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Sonhar 

Mas um sonho impossível 

Lutar 

Quando é fácil ceder 

Vencer o inimigo invencível 

Negar quando a regra é vender 

Sofrer a tortura implacável 

Romper a incabível prisão 

Voar num limite improvável 

Tocar o inacessível chão 

É minha lei, é minha questão 

Virar esse mundo 

Cravar esse chão 

Não me importa saber 

Se é terrível demais 

Quantas guerras terei que vencer 

Por um pouco de paz 

E amanhã, se esse chão que eu beijei 

For meu leito e perdão 

Vou saber que valeu delirar 

E morrer de paixão 

E assim, seja lá como for 

Vai ter fim a infinita aflição 

E o mundo vai ver uma flor 

Brotar do impossível chão 

 

Chico Buarque 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem por objetivo investigar a semântica das 

descrições definidas e demonstrativas, fazendo uma comparação entre o 

trabalho pioneiro de David Kaplan (1989) e a proposta teórica de Lynsey Wolter 

(2006), baseando-se em casos problemáticos para a teoria de Kaplan. 

O primeiro trabalho explicitamente sobre as descrições demonstrativas, 

nos moldes da semântica formal, foi o de Kaplan, escrito entre os anos de 1972 

e 1978 e publicado apenas em 1989. 

Apesar de seu grande sucesso, ao estudá-lo, percebemos que sua 

teoria parece não dar conta de uma série de exemplos corriqueiros nas línguas 

naturais, sendo vários os linguistas e filósofos que expuseram esses problemas 

e ofereceram algumas alternativas de solução. 

Por compartilharmos das mesmas intuições daqueles que criticam a 

teoria de Kaplan, ao longo deste trabalho apresentaremos e analisaremos a 

solução oferecida por Wolter (2006) para dados tirados da língua portuguesa 

falada no Brasil, o que salienta que os problemas encontrados na teoria de 

Kaplan não se restringem ao inglês. 

Assim sendo, nesta introdução, olharemos rapidamente para a 

proposta de Kaplan, trazendo alguns dos argumentos que sustentam sua teoria 

e como os demonstrativos se relacionam com outras expressões (descrições 

definidas, pronomes, nomes próprios). 

Na sequência, a proposta de Wolter será ligeiramente apontada, com a 

finalidade apenas de introduzi-la e compará-la à teoria de Kaplan anteriormente 

exposta. 

No segundo capítulo, veremos a semântica dos definidos e suas 

teorias, encerrando então este trabalho com uma exposição sobre a teoria de 

Wolter, que justifica o quadro com o qual terminaremos este primeiro capítulo.  

 

 

1.1 DAVID KAPLAN 

 

Reconhecido por sua obra sobre a semântica dos demonstrativos e 

demais expressões indexicais, sobretudo em “Demonstratives - An Essay on 
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the Semantics, Logic, Metaphysics, and Epistemology of Demonstratives and 

others Indexicals” e “Afterthoughts”, publicados em 1989, Kaplan tornou-se um 

dos expoentes da assim chamada teoria da referência direta por dois motivos 

principais: 

 

a) ampliou e reformulou de maneira bastante interessante a teoria da 

referência direta moderna, proposta por Kripke (1980);  

b) defendeu uma teoria para os demonstrativos que os trata como termos 

diretamente referenciais. 

 

Mesmo muito bem recebido e ainda referência obrigatória para quem 

se interessa por demonstrativos e demais indexicais, o trabalho de Kaplan 

recebeu muitas críticas, em geral questionando basicamente a assunção de 

que demonstrativos e demais indexicais sejam termos diretamente referenciais 

com base (i) na existência de sentenças nas quais esses termos são usados 

descritivamente, i.e., não-referencialmente, e (ii) por apresentarem interações 

de escopo, pois termos diretamente referenciais têm, em princípio, escopo 

inerte. 

Em seu trabalho sobre indexicais, Kaplan propõe uma divisão entre os 

membros dessa classe, separando os demonstrativos, de um lado, e termos 

como ‘eu’ e ‘agora’, de outro. O que separa tais termos é a necessidade que 

têm os demonstrativos de serem associados a uma demonstração para que 

saibamos qual (ou quem) é seu referente; isso não se dá no caso dos outros 

indexicais. Em outras palavras, só sabemos qual é o referente de um 

demonstrativo (num uso dêitico, como veremos abaixo) se soubermos o que 

está sendo apontado no contexto; por sua vez, para sabermos qual é o 

referente de ‘agora’ basta sabermos que horas são, sem necessitar de nenhum 

tipo de apontamento. É por isso que termos como ‘eu’ e ‘agora’ são chamados 

por Kaplan de indexicais puros, e os demonstrativos são chamados de 

indexicais impuros. Alguns indexicais, contudo, podem pertencer a essas 

duas categorias, a depender de seu uso. Um exemplo interessante desse caso 

é o item ‘aqui’, conforme usado nos exemplos abaixo: 

 

(1) Eu moro aqui. 
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(2) Eu nasci aqui. – dito por alguém apontando para uma localização num 

mapa. 

 

No exemplo (1), ‘aqui’ refere-se ao lugar em que o falante está, sem 

necessidade de nenhum apontamento ou complementação; mas em (2), 

contudo, o referente de ‘aqui’ não é o lugar onde o falante está e sim a 

localização alcançada através do mapa pelo apontamento do falante. Daqui em 

diante, quando usarmos o termo “indexical impuro”, estaremos nos referindo à 

classe dos demonstrativos. 

Apesar de olhar com muito cuidado para os itens indexicais, Kaplan dá 

pouca atenção aos definidos e também ao contraste entre definidos e 

demonstrativos – na verdade, uma das motivações principais para a proposta 

de Kaplan é o contraste entre esses dois tipos de descrição1. 

O autor considera que as descrições definidas não são termos 

diretamente referenciais e assim ao encontrar um contexto possível para 

demonstrativos, mas não para definidos (e vice-versa), estabelece que os 

demonstrativos são diretamente referenciais e dá pouca atenção às descrições 

definidas.  

A fim de entender melhor do que estamos falando, comecemos 

introduzindo uma situação que Kaplan usa para defender seus propósitos, na 

qual demonstrativos e definidos se comportam diferentemente e assim devem 

pertencer a classes distintas. 

Imagine o seguinte contexto: na minha frente, encontram-se João e 

Maria, um ao lado do outro. Eu aponto para João e digo: 

 

(3) Se eles trocassem de lugar, a pessoa para quem eu estou apontando seria 

uma mulher. 

(4) Se eles trocassem de lugar, essa pessoa para quem eu estou apontando 

seria uma mulher. 

                                                            
1  Estamos  chamando de descrição demonstrativa qualquer  sintagma da  forma  'demonstrativo  + N', 

como  'esse  gato',  'aquela  mulher  parada  ali  na  esquina'.  Na  literatura,  encontramos  o  termo 
“descrição demonstrativa” associado àqueles que se posicionam contra uma abordagem diretamente 
referencial para os demonstrativos. Associado  àqueles que defendem uma  abordagem  kaplaniana 
(diretamente  referencial),  encontramos  o  termo  “demonstrativo  complexo”.  Esses  dois  termos 
cobrem o mesmo  terreno,  isolando os mesmos  tipos de  construções, porém  já  indicam a posição 
teórica de quem aplica um ou outro. 
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Kaplan considera esse exemplo de extrema importância, uma vez que 

ao analisar esse par de sentenças é possível vislumbrar que o comportamento 

refletido pelos definidos e demonstrativos em um mesmo contexto é bastante 

diferente, comprovando sua ideia de que essas classes são distintas. 

Então, vamos à análise um pouco mais detalhada dessa sentença para 

entender o que o faz pensar assim. 

Nesse exemplo, podemos perceber que a sentença (3), que traz a 

descrição definida ‘a pessoa’, tem uma leitura que pode ser verdadeira, uma 

vez que conseguimos entender intuitivamente que a troca de lugar foi realizada 

e que, após essa mudança, a pessoa para a qual eu estarei apontando será 

uma mulher, no caso a Maria. 

Por sua vez, a sentença (4), com a descrição demonstrativa ‘essa 

pessoa’, sempre diz algo falso, pois tem como única interpretação aquela 

segundo a qual a pessoa para quem eu apontei no início da sentença é o 

referente de ‘essa pessoa’, ignorando o contexto que vem disposto após este 

apontamento, encontrando assim como único referente o João, ou seja, com 

ela não conseguimos alcançar a ideia da troca de lugar. A sentença (4) diz, 

falsamente, que se João e Maria trocassem de lugar, João seria uma mulher. 

Para entender mais tecnicamente o que acontece com esse par de 

sentenças, é importante introduzirmos a ideia de escopo, fundamental para 

qualquer teoria sobre os definidos e os demonstrativos, assim como o faz 

Kaplan, para desse modo poder explicar o contraste entre (3) e (4) da seguinte 

maneira:  

 

 grosso modo, interpretamos a descrição ‘a pessoa’ num mundo possível 

no qual João e Maria trocam de lugar; ora, em tal mundo, a sentença (3) 

é verdadeira, porque estarei apontando para Maria. O que dispara tal 

interpretação é o morfema de subjuntivo do verbo. Pode-se então dizer 

que, na leitura em que a sentença (3) é verdadeira, a descrição definida 

é interpretada como tendo escopo estreito em relação ao operador 

modal introduzido pelo verbo; 
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 por sua vez, a sentença (4) é ruim porque a descrição demonstrativa 

não pode ser interpretada com escopo estreito em relação ao modal, ou 

seja, a descrição demonstrativa tem como referente apenas o João. 

Uma explicação para tanto é que os demonstrativos não participam de 

interações de escopo; os demonstrativos, como os demais termos 

diretamente referenciais, têm sempre escopo inerte, i.e., não participam 

de interações de escopo2. Assim sendo, (4) torna-se ruim, pois a 

descrição ‘essa pessoa’ se refere apenas a João no contexto. 

 

Como é possível perceber, para Kaplan, os exemplos (3) e (4) mostram 

que os demonstrativos não podem participar de relações de escopo e têm 

sempre escopo inerte, diferentemente das descrições definidas. Assim sendo, o 

autor lança mão da seguinte generalização, que pode ser pensada como um 

teste diagnóstico:  

 

a) Falta de interação de escopo, ou seja, termos que se ligam ao objeto 

sem mediação recebem por definição o título de Diretamente Referencial. 

b) Termos Indiretamente Referenciais são aqueles representados por 

uma composição final que os leva a um referente, como ‘o Centro do Universo’; 

tais termos apresentam interação de escopo. 

 

Voltando à ideia de Kaplan sobre os demonstrativos, a primeira 

ressalva que ele faz é a de que esses termos se comportam diferentemente 

dos definidos, e, na sequência, baseando-se nessa ideia, acredita que o uso 

dos demonstrativos se assemelha ao dos nomes próprios, uma vez que ambos 

são diretamente referenciais. 

 

Para sintetizar a proposta de Kaplan, Wolter (pg. 16, 2006) apresenta o 

seguinte esquema: 

                                                            
2 Kaplan afirma, na verdade, que todos os indexicais têm escopo amplo e “fogem” do escopo de 

qualquer operador. 
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Uma característica bastante importante da teoria de Kaplan é que ela foi 

desenvolvida para dar conta dos casos em que os demonstrativos têm usos 

dêiticos; Kaplan chega até a apontar que reconhece a existência de outros 

usos dos demonstrativos (mas não de outros indexicais), porém não faz 

menção em capturá-los com sua teoria, apenas indica que uma simples 

extensão do que ele fez provavelmente dará conta de outros usos. O que 

vemos, contudo, é que o quadro é muito mais complicado do que Kaplan deixa 

entrever. 

Wolter (2006) é um dos autores que vêm mostrar que os demonstrativos 

não possuem apenas usos dêiticos, como Kaplan aborda, mas, assemelhando-

se ao que encontramos para o caso dos definidos, também apresentam 

situações de usos não-dêiticos, que, por sua vez, necessariamente não são 

diretamente referenciais, e podem, portanto, apresentar interação de escopo. 

Wolter mostra também que, para dar conta desses outros usos, não 

basta uma simples extensão da proposta de Kaplan, precisamos sim de uma 

reformulação mais profunda. 

 

 

1.2 LYNSEY WOLTER 

 

Como veremos ao fim desta seção, Wolter (2006) propõe outra 

tipologia para os sintagmas nominais definidos, acreditando que o que 

distingue ou aproxima as descrições definidas e demonstrativas não é sua 

natureza referencial, como propunha Kaplan, mas que a diferença entre elas é 
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a maneira como cada um dos tipos de descrição irá restringir o domínio para 

achar seu referente3.  

Para tanto, Wolter traz exemplos que vêm comprovar que os 

demonstrativos em sua estrutura semântica se assemelham muito mais aos 

definidos do que previa Kaplan.  

O primeiro argumento de Wolter é que as descrições definidas, assim 

como as demonstrativas, também têm usos dêiticos, concluindo que esse uso 

não serve de argumento para separá-los, uma vez que, quando apresentam 

usos dêiticos (que podem ser tratados como diretamente referenciais), a 

interpretação de ambas as descrições, definida e demonstrativa, são 

referenciais e não apresentam interação de escopo, como nos exemplos 

abaixo:  

 

(imagine a situação em que dois homens estão caminhando na rua, até que um 

deles aponta para um homem que está em pé no ponto de ônibus ao lado e 

comenta:) 

 

(5) João acredita que o homem em pé no ponto de ônibus é um espião. 

(6) João acredita que aquele homem em pé no ponto de ônibus é um espião. 

 

Tanto em (5) quanto em (6), o referente das descrições é alcançado 

através do apontamento para algo do contexto, e esse algo é justamente o seu 

referente. 

O segundo argumento de Wolter – e o mais importante – é a existência 

de usos não-dêiticos de demonstrativos, que, seguindo a teoria de Kaplan, não 

seriam possíveis, justamente por eles serem termos diretamente referenciais, e 

tais usos estariam disponíveis apenas para descrições definidas: 

 

(7) Toda vez que há uma eleição no Brasil, o presidente fica apreensivo. 

(8) Todos os cachorros da vizinhança, até mesmo o pior, têm um dono que 

acha esse cão uma graça. 

 

                                                            
3 Conceitos que serão melhores abordados na próxima seção (2.2) deste trabalho. 
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No exemplo (8) acima, Wolter nos mostra que se a teoria de Kaplan 

estivesse correta, ou seja, se os demonstrativos fossem diretamente 

referenciais assim como os nomes próprios, poderíamos trocar ‘esse cão’ por 

‘Totó’ e a interpretação da sentença continuaria a mesma, o que não é verdade. 

Ou, em outras palavras, ‘esse cão’ deveria se referir (por ser singular) a apenas 

um único cão, identificado no contexto, e essa interpretação, apesar de 

possível, claramente não é a interpretação preferencial que temos dessa 

sentença e nem é a única possível. 

Essa previsão se dá porque a descrição ‘esse cão’, segundo Kaplan, 

só poderia ser interpretada com escopo amplo, ou seja, se referindo a apenas 

um cão (provavelmente presente no contexto).    

Contudo, a sentença (8) exemplificada acima mostra que o conteúdo 

descritivo de uma descrição demonstrativa pode interagir com outros 

operadores, apresentando interpretações nas quais têm escopo estreito, assim 

como ocorre com o conteúdo descritivo dos definidos. No caso da sentença (8), 

‘esse cão’ tem escopo estreito em relação, grosso modo, a ‘todo cachorro da 

vizinhança que tem um dono’. 

Note que uma explicação bastante parecida pode ser dada para a 

sentença (7), na qual ‘o presidente’ tem um referente diferente para cada 

eleição. 

A fim de continuar na defesa dessa ideia, Wolter nos apresenta outro 

exemplo bem pertinente: 

 

(9) Todo time de basquete tem um jogador mais forte que os outros, e é esse 

jogador que devemos marcar mais. 

 

Para Kaplan, a descrição demonstrativa 'esse jogador' na sentença (9) 

deveria ser referencial, ou seja, a interpretação resultante deveria ser aquela 

na qual estivéssemos falando de um único jogador, presente no contexto de 

proferimento, o que na verdade não corresponde à leitura que temos dessa 

sentença. A interpretação que temos é aquela segundo a qual existe um 

jogador mais forte em cada equipe e que devemos marcar melhor cada um 

desses jogadores. 
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Assim, a interpretação mais natural para (8) e (9) é a de que a 

descrição demonstrativa deve preferencialmente ter escopo estreito, grosso 

modo, com relação a ‘todo’, justificando a teoria apresentada por Wolter, de 

que os demonstrativos têm sim usos não-dêiticos, assim como os definidos, e 

que, desse modo, apresentam as possibilidades de escopo que uma descrição 

definida “bem comportada” apresenta. 

Em suma, é justamente por meio de exemplos como esses que Wolter 

argumenta que a teoria de Kaplan acerca dos demonstrativos está incompleta. 

Segundo a autora, a teoria de Kaplan sobre os demonstrativos compreende 

apenas um de seus possíveis usos, ou seja, o uso dêitico, deixando de lado 

que os demonstrativos também apresentam situações de usos não-dêiticos. 

Podemos arrolar aos exemplos de Wolter o seguinte tipo de exemplo, 

oferecido por King (2001), no qual temos o uso de um demonstrativo sem 

referente identificado (diretamente) e sem demonstração: 

 

(depois de uma prova difícil de matemática, João pergunta ao professor como 

foram as notas da prova. O professor diz que apenas um aluno tirou 10 na 

prova; João então diz:) 

 

(10) Puxa, esse aluno que tirou 10 na prova é um gênio! 

  

É interessante notar que, no exemplo em (10), não é possível dizer que 

a descrição demonstrativa 'esse aluno' é diretamente referencial, ou que pega 

alguém do contexto. Ela parece ter um uso descritivo bastante similar ao que 

temos com uma descrição definida como ‘o centro do universo’. 

Após trabalhar esses exemplos, Wolter continua seu argumento de que 

os definidos e demonstrativos devam estar na mesma classe, demonstrando 

que além dos demonstrativos se assemelharem aos definidos, o contrário 

também se dá, ou seja, além dos demonstrativos terem usos não-dêiticos como 

os definidos, os definidos também apresentam situações de usos dêiticos, 

assim como os demonstrativos, o que os torna ainda mais próximos, não 

havendo, portanto, a princípio, razões para classificá-los diferentemente. 

O único argumento que vimos para separar definidos e demonstrativos 

são os exemplos (3) e (4), aos quais voltaremos mais adiante para ver como 
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Wolter dá conta desse contraste, mantendo sua teoria de que definidos e 

demonstrativos formam uma mesma classe. 

Em resumo, essa configuração aproxima muito os definidos e os 

demonstrativos, por duas razões principais: 

 

a) ambos têm usos dêiticos e não-dêiticos (i.e., descritivos); 

b) no uso dêitico, seja de uma descrição definida ou demonstrativa, a 

interpretação resultante atribui escopo amplo à descrição. 

 

Resta, certamente, explicar o contraste apresentado pelo par de 

sentenças (3) e (4); mas só podemos fazer isso depois de apreciarmos a 

proposta semântica de Wolter que, como adiantamos, aproximará 

demonstrativos e definidos. 

A semelhança entre definidos e demonstrativos se reflete em exemplos 

como os que seguem abaixo: 

 

(11) Maria acredita que tem um unicórnio em seu jardim. Ela acredita que 

esse unicórnio está comendo sua grama. 

(12) Maria acredita que tem um unicórnio em seu jardim. Ela acredita que 

ele/o unicórnio está comendo sua grama. 

 

(13) Há um unicórnio no jardim. Maria acredita que esse unicórnio está 

comendo sua grama. 

(14) Há um unicórnio no jardim. Maria acredita que ele/o unicórnio está 

comendo sua grama. 

 

Esses dois exemplos acima citados mostram que o escopo do 

antecedente (em ambos os casos, ‘um unicórnio’) é o mesmo do seu referente 

anafórico (‘ele/esse/o unicórnio’), tanto nas descrições demonstrativas quanto 

nas definidas, representando que a interação de escopo também aproxima 

definidos e demonstrativos. 

Reforçando a proposta de Wolter, ainda podemos comparar as 

sentenças exemplificadas abaixo, (15) e (16). 
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(15) Tem um cachorro na rua que late muito. Todos os gatos da vizinhança 

têm medo desse cachorro. 

(16) Tem um cachorro na rua que late muito. Todos os gatos da vizinhança 

têm medo do cachorro. 

 

São exemplos como esses que motivam Wolter a fazer o seguinte 

quadro, rearranjando os sintagmas definidos: 

 

 

 

O lado direito do esquema acima, que representa termos definidos sem 

conteúdo descritivo, pode ser exemplificado em construções como: 

 

(17) * Isso livro é meu. 

(18) * Ele cachorro latiu. 

(19) * Algo gato miou. 

(20) * João alto chegou. 

 

Note que se trocarmos os itens que encabeçam as sentenças em (17)-

(20) por, respectivamente, ‘esse’, ‘o’, ‘algum’ e uma descrição que substitua 

João (por exemplo, ‘meu vizinho’) as sentenças tornam-se aceitáveis. Assim 

sendo, é a impossibilidade de combinação com uma propriedade nominal (ou 

um adjetivo) que está por trás de ideia de ausência de material descritivo. 
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2. SEMÂNTICA DOS DEFINIDOS 

 

Para poder unificar definidos e demonstrativos, é preciso, em primeiro 

lugar, entendermos qual é a teoria de definidos que Wolter utiliza. Feito isso, o 

passo seguinte é estendê-la aos demonstrativos, explicitar as diferenças – e 

não apenas as semelhanças – entre esses tipos de descrição e voltar ao 

contraste entre (3) e (4), do capítulo anterior, que motivara a proposta de 

Kaplan de que essas descrições são totalmente diferentes. 

Assim sendo, na próxima seção veremos as ideias de univocidade e 

familiaridade para os definidos. Na sequência, apresentaremos e exploraremos 

a ideia de restrição de domínio. 

 

 

2.1 UNIVOCIDADE E FAMILIARIDADE 

 

Em sua teoria, Wolter traz à discussão a ideia de univocidade, noção 

fundamental para a assimilação dos demonstrativos e dos definidos. 

Ao abordar o tema, Wolter afirma que toda descrição definida 

pressupõe univocidade, ou seja, que através de seu uso é possível localizar 

num contexto um único objeto que satisfaça sua descrição, ou que é possível 

descriminar um único indivíduo no domínio que satisfaça essa mesma 

descrição. 

Podemos pensar que a univocidade envolve dois princípios ou 

máximas: 1) máxima da existência: há um referente; 2) máxima da exaustão: 

há no máximo um referente (Wolter, como dissemos acima, considera usos 

máximos como pressuposições). 

Vale lembrar que a univocidade só funciona quando o domínio/contexto 

lhe trouxer como resultado um único objeto, não menos e não mais que um, e, 

para que a descrição definida alcance esse referente, ela pode se apresentar 

através de três usos: descritivos ou atributivos, quando seu conteúdo 

linguístico lhe traz como referente apenas um “objeto” e assim as descrições 

podem participar de interações de escopo com outros operadores (21); 

anafóricos, quando as descrições terão as mesmas interações de escopo que 

o seu antecedente, como em (22); ou dêiticos, através de apontamento, 
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entendido como uma pista natural fornecida pelo falante para facilitar o alcance 

de determinado referente, que por vez, necessariamente, só podem ter escopo 

amplo (23). 

 

(21) O presidente do Brasil é eleito por voto popular. 

(22) Um homem e uma mulher entraram. O homem estava sorrindo. 

(23) [apontando para um homem] O homem é meu professor.  

 

Os exemplos acima ilustram que a descrição definida funciona quando 

há um referente a que ele remete. Se a univocidade estiver correta, quando 

houver mais de um referente ou quando não houver referente, a descrição 

definida será falsa e/ou inadequada, infeliz4. A sentença (24), em que a 

descrição não permite ao ouvinte o encontro de um único e possível referente, 

é um exemplo em que não há referente, violando aqui o princípio da existência, 

uma vez que no Brasil não existe rei. 

 

(24) O rei do Brasil. 

 

Igualmente importante, a máxima da exaustão reforça a ideia de que 

para ser unívoca a descrição definida precisa localizar dentro de um contexto 

um único referente a fim de que sua utilização seja eficaz. 

Na sentença (25), por exemplo, a descrição definida não funciona, uma 

vez que, dentro do contexto de conto de fadas conhecido, seu uso não alcança 

um único e exclusivo referente (a Branca de Neve tem sete anões, como saber 

qual está gripado?), violando novamente um princípio básico da univocidade, 

no caso, a máxima da exaustão.  

 
                                                            
4    Aqui  entra  o  debate  sobre  o  status  de  asserção  ou  pressuposição  da  univocidade  associada  às 

descrições definidas. Para aqueles que defendem que a univocidade é assertada por uma descrição 
definida,  quando  a  univocidade  não  é  satisfeita,  a  sentença  em  que  uma  descrição  está  é 
simplesmente  falsa  (por haver mais ou menos de um  referente); para aqueles que defendem uma 
visão  pressuposicional,  a  univocidade  é  pressuposta  pelas  descrições  definidas,  ou  seja,  é  uma 
condição a ser imposta no contexto de uso das descrições definidas, e assim, quando a univocidade 
não é satisfeita, a sentença que traz a descrição definida é infeliz, ou não terá valor de verdade. Esse 
debate, apesar de central para qualquer discussão sobre descrições definidas, pode ser deixado de 
lado neste trabalho;  interessa‐nos apenas a  ideia de que as descrições não são termos diretamente 
referenciais, mas sim que veiculam um referente por de meio de um material descritivo, conforme 
descrito na seção 1.2. Note, contudo, que Wolter (2006) adota a abordagem pressuposicional. 
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(25) O anão da Branca de Neve está gripado. 

 

Outra característica extremamente importante das descrições definidas 

é a familiaridade, ou seja, a ideia de que o referente de uma descrição definida 

esteja já presente no contexto de fala, ou ainda que os participantes de uma 

conversação, para que uma descrição seja adequadamente usada, sabem qual 

é o seu referente.  

Nesse mesmo sentido, podemos também dizer que toda descrição 

definida é anafórica. Por fim, dizemos também que a familiaridade é 

pressuposta pela descrição e assim pode ser também acomodada. Os 

exemplos abaixo ilustram alguns dos pontos relativos à familiaridade: 

 

(26) Era uma vez um rei careca. O rei tinha uma filha. 

(27) Era uma vez o rei careca. O rei tinha uma filha. 

(28) (?) Era uma vez um rei careca. Um rei tinha uma filha. 

(29) (?) Era uma vez o rei careca. Um rei tinha uma filha. 

 

O exemplo (26) talvez seja a melhor ilustração de como começar uma 

história. A descrição indefinida ‘um rei (careca)’ introduz um referente e a 

descrição definida ‘o rei’ retoma esse referente; aqui claramente estamos 

falando de um rei mesmo rei com as duas descrições.  

As sentenças (27) e (29) são piores porque se usa uma descrição 

definida ‘o rei (careca)’ para introduzir um referente, quando na verdade as 

descrições são ferramentas para retomar referentes.  

Além disso, em (28) e (29) temos a impressão de que estamos falando 

de dois reis distintos; uma evidência de que as descrições indefinidas não 

podem ser usadas anaforicamente e que apenas as definidas têm o papel de 

retomar referentes já introduzidos num dado discurso. 

Por fim, um exemplo de acomodação de pressuposição de 

familiaridade pode ser vislumbrado na sentença abaixo, dita num contexto em 

que ninguém sabe que eu tenho uma irmã: 

 

(30) Minha irmã vai casar amanhã. 
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Acomoda-se assim a pressuposição de existência e familiaridade: ‘eu 

tenho uma irmã’ passa a fazer parte do contexto e é portanto familiar, o que 

licencia o uso da descrição definida ‘minha irmã’.  

Com essa confessadamente rápida apresentação de algumas das 

propriedades das descrições definidas, a comparação com os demonstrativos 

já se mostra interessante. Por exemplo, se trocássemos o artigo definido da 

sentença (26) pelo demonstrativo ‘esse’, veríamos que o resultado é uma 

sentença aceitável, com um leve contraste ao comparar com (26): 

 

(31) Era uma vez um rei careca. Esse rei tinha uma filha. 

  

Nas duas sentenças, (26) e (31), tanto a descrição definida, quanto a 

demonstrativa, retoma algo familiar ao ouvinte e ao falante, no caso, o rei que 

foi apresentado na primeira sentença. Vejamos o que acontece nos outros 

casos: 

 

(32) Era uma vez esse rei careca. Esse rei tinha uma filha. 

(33) Era uma vez esse rei careca. Um rei tinha uma filha. 

 

Não por acaso, como argumentaremos juntamente com Wolter adiante, 

o resultado é parecido com o que temos em (27) e (29), respectivamente. Isso 

pode ser uma evidência – ao lado dos usos descritivos, anafóricos e dêiticos 

que as descrições apresentam – a favor da ideia de que demonstrativos e 

definidos têm de fato muito mais traços em comum do que divergentes5. 

                                                            
5  É interessante replicar os casos (31), (32) e (33) com o demonstrativo ‘aquele’.  

(31a) Era uma vez um rei careca. Aquele rei tinha uma filha.  
(32a) Era uma vez aquele rei careca. Aquele rei tinha uma filha. 
(33a) Era uma vez aquele rei careca. Um rei tinha uma filha. ... 
 
... 
Diferentemente do ‘esse’, ‘aquele’ não é uma boa ferramenta para recuperar referentes; uma razão 
para  tanto, pode ser a  transposição de um  traço como  [mais distante] do domínio espacial para o 
textual, tornando a anáfora mais difícil.  
Note também que ‘aquele’ não funciona muito bem também como introdutor de referentes:  
(32b) Era uma vez aquele rei careca. O rei tinha uma filha.  
‘Aquele’ tem seu uso garantido como contraste de ‘esse’ quando há mais de um referente possível a 
ser retomado. As questões sobre ‘aquele e sobre seu contraste com ‘esse’ não se encerram por aqui 
e são extremamente interessantes. Contudo, deixaremos isso para um outro estudo.   
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Para Wolter, neste ponto, descrições definidas e demonstrativas são 

iguais, ou seja, ambas necessitam de univocidade e familiaridade para se fazer 

entender. Porém, quando usadas em um mesmo contexto, podem apresentar 

certo contraste, que pode ser explicado pela restrição de domínio, próximo item 

a ser abordado. 

 

 

2.2 RESTRIÇÃO DE DOMÍNIO 

 

Como introduzido acima, Wolter (2006) propõe que definidos e 

demonstrativos apresentam univocidade e familiaridade, mas, apesar dessa 

aproximação, existe uma diferença entre eles: os definidos têm a mesma 

restrição contextual de domínio que o predicado principal da sentença em que 

estão, ou seja, são avaliados no contexto do discurso, enquanto os 

demonstrativos têm uma restrição contextual em outro domínio. Vejamos isso 

com mais detalhes. 

Tanto a ideia de restrição de domínio quanto a ideia de propriedades 

intersectivas6, como veremos adiante, relacionadas às descrições definidas, 

podem ser pensadas como “estratégias de salvamento” da univocidade e da 

familiaridade. Sem maiores ressalvas, praticamente qualquer uso de 

descrições definidas fere a univocidade e a familiaridade, como o exemplo 

abaixo: 

 

(34) O livro está sobre a mesa. 

 

Note que, para garantir a felicidade da sentença (34), é necessário 

garantir a univocidade e familiaridade das descrições ‘o livro’ e ‘a mesa’; mas 

como garantir isso se sabemos que há inúmeros livros e mesas no mundo? De 

saída, então, (34) deveria ser ruim, infeliz ou falsa a depender da teoria 

adotada. Contudo, interpretamos sentenças como (34) sem maiores 

problemas, e não queremos abrir mão da univocidade e da familiaridade. De 

                                                            
6 Propriedade que, somada a outras, ajudará na delimitação de um  indivíduo, ampliando o conteúdo e 
qualificando o objeto. 
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que modo conciliar a naturalidade da sentença com a (aparente) quebra da 

univocidade e familiaridade? 

Podemos pensar do seguinte modo: para um uso feliz ou adequado de 

uma descrição, a univocidade e a familiaridade não precisam ser absolutas, ou 

seja, com relação a um universo, mas sim relativas a uma dada situação 

conversacional. Se chamarmos de “domínio” o nicho em que avaliaremos a 

univocidade e a familiaridade, podemos pensar na restrição de domínio 

justamente como uma operação que indica que o domínio a ser considerado 

não é o universo, mas algo menor. 

Ou seja, para se manter a univocidade e a familiaridade de uma 

descrição definida, é preciso limitar o contexto a que ela está inserida, tornando 

o objeto/indivíduo a que se refere como único e familiar num dado domínio, 

isolando-o e qualificando-o a fim de torná-lo único dentro de uma situação 

específica. Assim, sem essa restrição, praticamente todas as sentenças com 

descrição definida seriam automaticamente tidas como infelizes ou falsas. 

Simplificando ainda mais, podemos dizer que toda descrição definida 

está dentro de uma determinada situação e é dentro dessa situação que sua 

univocidade e familiaridade terá que se dar. 

A fim de exemplificar essa ideia, trazemos o exemplo abaixo. 

 

(35) Os alunos foram mal na prova. 

 

Novamente, sem restrição de domínio, a sentença (35) seria certamente 

falsa. Mas ela é avaliada não em relação a todos os alunos do mundo, mas sim 

em relação ao conjunto de alunos salientes no contexto, o que significa que o 

domínio do predicado ‘estudantes’ é restrito contextualmente. 

Toda descrição definida atua sobre um domínio, que pode ser 

manipulado: um todo ou um pedaço do todo. Assim, a exigência de univocidade 

só acontece quando o conteúdo restritivo dela denota um domínio restrito. Em 

resumo, então, a estratégia de restrição de domínio é dizer que a univocidade e 

a familiaridade têm que estar garantidas para o domínio em questão, a ser 

decidido contextualmente, e não para o universo. 

Além da restrição de domínio, como adiantamos, uma forma de salvar 

a univocidade e a familiaridade é através de propriedades intersectivas. 
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Diferentemente da restrição de domínio, que tem como foco a situação de 

discurso e sua restrição, a estratégia das propriedades intersectivas prevê que 

as descrições definidas que aparecem numa sentença são, na verdade, 

simplificações e que as descrições, para serem devidamente entendidas e 

usadas com felicidade, devem ser expandidas (se necessário). Voltando a 

nosso exemplo (35), o que teríamos é algo como: 

 

(36) Os alunos [da turma para a qual eu estou dando aula neste semestre] 

foram mal na prova. 

 

O trecho entre colchetes seria justamente a propriedade intersectiva que 

teria como papel atribuir ao referente da descrição uma propriedade que só ele 

tem, o que garantiria a univocidade e a familiaridade (via pressuposição) 

mesmo no universo, porque a ideia é que a propriedade intersectiva realmente 

isole um dado objeto dos demais. 

 Podemos esquematizar as duas estratégias como abaixo: 

 

i) restrição de domínio: Os alunos (s) foram mal na prova. 

ii) propriedade intersectiva: Os alunos P foram mal na prova. 

 

Em i), o símbolo (s) indica que a descrição ‘os alunos’ tem que ser 

relativizada ao domínio ou situação s; em ii), o símbolo P indica que uma 

propriedade intersectiva atua na descrição. 

As duas estratégias têm seus méritos e deméritos, e escolher qual 

delas usar não é tarefa das mais triviais. Argumentaremos, contudo, que a 

estratégia da restrição de domínio é mais econômica que a da propriedade 

intersectiva, basicamente por dois motivos: a) a restrição de domínio e a ideia 

de situação discursiva são motivadas por outros fenômenos e têm um grande 

espectro de uso; b) a propriedade intersectiva P que acompanha as descrições 

é quase sempre não pronunciada e muitas vezes é difícil determiná-la, o que 

pode tornar a estratégia como um todo um pouco vazia, como se a P fosse 

aquilo, seja lá o que for, que dê conta do nosso uso das descrições – uma 

análise como essa não explica muita coisa. 
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A ideia é então que as descrições definidas sofram algum tipo de 

restrição de domínio para que nesse domínio restrito a univocidade e a 

familiaridade sejam o caso. A restrição é feita contextualmente e vale para uma 

dada interação conversacional. Como adiantamos, Wolter vai postular que a 

diferença entre demonstrativos e definidos está justamente na restrição de 

domínio, e é à sua teoria que nos voltamos no próximo capítulo. 
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3. WOLTER E OS DEMONSTRATIVOS 

 

Como visto até aqui, definidos e demonstrativos têm muito em comum, 

como o uso dêitico, que usa de apontamento para facilitar o alcance de 

determinado referente; o uso descritivo, que conta com conteúdo linguístico 

para lhe trazer como referente apenas um objeto; e as propriedades 

semânticas: univocidade e familiaridade, que atuam num domínio 

contextualmente restrito, essenciais para que a atuação da descrição se dê por 

completo. 

Porém, apesar dessas semelhanças, também podemos facilmente ver 

que ainda existem diferenças entre definidos e demonstrativos. O uso dêitico, 

por exemplo, pode funcionar muito bem para um e ser ineficaz para outro, 

como observado por Wolter e exemplificado na seção abaixo.  

 

 

3.1 SUBDOMÍNIO 

 

Retomando brevemente o capítulo anterior, podemos concluir que as 

descrições definidas, para serem apropriadamente empregadas, precisam 

estar dentro de um domínio restrito contextualmente. 

Frente a essa ideia, Wolter vem defender que os demonstrativos, por 

sua vez, necessitam de uma restrição ainda maior para alcançar seu referente; 

restrição essa que chamaremos de subdomínio.  

Como já observado anteriormente, o uso do apontamento é 

fundamental para restringir o domínio, ou seja, recortar um contexto em busca 

de um referente. Para os demonstrativos, que necessitam de um recorte ainda 

mais enxuto, o uso do apontamento torna-se mais uma vez essencial.  

Veja o caso: 

 

(numa galeria de arte com duas pinturas; João aponta para uma delas e diz:) 

 

(37) Esse quadro é bonito. 

(38) O quadro é bonito. 
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A sentença (38) é até possível nessa situação, mas a sentença (37) é 

certamente mais natural. Qual é o motivo para o contraste entre (37) e (38)? 

Em primeiro lugar, segundo Wolter, o exemplo acima mostra que 

muitas vezes o que vai definir se o mais adequado é a descrição definida ou 

demonstrativa será a situação do discurso. Usar um ou outro tipo de descrição, 

de acordo com a autora, tem a ver diretamente com qual restrição de domínio 

está em jogo, dado que ela considera que a diferença entre os dois tipos de 

descrição está justamente no domínio em que elas atuam. 

A teoria de Wolter prevê que descrições definidas levam em conta uma 

parte do universo do discurso (o domínio), enquanto os demonstrativos 

conseguem restringir esse domínio ainda mais e atuam num subdomínio, que é 

parte do domínio que foi contextualmente restrito. Vejamos como a ideia de 

Wolter dá conta do contraste entre (37) e (38). 

Na situação discursiva em questão, temos João, seu interlocutor e 

duas pinturas. Ora, nesse cenário, supondo que o domínio do definido seja 

justamente a situação discursiva, vamos encontrar dois quadros, o que violaria 

a univocidade – note que o apontamento a um dos quadros é a única maneira 

de tornar (38) minimamente aceitável na situação descrita. Por outro lado, se o 

domínio em que atua o demonstrativo for uma parte, um subdomínio da 

situação discursiva, e o apontamento for responsável por estabelecer esse 

subdomínio, (37), com a descrição demonstrativa, é totalmente adequada, pois 

no subdomínio estabelecido através do apontamento há o João, seu 

interlocutor e apenas o quadro apontado, garantindo assim a univocidade no 

(sub)domínio. 

Assim sendo, a diferença entre descrições definidas e demonstrativas é 

que, ao passo que as primeiras atuam no domínio contextualmente restrito que 

é a situação discursiva, as últimas atuam numa parte recortada do domínio, 

num subdomínio. As descrições demonstrativas têm a capacidade de recortar 

ainda mais a situação em busca de seu referente, resultando, no contexto de 

(37) e (38), na exclusividade esperada através do gesto de ostensão de João e 

assim cumprindo com a exigência de univocidade, uma vez que apenas um 

indivíduo resultante desse subdomínio satisfaz o predicado ‘quadro’. 

Em outras palavras, Wolter propõe então que a diferença entre 

definidos e demonstrativos está basicamente no domínio em que cada um 
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atua, uma vez que ambos necessitam de domínios restritos para atuarem, ou 

seja, no fato de os definidos terem a mesma restrição de domínio que o 

predicado principal da sentença em que estão, sendo assim avaliado dentro de 

um contexto discursivo, um domínio; enquanto os demonstrativos são 

avaliados dentro de um subdomínio, que por vez é uma parte da situação de 

domínio do contexto mais amplo. 

Depois de expormos uma semântica mínima para as descrições 

definidas e estendê-la, através das ideias de Wolter para as descrições 

demonstrativas, pode parecer natural que ambas as descrições pertençam à 

mesma classe. Contudo, é bom lembrar que abrimos este estudo com um 

exemplo de Kaplan que serve como um forte argumento a favor da ideia que 

descrições definidas e demonstrativas pertencem a classes distintas. Para que 

uma teoria que aproxima essas descrições, como é o caso da de Wolter, se 

sustente, é necessário que essa teoria dê conta do contraste trazido por 

Kaplan. Como então é possível dar conta do exemplo de Kaplan nos moldes da 

proposta de Wolter?  

 

3.2 RETORNANDO A KAPLAN 

 

Voltemos ao exemplo original de Kaplan, visto na seção 1.1 deste 

trabalho; para tanto, imagine o seguinte contexto: na minha frente, encontram-

se João e Maria, um ao lado do outro. Eu aponto para João e digo: 

 

(39) Se eles trocassem de lugar, a pessoa para quem eu estou apontando 

seria uma mulher. 

(40) Se eles trocassem de lugar, essa pessoa para quem eu estou 

apontando seria uma mulher. 

 

A sentença (39), que traz a descrição definida ‘a pessoa’, tem uma 

leitura que pode ser verdadeira, uma vez que conseguimos entender 

intuitivamente que a troca de lugar foi realizada e que, após essa mudança, a 

pessoa para a qual eu estarei apontando será uma mulher, no caso a Maria. 

Por sua vez, a sentença (40), com a descrição demonstrativa ‘essa pessoa’, 

sempre diz algo falso, pois tem como única interpretação aquela segundo a 
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qual a pessoa para quem eu apontei no início da sentença é o referente de 

‘essa pessoa’, ignorando o contexto que vem disposto após este apontamento, 

encontrando assim como único referente o João, ou seja, com ela não 

conseguimos alcançar a ideia da troca de lugar. A sentença (4) diz, falsamente, 

que se João e Maria trocassem de lugar, João seria uma mulher. 

Podemos entender o que ocorre aqui através de interações de escopo:  

 

 grosso modo, na leitura em que (39) é verdadeira, interpretamos a 

descrição ‘a pessoa’ num mundo possível no qual João e Maria trocam 

de lugar; ora, em tal mundo, a sentença (39) é verdadeira, porque 

estarei apontando para Maria. O que dispara tal interpretação é o 

morfema de subjuntivo do verbo. Nessa leitura, pode-se dizer que a 

descrição definida é interpretada como tendo escopo estreito em relação 

ao operador modal introduzido pelo verbo; 

 

 por sua vez, a sentença (40) é ruim porque a descrição demonstrativa 

não pode ser interpretada com escopo estreito em relação ao modal, ou 

seja, a descrição demonstrativa tem como referente apenas o João. 

Uma explicação para tanto é que os demonstrativos não participam de 

interações de escopo; os demonstrativos, como os demais termos 

diretamente referenciais, têm sempre escopo inerte, i.e., não participam 

de interações de escopo. Assim sendo, (40) torna-se ruim, pois a 

descrição ‘essa pessoa’ se refere apenas a João no contexto. 

 

Há vários pontos importantes a serem notados aqui. Talvez o primeiro 

seja que a sentença (39) tem uma leitura falsa, i.e., aquela na qual a descrição 

definida tem escopo amplo em relação ao modal. O reconhecimento da 

existência dessa leitura pode ser a chave para explicar o contraste sem 

comprar também uma cisão entre descrições definidas e demonstrativas. 

O contexto em questão é claramente dêitico, ou referencial. Num tal 

contexto, o gesto de apontamento tem a função de estabelecer o subdomínio 

no qual atuará a descrição demonstrativa, que fornecerá então um referente. 

As descrições definidas, por sua vez, não necessitam de nenhum gesto de 

apontamento – elas podem até ser combinadas com eles, mas não é 
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necessário. Ora, o que temos é um contexto em que há apontamento, e ele 

pode ou não participar da interpretação da descrição definida, mas essa não é 

uma opção para as descrições demonstrativas: uma vez que há um 

apontamento presente, a descrição demonstrativa atuará no subdomínio 

estabelecido porque é essa, justamente, a sua função. 

Assim sendo, a interpretação de (39) que é verdadeira é uma na qual o 

apontamento não torna a interpretação da descrição definida referencial – mas 

note que tal interpretação existe e nela (39) é falsa. Para o caso das descrições 

demonstrativas, efetuar um apontamento é algo necessário, e realizá-lo e não 

utilizá-lo é simplesmente inadequado. Tudo somado, concluímos que para (40) 

há apenas a leitura falsa segunda a qual descrição tem escopo amplo. 

Note que tal explicação leva em conta diferentes usos das descrições e 

de suas possibilidades de interpretação, sem contudo argumentar que elas 

pertençam a classes diferentes. Portanto, é possível explicar o contraste 

trazido por Kaplan de modo diferente, sem que se postule uma cisão entre 

descrições definidas e demonstrativas, basta reconhecer diferentes usos das 

descrições e adotar uma teoria que leve em conta esses usos, como é o caso 

com a teoria de Wolter. 
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4. CONCLUSÕES FINAIS 

 

É impossível concluir este estudo com a certeza de ‘trabalho feito’, 

entre outras coisas, por se tratar de um assunto longo e delicado. Aqui, apenas 

tocamos em alguns pontos do tema das descrições demonstrativas, sua 

relação com descrições definidas e seu papel na arquitetura dos sintagmas 

definidos.  

Durante a construção deste trabalho, procuramos apresentar um dado 

problema – a relação entre definidos e demonstrativos – e delinear suas 

ramificações, com o intuito de apresentar uma teoria alternativa (a de Wolter) à 

principal teoria sobre demonstrativos (a de Kaplan). Para tanto, inicialmente 

apresentamos a teoria de Kaplan, alguns de seus méritos e quais problemas 

ela traz. Partimos então para uma alternativa de teoria porque os problemas 

com a teoria de Kaplan acabaram se revelando maiores do que seus méritos. 

Nunca é demais dizer que mostrar isso é algo complexo e o que fizemos foi 

selecionar pontos mais importantes e neles nos fixarmos. 

A teoria de Kaplan trata as descrições demonstrativas como termos 

diretamente referenciais; esse tipo de termo não apresenta interação de 

escopo e, em princípio, não podem ser termos anafóricos e nem ter usos 

descritivos. Contudo, os exemplos (8) e (9) mostram que as descrições 

demonstrativas participam de interação de escopo, e o exemplo (10) mostra 

que as descrições demonstrativas têm usos que não são referenciais (i.e., 

dêiticos). Diante desses fatos, surge a motivação para busca de uma outra 

teoria para as descrições demonstrativas. Porém, essa nova teoria deve não 

apenas dar conta de exemplos como (8)-(9) e (10), mas também de certos 

contrastes entre definidos e demonstrativos que motivou a teoria de Kaplan. 

A teoria avançada por Wolter tem por objetivo justamente isso. Suas 

duas propostas centrais são (i) a de que as descrições definidas e 

demonstrativas têm que ser agrupadas juntas, como no gráfico da página 18, e 

(ii) a de que a diferença entre definidos e demonstrativos está no domínio em 

que elas atuam: os definidos atuam num domínio mais amplo que os 

demonstrativos. 
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Para apresentar e justificar a teoria de Wolter, apresentamos uma 

teoria mínima sobre definidos e depois a estendemos aos demonstrativos, 

conforme proposto pela autora.  

Feito isso, na última parte deste trabalho, voltamos ao contraste 

apresentado por Kaplan e mostramos como é possível dar conta dele sem 

considerar que descrições demonstrativas são termos diretamente referenciais 

e sem abrir mão da teoria de Wolter. 

Mas uma vez feito isso, há inúmeros problemas ainda por resolver. É 

necessário apresentar como a teoria de Wolter pode ser estendida para dar 

conta de todos os usos das descrições demonstrativas apresentados; é preciso 

contrastar essa teoria com uma bateria maior de dados e testar suas previsões; 

é preciso avaliar com cautela seus postulados básicos e sua refutação da 

teoria de Kaplan. Todas essas são questões muito interessantes, mas que, 

infelizmente, não cabem agora neste trabalho. De todo modo, nosso intuito foi 

apresentar um pouco da problemática que cerca as descrições demonstrativas 

e de que modo podemos analisar semanticamente esses termos. 
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