos por seu caráter de objeto." (Tradução nossa). 
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homem não considera que ela possa dizer algo de relevante para a situação, 

falhando em reconhecer sua intenção informativa.  

 Possibilidade 2. Aqui, o homem não descarta necessidades e desejos da 

mulher, mas projeta sobre ela aqueles que considera que ela tem ou que gostaria 

que ela tivesse. Maitra explica essa mentalidade a partir das crenças e expectativas 

que podem ter os homens sobre o comportamento sexual de mulheres, segundo as 

quais mulheres sempre desejariam sexo, ainda que tentem não demonstrá-lo. 

Projetando sobre a mulher um desejo de estabelecer relações sexuais com ele, ele 

toma seu "não" como algo que não uma recusa – talvez como parte da 

representação em que uma mulher tenha que se mostrar recatada enquanto que a 

responsabilidade das investidas sexuais deva ser do homem. Desse modo, temos 

uma intenção informativa reconhecida, mas cujo conteúdo é compreendido 

erroneamente.  

 É possível que esses dois exemplos causem estranhamento em alguns 

leitores, que não chegariam a conceber tamanha incompreensão de uma recusa. 

Talvez um caso real colabore para o entendimento do que seria o silenciamento 

comunicativo da recusa sexual: a atriz de filmes pornográficos Christy Mack está 

processando seu ex-namorado Jonathan Koppenhaver, lutador de MMA, sob as 

acusações de tê-la espancado e tentado estuprar. Contra essa última queixa, a 

defesa de Koppenhaver alegou não ser possível estuprar uma atriz pornô: "não 

haveria como estuprar Christy por ela ser uma atriz pornô e gostar de sexo 

violento"32. Sendo sincera ou estratégica, essa argumentação é sintomática: ou 

Koppenhaver efetivamente não esperava que Christy algum dia não estivesse 

desejando fazer sexo, ou sua defesa confiou que, ao recorrerem em tribunal ao fato 

de ela ser atriz pornô, seria o júri quem desconsideraria a possibilidade de Christy 

estar de fato se negando a ter relações sexuais. 

 Diferentemente de outras espécies de silenciamento ilocucionário, as quais 

podem existir para o bem, silenciamentos comunicativos sempre implicam dano 

(wrong), ainda que este nem sempre se dê da mesma maneira e com igual 

proporção. Maitra traz os exemplos seguintes. 

                                            

32
 "War Machine blows 'offensive' kiss after arguing that porn star ex can't claim rape because of her 
job as sex worker". Disponível em <http://www.nydailynews.com/news/national/accused-rapist-
blows-kiss-prosecutor-court-article-1.2445065>. Acesso em: 25 nov. 2015. 
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 1. Uma anfitriã se depara com uma recusa ao oferecer mais comida ao seu 

convidado. Ainda que reconheça o sentido convencional da locução, ela interpreta a 

recusa como polidez, de modo que desconsidera os protestos do convidado e insiste 

até que este desista. 

 2. Numa aula de filosofia, um estudante negro propõe um contra-exemplo à 

proposta que está sendo considerada pelos colegas. A professora compreende o 

sentido convencional de seu proferimento, mas crê que estudantes negros tendem a 

não entender o funcionamento de argumentos filosóficos, de modo que não 

considera sua intenção de oferecer um contraexemplo e se põe a reexplicar a 

proposta em questão. Em seguida, um estudante branco repete o contraexemplo do 

aluno negro, que, tomado como tal pela professora, é reconhecido como capaz de 

derrubar a proposta inicial. 

 Do ponto de vista griceano, em ambos os casos houve falha em se 

reconhecer o conteúdo da intenção comunicativa dos falantes, ocasionando 

silenciamento comunicativo. Porém, esses exemplos e mais aqueles de recusa 

sexual demonstram que nem todos os silenciamentos são iguais em modo e 

alcance. O silenciamento da recusa sexual leva ao estupro; do silenciamento do 

estudante negro decorre que ele não tem assegurado o respeito da professora; já no 

exemplo da anfitriã, as conseqüências são notadamente menos graves: ou come-se 

demais, ou corre-se o risco de ofendê-la. De todo modo, ainda que os danos fossem 

equivalentes, sexo e raça são categorias das quais não se pode escapar, de 

maneira que o silenciamento a que estão sujeitos mulheres e negros é mais 

freqüente e inevitável – e, portanto, mais grave – do que aquele experimentado 

pelos convidados de um jantar. 

 Maitra sustenta que sua proposta de silenciamento comunicativo serve melhor 

aos propósitos de Hornsby e Langton do que a noção de silenciamento ilocucionário 

quando se trata de incluir um componente do ato de fala além do locucionário sob a 

proteção da lei do direito à liberdade de expressão. Como vimos, não é desejável 

que todo ato ilocucionário tenha sua performance assegurada, caso contrário 

teríamos que lidar com uma realidade em que pessoas de doze anos poderiam se 

casar sem impedimentos. Por outro lado, todo silenciamento sistemático ao modo de 

Maitra viola o direito ao livre discurso tal como este é concebido por Langton e 

Hornsby, uma vez que esse direito compreenderia os atos comunicativos. 



33 

 

 Detivemo-nos longamente sobre a concepção de silenciamento comunicativo 

desenvolvida por Maitra pois a introdução dessa subclasse de atos ilocucionários 

parece resolver importantes críticas feitas ao conceito de silenciamento ilocucionário 

de Hornsby e Langton. Uma vez que estas autoras não delimitaram quais atos 

ilocucionários deveriam estar assegurados pela lei do livre discurso, a categorização 

de Maitra parece fornecer bases mais sólidas para o argumento legal, esquivando-

se da necessidade de distinguir entre atos ilocucionários e perlocucionários. No 

entanto, julgamos que os casos de insucesso de recusa sexual ocasionados por 

silenciamento comunicativo, ainda que atestados, são um pouco distantes daqueles 

enfrentados cotidianamente pelas mulheres. Por essa razão, veremos o que pode 

nos oferecer mais uma concepção de silenciamento, a saber, a de silenciamento 

comunicativo+, de Mary Kate McGowan. 

 

5.2 Silenciamento comunicativo+33 

 

 Para Mary Kate McGowan (2009), há atos de fala não ritualizados que podem 

ser malogrados mesmo quando a comunicação é bem-sucedida. Esses atos fariam 

algo além de simplesmente comunicar proposições, havendo outras condições 

requeridas para tal além do reconhecimento de intenções. Considerando, por 

exemplo, que eu quisesse ordenar minha chefe a me conferir um aumento de 

salário, eu poderia até comunicar-lhe minhas intenções com sucesso, mas eu não 

estaria efetivamente dando uma ordem, uma vez que a hierarquia existente entre 

nós não me garante a autoridade necessária para fazê-lo – eu poderia, no máximo, 

pedir um aumento. Ao tentar ordenar, eu não seria levada a sério de um modo que 

realizasse o ato, ou seja, ele não contaria como uma ordem. A esses atos não 

ritualizados que são passíveis de insucesso ainda que haja comunicação apropriada 

McGowan chamou de comunicativos+. 

 Para McGowan, é aqui que se insere a recusa sexual, a qual exigiria do 

interlocutor o reconhecimento não somente da intenção de recusa do falante, mas 

de sua autoridade no domínio relevante em questão. Estamos, portanto, diante de 

                                            
33

 Tradução livre do termo communication-plus, elaborado por McGowan. Pronuncia-se “comunicativo 
mais”. 
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um ato de fala autoritativo e, mais especificamente e em termos austinianos, 

exercitivo, pois trata-se de um ato que “estabelece limites de permissibilidade 

através do 'exercício de poderes'” (McGowan, 2009, p. 489). Ainda que a princípio 

todos tenhamos autoridade sobre nossos corpos, é preciso que essa autoridade seja 

percebida pelo interlocutor.  

 Consideremos novamente o caso de uma mulher que recusa avanços sexuais 

de um homem pela perspectiva de McGowan. O homem compreende a recusa e 

também o exercício de sua autoridade em recusar. No entanto, ele prossegue e a 

estupra. Nesse caso, não houve silenciamento comunicativo e nem silenciamento 

comunicativo+; o homem não poderia se defender da acusação de estupro nem 

afirmando ter pensado que a recusa fizesse parte de algum jogo sexual, nem 

recorrendo a argumentos que, numa sociedade machista, poderiam despir a mulher 

de autoridade sobre seu corpo, tais como "ela estava bêbada" ou "ela estava usando 

roupas curtas". Nos exemplos de silenciamento comunicativo trazidos por Maitra, 

observamos que, talvez devido ao suposto caráter pedagógico da pornografia, seus 

consumidores poderiam chegar a um nível de objetificação de mulheres tão alto que  

ou nem sequer buscariam seu consentimento, ou projetariam nelas os desejos que 

estão habituados a verem em materiais pornográficos, fazendo com que sua recusa 

não contasse como tal. Agora, lidamos com a possibilidade de o homem entender 

que a mulher não deseja ter relações sexuais, mas não acreditar em sua autoridade 

para recusar. McGowan traz o exemplo de uma mulher escravizada que tenta se 

negar a ter relações sexuais com o escravizador. Se este considera a mulher como 

sua propriedade, também acreditará que é ele quem dispõe da autoridade referente 

ao corpo dessa mulher. Caso se considere esse exemplo inadequado por de fato já 

ter havido leis que desgraçadamente fizeram de pessoas escravizadas propriedades 

de seus senhores, consideremos outra situação mencionadas por McGowan: a do 

marido que não concebe que sua esposa possa recusar-se a fazer sexo com ele. 

 No capítulo anterior, afirmamos que o silenciamento comunicativo+ parece ser 

o tipo mais presente no cotidiano das mulheres – isso por ele exigir como condição 

de felicidade do falante que disponha de autoridade sobre o domínio relevante em 

questão. Numa sociedade marcadamente machista como a brasileira, não 



35 

 

surpreende que tenha sido apenas em 200534 que o termo "mulher honesta" foi 

retirado do Código Penal, o qual claramente limitava o grupo de mulheres aptas a 

prestar queixa contra violência sexual: trata-se de ter o respaldo da lei para negar às 

mulheres a autoridade sobre seus corpos. A seção na qual esse tipo de crime é 

tipificado, aliás, foi renomeada na mesma ocasião: deixou de ser Dos crimes contra 

os costumes, que parece denotar uma preocupação maior com a honra da 

sociedade do que com os danos à própria vítima, para se chamar Dos crimes contra 

a dignidade sexual. Também foi revogada a medida que previa a anulação da pena 

do agressor se uma mulher vítima de violência sexual viesse a se casar com ele ou 

com outro homem, o que facilitava o arranjo de casamentos indesejados35. Quanto 

ao casamento propriamente dito, consta no Código Civil que um dos deveres de 

ambos os cônjuges é o da "vida em comum, no domicílio conjugal", o que, segundo 

a jurisprudência, incluiria relações sexuais. Por não haver referência ao estupro 

marital no Código Penal brasileiro, esse item tem sido fonte de interpretações das 

mais desatinadas, dentre elas a de que não existiria a possibilidade de estupro 

dentro do casamento e a de que não é estupro se a mulher não apresentou causa 

justa para não ter relações sexuais com o marido36. 

 Como vimos, o silenciamento comunicativo+ não ocorre apenas com 

mulheres, sendo próprio de contextos em que há hierarquia de poderes. Por não 

envolver frustração na comunicação de intenções, McGowan afirma que tal 

silenciamento não implicaria violação do direito à liberdade de expressão, ainda que 

dele possam decorrer danos. Assim, ainda que esse conceito não sirva aos 

propósitos de MacKinnon de estabelecer uma legislação contra a pornografia, cabe 

verificar do mesmo modo se a pornografia é parte responsável na construção e 

reprodução de valores que retirem da mulher a sua autoridade sobre si mesma, uma 

                                            

34
 "Faz dez anos que expressão 'mulher honesta' foi retirada do Código Penal". Disponível em 
<http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/RADIOAGENCIA/484154-FAZ-DEZ-
ANOS-QUE-EXPRESSAO-MULHER-HONESTA-FOI-RETIRADA-DO-CODIGO-PENAL.html>. 
Acesso em: 3 nov. 2015. 

35
 BRASIL. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Disponível em < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm>. Acesso em: 3 nov. 2015. 

36
 LOPES, Bárbara Martins. Da violência sexual intra-matrimônio: entendendo o débito conjugal no 
mundo hodierno. Disponível em: <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=578>. Acesso em: 5 dez. 
2015.  
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vez que o estupro também é conseqüência iminente desse tipo de silenciamento 

quando em contextos sexuais.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Pretendemos, com este trabalho, explorar os modos pelos quais a 

reivindicação de Catharine MacKinnon de que a pornografia silencia mulheres vem 

sendo tomada como legítima, e não figurativa, por trabalhos recentes na área da 

filosofia da linguagem. Com o respaldo da teoria dos atos de fala de Austin, tem-se 

analisado o silenciamento do componente ilocucionário dos atos de fala de recusa 

de mulheres em contextos sexuais com a sugestão de que a pornografia é uma das 

responsáveis pela criação e reprodução de valores que sustentam um cenário em 

que é possível que essa recusa não seja compreendida. Se demonstrado efetivo tal 

silenciamento, haveria bases mais consistentes para uma legislação que restringisse 

a produção, a distribuição e o consumo de material pornográfico, como pretende 

MacKinnon. 

 Começamos por definir o que entendemos por pornografia, trazendo 

evidências do impacto do discurso pornográfico em seus consumidores, ainda que 

sabendo que são necessárias contribuições de áreas como a psicologia e a biologia 

para que se chegue a conclusões mais consistentes acerca do papel deste discurso 

no que diz respeito ao cenário de silenciamento de mulheres. Em seguida, 

dedicamo-nos ao estudo do silenciamento: retomamos o conceito de ato de fala 

estabelecido por Austin (1962) e suas três dimensões – ato locucionário, ato 

ilocucionário e ato perlocucionário –, demonstrando como cada uma delas poderia 

ser silenciada. Detivemo-nos, junto a Hornsby (1994) e a Langton (1993), sobre as 

possíveis implicações políticas advindas do silenciamento ilocucionário, privilegiando 

aquelas relacionadas à recusa de mulheres em contextos sexuais. Em seguida, 

apresentamos a noção de silenciamento comunicativo elaborada por Maitra (2009), 

que estabeleceu uma subclasse de atos ilocucionários que poderia servir melhor aos 

encaminhamentos legais de MacKinnon contra a pornografia, uma vez que nem todo 

silenciamento ilocucionário é problemático. Exploramos, também, a noção de 

silenciamento comunicativo+ formulada por McGowan (2009), a qual trata da recusa 

sexual como um ato de fala que exige do falante autoridade em determinado 

domínio para realizá-lo, o que o tornaria difícil de ser levado a cabo por mulheres 

numa sociedade em que estas são constantemente privadas de autoridade sobre 

seus corpos. Na tentativa de fortalecer a defesa da legitimidade do silenciamento 
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das mulheres, apresentamos situações reais que julgamos ilustrativas dos modelos 

de silenciamento propostos.  

 O silenciamento da recusa de mulheres em contextos sexuais é apenas um 

dos danos atribuídos – ao menos em parte – à pornografia por quem estuda os 

efeitos que esta causa em seus consumidores e naqueles que os cercam. Esse 

fenômeno decorreria diretamente de outra reivindicação feita por MacKinnon e 

pensada por Langton e outras autoras também nos termos dos atos de fala: a de 

que a pornografia subordina mulheres, sexualizando, celebrando e legitimando o 

estupro, a agressão e o assédio sexual, por exemplo. Por limitações de tempo, 

pudemos apenas considerar brevemente essa proposta ao longo deste trabalho, a 

qual registramos aqui como sugestão para análises futuras. 
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