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RESUMO 

 

A presente monografia situa-se no âmbito da semântica formal, estabelecendo algumas 

relações com a lógica e da filosofia da linguagem. O objetivo da discussão é apresentar 

algumas teorias que tratam da semântica dos demonstrativos complexos, tentando 

mostrar no que elas diferem uma das outras, destacando os pontos fortes e fracos de 

cada uma. O ponto de partida da discussão está baseado no debate filosófico entre duas 

teorias de referência para termos singulares, a Teoria Ortodoxa da Referência e a Teoria 

da Referência Direta, sendo que os autores que apresentam propostas para a descrição 

da semântica dos demonstrativos complexos tomam como base para suas análises os 

princípios da primeira ou da segunda. Ao final, é assumida uma posição quanto a qual 

das teorias discutidas tem um escopo explicativo e descritivo melhor elucidado para a 

semântica dos demonstrativos complexos. 

 

Palavras-chave: Demonstrativos complexos. Semântica formal. Teorias de referência. 

Termos singulares. 
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ABSTRACT 

 

This monograph lies within the formal semantics and establish some relationships with 

the logic and philosophy of language. The purpose of the discussion is to present some 

theories that deal with the semantics of complex demonstratives; in trying to show that 

they differ from each other, highlighting the strengths and weaknesses of each. The 

starting point of the discussion is based on the philosophical debate between two 

theories of reference for singular terms, the Orthodox Theory of Reference and the 

Theory of Direct Reference, and the authors who have proposed to describe the 

semantics of complex demonstratives take as a basis for their analyzes the principles of 

the first or second. At the end, it is assumed a position as to which of the theories 

discussed has a descriptive and explanatory scope for further elucidated the semantics of 

complex statements. 

 

Keywords: Complex demonstratives. Formal semantics. Theories of reference. Singular 

terms. 
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INTRODUÇÃO 

 

Desde los más remotos tiempos de que tenemos recuerdo histórico, las palabras han 

sido objeto de supersticiosa veneración. El hombre que conecía el nombre de su 

enemigo podía adquirir poderes mágicos sobre éste a través del nombre, precisamente. 

Aún hoy usamos ciertas frases como “en nombre de la Ley”. Es fácil convenir en el 

enunciado “en el principio fue el Verbo”. Este punto de vista subyace a las filosofias de 

Plantón y de Carnap y a la mayor parte de los metafísicos intermedios. 

Antes de poder entender el lenguaje, hemos de limpiarlo de sus atributos místicos y 

reverenciales. 

 

RUSSELL, Bertrand. 1983[1940]. Qué es una palabra? In: Significado y verdad. 

Barcelona: Editorial Ariel. 

 

 

O objetivo geral desta monografia é apresentar dois grandes segmentos de 

teorias que têm sido considerados na descrição da semântica de um determinado grupo 

de expressões que aqui chamaremos de demonstrativos complexos (doravante DCs). 

Classificamos os dois grandes segmentos em teorias diretamente referenciais e teorias 

indiretamente referenciais. Nossa meta é mostrar os tipos de descrição semântica que as 

teorias de cada segmento propõe para os DCs e, tendo em vista que os pressupostos 

teóricos da abordagem diretamente referencial e da abordagem indiretamente referencial 

são bastante diferentes, também tentaremos averiguar se em algum deles há alguma 

teoria que seja mais completa quanto à descrição e explicação dos dados dos DCs no 

português brasileiro (doravante PB), do ponto de vista da semântica formal para línguas 

naturais. 

 Cada autor que adota o primeiro ou o segundo segmento elabora uma teoria 

semântica diferente para os DCs, respeitando, contudo, os princípios elementares que a 

abordagem adotada sugere. Neste trabalho, serão comparados três trabalhos que lidam 

especificamente com DCs, sendo que dois deles, Kaplan (1989[1977]) e Dever (2001), 

defendem uma semântica diretamente referencial e o outro, Elbourne (2008), adota uma 

semântica indiretamente referencial.  

Mas o que são mesmo os DCs? DCs são sintagmas da forma DEM NP, em que 

DEM é um demonstrativo qualquer – ‘este’, ‘esse’, ‘aquela’, etc – e NP um nome 

comum (de qualquer complexidade). No PB, temos as formas este e esse que possuem 

uma sutil distinção com a qual, no entanto, esse trabalho não se preocupará em 

diferenciar. Assim, fica estabelecido que os DCs que serão discutidos nesse trabalho são 

aqueles que estão de acordo com os exemplos abaixo: 
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(1) Esse cachorro [apontando para um cachorro] é um vira-lata. (uso 

referencial) 

(2) (Um professor diz para a turma:) Aquele aluno que terminar a prova 

primeiro pode sair da sala. (uso descritivo) 

(3) Todo sábado Maria vai à venda, porque é nesse dia que esse lugar vende 

frutas frescas. (uso anafórico) 

 

Os exemplos (1), (2) e (3) explicitam os usos linguísticos mais comuns para os 

DCs. Em (1), temos o DC ‘esse cachorro’ sendo usado, junto de um apontamento, para 

referir a um indivíduo que é um cachorro, o que é tradicionalmente conhecido como uso 

referencial ou uso dêitico. Sobre esse uso é importante destacar que, quando 

acompanhados de apontamento, os DCs podem ser interpretados independentemente de 

qualquer contexto discursivo, necessitando apenas do contexto situacional, pois sua 

referência está garantida pelo gesto de apontar. Em (2), temos um DC se referindo a um 

indivíduo sem estar acompanhado de apontamento. Chamamos esse caso de uso 

descritivo do DC, pois o que vai determinar o indivíduo referido é o conteúdo descritivo 

do NP que sucede o DEM. Em (3), temos dois DCs, ‘nesse dia’ e ‘esse lugar’, ambos 

em uso anafórico, sendo que o primeiro retoma o NP ‘sábado’ e o segundo retoma o NP 

‘venda’. Quando desempenham função anafórica, os DCs não são acompanhados de 

apontamento e têm sua interpretação dada unicamente pelo contexto de fala ou 

discursivo ou textual.  

Com base nos exemplos (1), (2) e (3) podemos apresentar, então, as 

motivações que permeiam a realização do debate entre abordagens diretamente 

referenciais e indiretamente referenciais que aqui serão desenvolvidas: o que se procura 

é identificar se alguma(s) das teoria(s) consegue(m) propor uma análise que incorpore 

os usos referenciais, os usos descritivos e os usos anafóricos dos DCs dentro de único 

escopo explicativo, ou seja, uma análise que não proponha que os DCs são elementos 

linguísticos ambíguos.  

Desde já se pode adiantar que as teorias diretamente referenciais consideram os 

DCs em (1) e (3) como distintos semanticamente, ou seja, consideram os DCs termos 

ambíguos. Tal medida é tomada por essas teorias pelo motivo de que elas não 

conseguem lidar com o uso anafórico dentro de suas explicações, pois a abordagem 
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diretamente referencial considera que o conteúdo proposicional do DC é o próprio 

indivíduo referido, o que não se aplica à anáfora, pois essa tem sua referência fixada em 

um elemento linguístico anterior e não em um indivíduo. Já as teorias indiretamente 

referencias tentam acomodar os exemplos (1), (2) e (3) dentro de um mesmo escopo 

descritivo e explicativo, pois partem de uma perspectiva em que os DCs são elementos 

linguísticos similares às descrições definidas e, por isso, podem possuir propriedades 

pressuposicionais e descritivas. No entanto, as explicações encontradas nas teorias 

indiretamente referenciais são um tanto diversificadas, o que sugere que é preciso 

definir qual delas é mais consistente e se, de fato, alguma delas consegue demonstrar 

que os DCs podem receber um tratamento não ambíguo. 

Partindo dessa motivação e esperando conseguir cumprir o objetivo proposto, é 

preciso estabelecer um apanhado dos principais pontos da discussão que envolve as 

origens da abordagem diretamente referencial e da abordagem indiretamente referencial. 

As origens dessas duas concepções partem da filosofia, mais especificamente nos 

campos da lógica e da filosofia da linguagem, em que temos quase um século de 

discussão acerca da semântica dos nomes próprios e das descrições definidas, discussão 

que, após os trabalhos de Kaplan (1989[1977]), se estendeu intensivamente para os 

indexicais e, consequentemente, para os DCs. 

Assim, fica estabelecido o apanhado geral sobre a discussão que será 

encaminhada nesse trabalho: irá se partir de uma discussão filosófica sobre a referência 

dos nomes próprios e descrições definidas e por meio das conclusões resultantes dessa 

discussão se fará uma análise de como essas considerações influenciaram e 

contribuíram para o desenvolvimento das três teorias semânticas sobre DCs aqui 

apresentadas. Questões filosóficas mais aprofundadas referentes à ontologia e da lógica 

analítica serão deixadas mais de lado, a fim de se priorizar a busca por explicações que 

considerem mais o caráter semântico dos DCs.  

No desenvolvimento que se segue, tentaremos desencadear uma discussão que 

parte de apanhados mais gerais para se dirigir a um foco mais específico. O primeiro 

capítulo tratará de situar os problemas e as posições teóricas das teorias da referência, 

mostrando as motivações que levaram alguns autores a propor a Teoria da Referência 

Direta em oposição a Teoria Ortodoxa da Referência (que origina o segmento 

indiretamente referencial). O segundo capítulo será um resgate da teoria da Kaplan 

(1989 [1977]) para os indexicais (entre os quais se incluem os DCs), de forma a 
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apresentar as principais críticas a essa teoria na atualidade. No terceiro capítulo serão 

confrontados os recentes trabalhos de Dever (2001) e Elbourne (2008) sobre os DCs, 

dividindo-os em dois grupos: diretamente referenciais (Dever) e indiretamente 

referenciais (Elbourne), para melhor demonstrar os pontos fortes e fracos de cada uma 

das abordagens, de modo que, assim, se possa eleger em qual das duas abordagens se 

desenvolvem teorias linguísticas mais completas e factíveis para o comportamento 

semântico dos DCs. Ao final, serão apresentadas algumas considerações finais sobre as 

diferenças percebidas durante a análise das teorias. 
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CAPÍTULO I – TEORIAS DA REFERÊNCIA 

 

Como explicar a diferença de conteúdo cognitivo de frases de tipo ‘a = a’ e ‘a = b’ 

quando esta última é verdadeira e ‘a’ e ‘b’ são nomes diferentes do mesmo objecto? A 

diferença de conteúdo cognitivo das duas frases reside no facto de ‘a’ e ‘b’ referirem o 

mesmo objecto mas de formas diferentes. Diz-se assim que ‘a’ e ‘b’ contêm dois modos 

diferentes de identificar o mesmo objecto, referem o mesmo objecto mas por meio da 

especificação de diferentes propriedades que lhe são atributíveis com verdade. ‘a’ e ‘b’ 

têm a mesma referência mas sentidos (sinne) diferentes. É a diferença de “Sinn” dos 

nomes ‘a’ e ‘b’ que dá à frase “A estrela da manhã é a estrela da tarde” conteúdo 

informativo e a torna diferente da frase “A estrela da manhã é a estrela da manhã”. 

 

GRAÇA, Adriana Silva. 2003. Referência e Denotação: um ensaio acerca do sentido e 

da referência de nomes e descrições. Lisboa: Fundação Gulbenkian. 

 

  

Teorias da referência são aquelas que se preocupam em explicar as questões 

que envolvem o comportamento semântico das expressões linguísticas que Frege 

chamou de termos singulares, termos da linguagem que, grosso modo, designam um 

único objeto extralinguístico. Essas teorias irão tratar de como se dá a relação entre o 

termo singular e o objeto que ele designa, tentando descrever que mecanismo que 

permite essa relação entre linguagem e mundo. 

Neste capítulo
1
 serão apresentados os conceitos e argumentos dos filósofos que 

se dedicaram à análise do estatuto semântico de nomes próprios e descrições definidas 

como termos singulares. Os trabalhos desses autores fundam as matrizes das duas 

posições teóricas aqui comparadas: a abordagem indiretamente referencial e a 

abordagem diretamente referencial. A primeira está fundamentada na Teoria Ortodoxa 

da Referência e será tratada em três seções, sendo a primeira relativa às concepções de 

Frege, a segunda baseada nas ideias de Russell e a terceira desenvolvendo uma 

apresentação das ideias da linha descritivista. A segunda está fundamentada na Teoria 

Causal da Referência e será tratada em duas seções, das quais a primeira trata de 

apresentar os argumentos de Kripke (1972) para defender uma teoria diretamente 

referencial para nomes próprios, e a segunda apresenta como Kaplan (1989 [1977]) 

                                                           
1
 Os trabalhos de Frege (1892), Russell (1910), Kripke (1980) e Donnellan (1966) aqui apresentados 

foram resenhados a partir da leitura de Referência e Denotação: um ensaio acerca do sentido e da 

referência de nomes e descrições, de Graça (2003). 
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adapta a Teoria da Referência Direta para o tratamento dos indexicais e demonstrativos. 

O objetivo deste capítulo é situar os argumentos que envolvem o debate aqui resgatado 

e dar um ponto de partida para que se possa entender que tipo de problema teórico aqui 

desenvolvido envolve a semântica dos DCs. 

 

1.1 TEORIA ORTODOXA DA REFERÊNCIA  

 

A Teoria Ortodoxa da Referência possui como principal sustentação as teorias 

de Frege e Russell. As propostas desses dois autores divergem entre si em aspectos de 

ordem conceitual, mas suas teorias convergem num ponto: cada uma, de sua maneira, 

defende que nomes próprios e descrições definidas constituem uma mesma categoria de 

termos; Frege definiu que nomes próprios e descrições definidas eram nomes, enquanto 

Russell classificou ambos como descrições. As teorias que seguem a bases conceituais 

desses dois autores são conhecidas como teorias descritivistas. Nos próximos parágrafos 

trataremos de mostrar os principais pontos dessas teorias, tentando esclarecer os 

fundamentos de uma base descritivista para a descrição do comportamento semântico de 

termos singulares. 

 

 

1.1.1 Frege: termos singulares  

 

Gottlob Frege (1848 – 1925) foi quem lançou as bases para a discussão do 

problema da referência de nomes e descrições em sua versão moderna. Ele desenvolveu 

uma série de inovações nos fundamentos e nas ferramentas da lógica, mudanças que lhe 

renderem o título de pai da lógica moderna. Dentre as suas inovações, encontra-se, em 

destaque, a análise dos termos singulares e a formalização da quantificação. A lógica 

fregeana parte de dois conceitos primitivos, os de objeto e função, categorias mínimas a 

partir das quais se compõe as sentenças de uma língua. A primeira distinção feita por 

Frege consiste em separar o que é linguístico e o que é extralinguístico. Uma sentença 

passa a ser dividida entre o que ela expressa, a proposição, e o que ela denota, um valor 

de verdade. O mesmo princípio se aplica para as partes de uma sentença: no caso de 

uma fórmula matemática, numerais, que são constituintes linguísticos, representam 

números, que são “objetos” extralinguísticos, e os operadores, que são entidades 
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linguísticas, representam funções, entidades que fazem parte do domínio 

extralinguístico.  

A ideia de objeto surge em Frege quando ele começa a analisar não só a 

generalidade de expressões como “todos os estudantes”, mas também o caso individual, 

aquele em que o constituinte se refere a apenas um indivíduo, como em (4) e (5): 

 

(4) Pedro é estudante 

(5) O filho de João é estudante 

 

Frege propôs que a denotação dos itens linguísticos “Pedro” e “O filho de 

João” são um único objeto extralinguístico. Qualquer generalização se refere a um 

domínio de objetos únicos que compartilham uma mesma propriedade, a exemplo da 

expressão “todos os estudantes” que fala de um domínio de indivíduos que 

compartilham a propriedade de serem estudantes. Já o predicado “... é estudante”, 

denota uma função, que também é um item extralinguístico, nesse caso sendo uma 

função de primeira ordem, pois toma como argumento um termo que denota um objeto 

único. Sendo assim, Frege consegue agrupar sucintamente em sua teoria todos os termos 

singulares a partir do ponto em que se considera que eles são os componentes 

linguísticos que possuem como denotação o que acima foi conceituado como objeto. 

Logo, a definição de termo singular em Frege não é somente de caráter canônico, mas é 

também baseada na estrutura da linguagem, pois é aquele em que ele está por um único 

objeto do mundo e é sempre o constituinte linguístico que preenche a posição 

argumental de uma função (predicado) de primeira ordem: 

 

Generalizando, podemos assim dizer que qualquer expressão 

lingüística que identifique um objecto no domínio de objectos 

subjacente está em condições de ocupar o lugar vazio “...” e dar 

origem a uma frase perfeitamente ‘em ordem’ do ponto de vista 

sintático. Mais ainda, qualquer expressão lingüística nessas 

condições é um termo singular ou um nome próprio no sentido 

fregeano. (GRAÇA, 2003, p. 12) 

 

Tendo categorizado o que é um termo singular, Frege passa a analisar de que 

modo esses constituintes linguísticos realizam sua referência, ou seja, como se dá a 
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relação entre o termo linguístico e o objeto extralinguístico denotado. Até então o que 

prevalecia era a teoria ingênua da referência direta, em que a relação entre termo 

singular e objeto era unilateral. Entretanto, Frege refuta tal acepção partindo do seguinte 

problema
2
: dadas duas expressões linguísticas ‘a = a’ e ‘a = b’, sendo a última 

verdadeira e ‘a’ e ‘b’ nomes diferentes do mesmo objeto, como se pode explicar a 

diferença de conteúdo cognitivo entre elas? Tomemos como exemplo as clássicas 

sentenças encontradas na obra de Frege: 

 

(6) Vênus é Vênus 

(7) A estrela da manhã é a estrela da tarde 

 

Sendo (6) equivalente a ‘a = a’ e (7) a ‘a = b’, temos um impasse: se os termos 

‘Vênus’, ‘a estrela da manhã’ e ‘a estrela da tarde’ denotam o mesmo objeto 

extralinguístico, como podemos explicar o ganho cognitivo que a sentença (7) trás em 

relação à sentença (6)? A resposta para essa pergunta jamais poderia ser alcançada 

através das bases da teoria ingênua da referência. É por isso que Frege abre mão dessa 

noção para laçar a ideia de que as expressões linguísticas possuem uma dupla face em 

seu significado: o sentido e a referência. A ideia é de que os três termos singulares em 

(6) e (7), apesar de possuírem a mesma referência, possuem sentidos diferentes. Pode-se 

entender sentido como o meio pelo qual o termo atinge sua referência, um conteúdo 

cognitivo que refere um objeto “por meio da especificação de diferentes propriedades 

que lhe são atribuíveis com verdade” (GRAÇA, 2003, p. 15). Sendo assim, a sentença 

(6), que é uma tautologia, não possui nenhum ganho cognitivo, segundo Frege, pois o 

sentido dos termos singulares que compõe a identidade é o mesmo; já a sentença (7) é 

verdadeira porque a referência dos termos singulares que compõe a identidade é a 

mesma, mas o ganho cognitivo em relação à sentença (6) se explica pelo fato de que o 

os termos singulares que compõe a identidade possuem sentidos diferentes. 

Outro ponto importante a se destacar é sobre a contingência da sentença (7). 

Antes das descobertas astronômicas, acreditava-se que ‘a estrela da manhã’ e ‘a estrela 

da tarde’ eram corpos celestes diferentes, o que tornava a sentença (7) falsa nesse 

                                                           
2
 Problema apresentado por Graça (2003) como o Puzzle de Frege, apresentado originalmente em Uber 

Sinn und Bedeutung (1892). 
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contexto, pois não se atribuiria a mesma referência aos termos da identidade. Baseado 

nesse fato, Frege nos mostra que é o sentido que determina a referência e não o 

contrário, pois um mesmo objeto do domínio pode possuir dois termos singulares para 

designá-lo, cada um com seu respectivo sentido; caso a referência determinasse o 

sentido, então para todo objeto que fosse referido por dois termos singulares distintos 

(‘a’ e ‘b’), esses termos deveriam ter necessariamente o mesmo sentido, o que forçaria 

uma proposição de que as descrições definidas ‘a estrela da manhã’ e ‘a estrela da tarde’ 

possuem o mesmo valor cognitivo, fato que, certamente, não está de acordo com a nossa 

intuição de falantes. Outro fator importante resultante da teoria de Frege é o de que o 

fato do sentido determinar a referência torna possível a interpretação de sentenças com 

termos singulares sem referência, como em (8): 

 

(8) Papai Noel mora no Pólo Norte.  

 

Pelo fato de ‘Papai Noel’ possuir um sentido, apesar de não ter referência, é 

que podemos interpretar a sentença (8), pois apesar de não existir um objeto no mundo 

real que seja a referência de ‘Papai Noel’, a cultura se encarrega de nos passar uma 

grande carga de conhecimento a respeito do sentido desse nome próprio. Se a referência 

determinasse o sentido, a sentença não deveria ser interpretável, o que é bastante contra-

intuitivo. Ainda é importante destacar que, para Frege, a sentença (8), apesar de 

interpretável, não possui valor de verdade definido, pois não há uma referência para 

‘Papai Noel’ e assim a composição final da expressão ‘Papai Noel mora no Pólo Norte’ 

não pode denotar um valor de verdade, pois esse é um item extralinguístico que é a 

referência da sentença e essa é uma função composicional da referência de suas partes, 

conforme o princípio de composicionalidade do sentido e da referência: 

 

Se A é uma expressão complexa e b é um constituinte de A, então 

se b for substituído por b’, tal que b’ tem a mesma referência 

(Sinn)
3
 do que b, então a expressão complexa resultante de A’ tem 

a mesma referência (Sinn) do que a expressão inicial A. (GRAÇA, 

2003, p. 20) 

 

                                                           
3
 Sinn equivale a sentido. 
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Partindo desse princípio fica evidente a demonstração do porquê de a sentença 

(7) possuir um acréscimo cognitivo em relação à sentença (6), pois nela se manteve o 

Princípio de Composicionalidade da Referência, mas se alterou o Princípio de 

Composicionalidade do Sentido.  

O último ponto que se faz necessário destacar em Frege é a explicação que ele 

propõe para o modo como termos singulares designam um único objeto extralinguístico. 

Para o autor, trata-se de uma pressuposição que o termo singular carrega consigo: 

 

Quando se assere que “Kepler morreu na miséria”, pressupõe-se 

que o nome “Kepler” designa algo; mas disso não se segue que o 

sentido da sentença “Kepler morreu na miséria” encerre o 

pensamento de que o nome “Kepler” designa alguma coisa. Se 

esse fosse o caso, a negação não seria “Kepler não morreu na 

miséria”, mas “Kepler não morreu na miséria, ou o nome ‘Kepler’ 

carece de referência”. Que o nome “Kepler” designa algo é uma 

pressuposição tanto da asserção “Kepler morreu na miséria” 

quanto da asserção contrária. (FREGE,1892, p. 75)  

 

Resolvendo o problema de identidade proposto em seu puzzle, Frege refutou 

completamente a Teoria ingênua da Referência Direta e abriu o caminho para o início 

das teorias descritivistas. Entretanto, a proposta de Frege veio a enfrentar um problema, 

o de considerar que descrições definidas e são o mesmo que nomes. Os contra-exemplos 

que instauram esses dois problemas foram mostrados ao longo da história da filosofia 

por Russell e Kripke, respectivamente.  

 

 

1.1.2 Russell: expressões denotativas  

 

Russell (1905) propõe uma compreensão diferente da de Frege acerca dos 

termos singulares. Para Russell, o conceito de Sinn de Frege é ininteligível, por isso ele 

busca elaborar outra teoria que, com bases na própria lógica fregeana, consiga resolver 

o problema do puzzle de Frege sem apelar para o conceito de Sinn. Para Russell, o 

sentido de um nome se esgota na sua própria referência, não sendo nada mais do que o 

próprio objeto referido; um nome não pode conter “um modo” de apresentação de um 
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objeto, ele apenas é o representante desse objeto dentro da linguagem. Sendo assim, 

para um nome próprio, não faz diferença distinguir sua intenção de sua extensão. 

Como, então, Russell soluciona o puzzle de Frege abrindo mão do conceito de 

Sinn? A solução não é muito simples: Russell exclui as descrições definidas da noção de 

termo singular proposta por Frege e às caracteriza como termos quantificacionais. Ele 

propõe sua própria Teoria das Descrições Definidas para explicar o papel de tais 

expressões em sentenças em que ocorrem, subvertendo o problema do puzzle de Frege e 

mais três outros puzzles
4
 que ele mesmo trás à tona e se propõe a resolver. São esses três 

puzzles: Puzzle da Identidade (similar ao Puzzle de Frege), Puzzle do Princípio do 

Terceiro Excluído e Puzzle da Não-Existência da Entidade Descrita.  

O Puzzle da identidade – que é análogo ao Puzzle de Frege, mas sem levar em 

conta um Sinn – trata das questões de quando um nome próprio e uma descrição 

definida possuem o mesmo referente no mundo, como na sentença ‘Eça de Queirós é o 

autor de Os Maias’. Suponhamos que uma pessoa curiosa queria saber se ‘Eça de 

Queirós’ e ‘o autor de Os Maias’ são o mesmo indivíduo. Considerando que ‘Eça de 

Queirós’ e ‘o autor de Os Maias’ são o mesmo nome, já que possuem a mesma 

referência, e sabendo que o sentido de um nome é unicamente a sua referência, então 

poderia se aplicar a estes dois nomes o Princípio da Substitutibilidade de Idênticos, o 

que levaria essa pessoa curiosa a estar interessada, de maneira imprevisível, em saber se 

‘Eça de Queirós’ é ‘Eça de Queirós’ ou se ‘o autor de Os Maias’ é ‘o autor de Os Mais’. 

Como essa situação hipotética não é factível, tem-se um indício para se propor que as 

descrições definidas não podem ser colocadas dentro de uma mesma classe que os 

nomes próprios, pois elas possuem um funcionamento semântico diferenciado.  

O Puzzle do Princípio de Terceiro Excluído consiste na ideia de que, se 

assumimos que a expressão ‘o rei da França’ é um nome e sujeito da sentença ‘o rei da 

França é careca’, então temos que a disjunção ‘o rei da França é careca ou o rei da 

França não é careca’ é uma tautologia. Isso significa dizer que ou a sentença ‘o rei da 

França é careca é’ verdadeira ou a sentença ‘o rei da França não é careca’ é verdadeira. 

Entretanto, ao se olhar para o mundo, vê-se que o rei da França não se encontra no 

conjunto dos indivíduos que satisfazem o predicado ‘ser calvo’ nem no conjunto dos 

indivíduos que satisfazem o predicado ‘não ser calvo’. Logo, ‘o rei da França’ não pode 

                                                           
4
 O termo puzzle foi adotado seguindo Graça (2003).  
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ser considerado um nome, pois, tendo por definição que o significado de um nome é seu 

referente no mundo, isso geraria um absurdo. 

O Puzzle da Não Existência da Entidade Descrita propõe que, se existem duas 

entidades ‘a’ e ‘b’ e não existe nenhuma diferença entre elas, como mostrar que a 

sentença ‘a diferença entre a e b não existe’ não é uma contradição? Nos termos de 

Frege, a expressão ‘a diferença entre a e b’, como sujeito da sentença, teria de ser um 

nome, mas como um nome propõe a existência de um referente que constitui seu 

sentido, então essa sentença estaria propondo que existe uma entidade que é a diferença 

entre ‘a’ e ‘b’ e atribuindo para essa entidade o predicado de que ela não existe, o que é 

uma contradição. Assim, para esse terceiro Puzzle, a descrição ‘a diferença entre a e b’ 

também não pode ser entendida como um nome, visto que a sentença ‘a diferença entre 

a e b não existe’ é, de fato, uma contingência e não uma contradição.  

Partindo desses puzzles, Russell elabora sua Teoria Das Descrições Definidas, 

tendo em vista que o problema comum aos três é de que expressões com a forma 

sintática ‘o F é G’ não podem ser tratadas como nomes. Para Russell, descrições 

definidas são denotativas, assim como as expressões ‘todo homem é mortal’ e ‘algum 

homem é mortal’: 

 

Se, no caso de um nome, esta condição implica a ausência de 

sentido de qualquer frase que afirme ou negue a existência da 

entidade referida por esse nome, uma vez que, se ‘a’ é um nome, a 

afirmação ‘a existe’ é, na melhor das hipóteses, redundante e a 

afirmação ‘a não existe’ auto-contraditória, no caso de outro termo 

que não seja um nome, nomeadamente no caso das nossas 

expressões denotativas, que não estão sujeitas àquela condição (a 

do seu sentido consistir unicamente na sua referência), já não se 

verifica a ausência de sentido ou significado de frases do mesmo 

tipo. (GRAÇA, 2003, p.31) 

 

Russell resolve assim os puzzles representando as descrições definidas como 

termos quantificados e não como nomes. Assim, uma descrição definida passa a ser 

tratada como uma expressão incompleta que não possui qualquer sentido se considerada 

isoladamente; ela só irá possuir sentido se estiver no contexto de uma proposição. Sendo 

assim, uma descrição definida e sua forma lógica, na concepção de Russell, são: 
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(9) O rei da França é careca (linguagem natural) 

(9a) x[Rx  y (Ry  y = x)  Cx] 

 

A fórmula complexa descrita em (9a) só pode ser verdadeira para Russel 

mediante três condições: a) deve existir um indivíduo que satisfaça o predicado ‘ser rei 

da França’; b) esse indivíduo deve ser no máximo um; e c) esse indivíduo deve estar no 

conjunto das coisas a que podem ser atribuídas o predicado “ser careca”. Dessa forma, a 

descrição definida passa a ser encarada, para Russell, como um termo que traz a 

existência de um indivíduo como uma asserção de seu conteúdo proposicional e não 

como um conteúdo pressuposto, como em Frege. Russell demonstra que sua forma 

lógica é capaz de resolver o problema dos três puzzles estabelecidos, a começar pelo 

Puzzle da Identidade: 

 

(10) Eça de Queirós é o autor de Os Maias 

(10a) x[Mx  y (My  y = x)  x = Eça de Queirós] 

 

A forma lógica em (10a) resolve o problema da aplicação do Princípio da 

Substituibilidade de Idênticos uma vez que a descrição definida não é mais encarada 

como um nome, mas sim uma função semântica aplicada a uma variável x que pode 

receber qualquer predicação, o que legitima a impossibilidade de existir uma 

contradição entre a identidade de x e Eça de Queirós.  

Já a solução para o Puzzle do Princípio de Terceiro Excluído se dá, de acordo 

com Russel, da seguinte maneira: o fato de uma descrição definida não pressupor a 

existência de um indivíduo e sim colocá-la como asserção mostra que não é necessário 

que ou a sentença ‘o rei da frança é careca’ seja verdadeira ou a sentença ‘o rei da 

França não é careca’ seja verdadeira. Ambas podem ser falsas, para Russell, se não 

existir um rei da França. Russell se diferencia de Frege num aspecto importante: 

enquanto para Frege a sentença ‘o rei da França não é careca’ só poderia ter uma leitura 

(aquela em que o predicado não se aplica ao seu argumento), para Russell essa sentença 

é ambígua devido à interação de escopo da negação com o quantificador existencial: 
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(11) O rei da França não é careca 

(11a) ¬x[Rx  y (Ry  y = x)  Cx] 

(11b) x[Rx  y (Ry  y = x)  ¬Cx] 

 

Enquanto em (11a) a proposição é verdadeira se não existir um rei da França, 

em (11b) ela é falsa se não existir um rei da França, pois o que é negado é a aplicação 

do predicado ‘ser careca’. Por fim, a solução da teoria de Russel para o Puzzle da Não-

Existência da Entidade Descrita consiste em mostrar em forma lógica que a expressão 

‘a diferença entre a e b’ não é um nome, pois sendo a sentença ‘a diferença entre a e b 

não existe’ verdadeira, então não pode existir uma entidade que seja a diferença entre 

‘a’ e ‘b’: 

 

(12) A diferença entre a e b não existe 

(12a) ¬x[Dx  y(Dy  y = x)] 

 

Afirmar a não-existência da diferença entre ‘a’ e ‘b’ é, em outras palavras, 

negar que exista algo que satisfaça uma variável x para a qual se aplique o predicado 

‘ser a diferença entre a e b’, sendo assim é impossível que ‘a diferença entre a e b’ tenha 

um referente no mundo. Para Russell, uma descrição definida nunca se refere a um 

objeto, mas apenas o apresenta indiretamente por meio da especificação de propriedades 

que lhe podem ser atribuídas com verdade. Logo, as descrições definidas são sempre 

reconhecidas e interpretadas, pois elas não têm seu sentido em dependência de um 

referente. A existência de um referente é condição para que uma sentença que contém 

uma descrição definida seja considerada verdadeira, mas não é uma condição necessária 

para o reconhecimento e a interpretação dessa sentença. 

Essa consequência leva Russell a ir mais além em suas proposições, pois ele 

acaba considerando que não só as descrições definidas são termos quantificacionais 

como também os nomes próprios, que seriam então descrições definidas mascaradas. 

Sua base para essa afirmação decorre de dois princípios: 

 

É impossível ocorrer qualquer uma das seguintes situações: (i) 

uma expressão ser compreendida e o seu sentido não ser conhecido 
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e (ii) o sentido de uma expressão ser conhecido e essa expressão 

não ser compreendida. (GRAÇA, 2003, p. 43) 

 

Se o sentido de um nome próprio é unicamente o seu referente, então 

compreender uma sentença que contém um nome próprio implica em conhecer o 

referente desse nome próprio, conhecer o objeto no mundo extralinguístico que é 

representado por esse nome próprio. Entretanto, é comum compreendermos sentenças 

que sequer possuem referente no mundo, como em: 

 

(13) Papai Noel mora no Pólo Norte. 

 

Para Russell, a sentença em (13) é, apesar de falsa, perfeitamente interpretável 

mesmo não existindo um referente para ‘Papai Noel’, o que leva a Russell a enquadrar 

uma sentença como essa dentro da forma lógica expressa por sua teoria: 

 

(13a) x[Px  y(Py  y = x)  Mx] 

 

O que decorre da forma lógica em (13a) é que ‘Papai Noel’ não é mais 

interpretado como um constante, mas sim como uma descrição definida que traz uma 

variável x que é predicada pela propriedade de ‘ser Papai Noel’. Dessa forma Russel 

toma um caminho que em certa parte é similar e em outra parte é contrário ao postulado 

de Frege: enquanto este considera que nomes próprios e descrições definidas pertencem 

a uma mesma classe, a classe dos nomes, para aquele, nomes próprios e descrições 

definidas também pertencem a uma mesma classe, mas a classe das descrições. Assim, 

tanto Frege como Russell acabam elaborando teorias bastante originais para a referência 

de termos singulares, ambas teorias consideram que esses termos, quando referem, o 

fazem por meio de um sentido, seja ele um Sinn, como em Frege, seja ele uma asserção 

quantificacional, como em Russell. 
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1.2 TEORIA DA REFERÊNCIA DIRETA  

 

Esta em contraposição à Teoria Ortodoxa da Referência, a Teoria da 

Referência Direta considera que há termos singulares na linguagem que não se utilizam 

de nenhum meio descritivo ou quantificacional para designarem o objeto a que estão 

relacionados, por isso a idéia de “referência direta”, ou seja, não mediada. No que 

confere ao debate entre nomes próprios e descrições definidas, a Teoria da Referência 

Direta se diferencia da teorias de Frege e Russell por considerar que há uma divisão 

entre esses termos: enquanto nomes próprios são termos diretamente referenciais, 

descrições definidas são termos quantificacionais
5
. Os grandes expoentes da Teoria De 

Referência Direta são os filósofos Saul Kripke e Keith Donnellan, responsáveis por 

elaborar uma argumentação muito forte contra tratamentos descritivistas para nomes 

próprios, como veremos a seguir. 

 

 

1.2.1 Kripke e Donnellan: os argumentos modais, epistemológicos e semânticos 

 

Kripke e Donnellan são os principais responsáveis pela refutação das teorias 

descritivistas para nomes próprios. Essa refutação decorre de três argumentos, um 

modal e um epistemológico, elaborados por Kripke, e um semântico, elaborado por 

Donnellan. Os três argumentos, além de refutarem propostas descritivistas, convergem 

com uma proposta de referência direta para nomes próprios que foi condensada por 

Kripke em sua Teoria Causal da Referência, mas antes de se adentrar nos postulados 

dessa teoria, faz-se necessário mostrar como se desenvolvem os três argumentos. 

O primeiro argumento anti-descritivista é argumento modal. Kripke (1980), em 

sua conferência Naming and Necessity, elabora esse argumento considerando situações 

contrafactuais baseadas no conceito de mundo possível: 

 

Um mundo possível não é um mundo que coexista ao lado do 

mundo actual [...] Não é assim uma realidade estranha que 

possamos descobrir [...] que tem uma existência autônoma, 

                                                           
5
 Não é consenso entre os filósofos de que descrições definidas são termos quantificacionais, mas, em sua 

maioria, os trabalhos que lidam com esse tema tendem a considerar a Teoria das Descrições Definidas de 

Russell como a que melhor lida com descrições definidas. 
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independente do conhecimento que dela se possa ter. [...] Um 

mundo possível corresponde, em primeiro lugar, a um utensílio 

[...] O aparato dos mundos possíveis é assim uma forma de se 

poder pensar situações contrafactuais, i.e., diferentes da do mundo 

actual. (GRAÇA, 2003, p. 122) 

 

 E é partindo desse conceito que Kripke estabelece outra distinção, a distinção 

entre designador rígido e designador não-rígido. Designador é um termo que tanto 

cobre nomes como descrições definidas; são termos que tem por função “designar”
6
 um 

referente. Designador rígido é um termo que tem o mesmo referente em qualquer 

mundo possível. Designador não-rígido é aquele cujo referente pode mudar de acordo 

com diferentes mundos possíveis. Eis o ponto mais importante da argumentação de 

Kripke: “A tese crucial a ser defendida por Kripke é a tese segundo a qual os nomes, ao 

contrário das descrições definidas, são designadores rígidos” (GRAÇA, 2003, p. 123). 

Partindo dessa tese, Kripke passa a ter condições para dizer que os nomes próprios são 

termos diretamente referenciais, termos que não possuem o sentido como componente 

de seu significado, ou seja, são termos que não designam um objeto extralinguístico 

mediante a alguma descrição ou asserção quantificação, como propunham Frege e 

Russell.  

Mas como Kripke demonstra que os nomes próprios possuem realmente essas 

propriedades? Considerem-se as sentenças abaixo: 

 

(14) Aristóteles é um filósofo 

(15) O maior filósofo da antiguidade é um filósofo 

 

Analisando as sentenças em (14) e (15) podem ser comparadas da seguinte 

forma: enquanto (14) é uma contingência, (15) é uma tautologia. Por que? Em (14) 

temos que ‘Aristóteles’ é um nome próprio que designa o mesmo indivíduo em todos os 

mundos possíveis. Em algum mundo (o nosso, no caso), é verdade que Aristóteles foi 

um filósofo, mas pode haver tranquilamente uma situação contrafactual (um mundo 

possível) em que Aristóteles não foi um filósofo, mas continua sendo o mesmo 

indivíduo (basta imaginar que tudo o que se disse sobre Aristóteles até hoje é falso, logo 

                                                           
6
 Entenda-se por “designar” uma maneira de se alcançar um referente, um objeto extralinguístico, quer 

seja por referência direta ou por descrição. 
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Aristóteles não seria um filósofo, mas nem por isso Aristóteles deixaria de ser 

Aristóteles). Já em (15) temos que ‘O maior filósofo da antiguidade’ é uma descrição 

definida que, como mostra Russell, identifica, sempre, em cada mundo possível, não o 

mesmo indivíduo, mas aquele indivíduo que satisfaz o predicado contido na descrição, 

no caso, ‘ser filósofo’. Por isso a sentença em (15) é uma tautologia, já que como a 

descrição ‘O maior filósofo da antiguidade’ designa sempre um filósofo, qualquer que 

ele seja, então o predicado ‘é um filósofo’ que compõe a sentença sempre irá se aplicar 

de maneira bem sucedida. 

Dessa forma Kripke demonstra que termos designadores rígidos possuem 

propriedades em contextos modais diferentes das propriedades dos termos designadores 

não-rígidos. Outra importante contribuição de Kripke, que é de fundamental 

importância para a discussão que se pretende nos capítulos posteriores desta 

monografia, diz respeito às relações de escopo entre designadores rígidos e 

quantificadores e designadores não-rígidos e quantificadores. Uma sentença que possui 

um quantificador e um designador rígido (no caso, um nome próprio) só pode ter uma 

leitura gramatical que é aquela em que o designador rígido é interpretado em escopo 

amplo. Uma sentença que possui um quantificador e um designador não-rígido (no 

caso, uma descrição definida) pode ter duas leituras, uma em que o designador não-

rígido pode ser interpretado em escopo amplo e outra em que ele pode ser interpretado 

em escopo estreito, como exemplificado nas sentenças abaixo: 

 

(16) Todo homem ama Angelina Jolie.  

(17) Todo mundo ama o rei da França. 

 

Em (16) só existe uma interpretação possível que é a de que todo homem ama 

um mesmo indivíduo que é representado pelo nome ‘Angelina Jolie’. Em termos 

lógicos, significa representar o nome ‘Angelina Jolie’ com uma constante a. Essa é 

leitura de escopo amplo: a tal que todo homem ama a. Em (17) existem duas leituras 

devido à interação de escopo entre os quantificadores: o universal e a descrição 

definida. A leitura de escopo amplo da descrição definida é: existe um indivíduo que é 

rei da França (que é o mesmo para todos) e tudo mundo o ama; a leitura de escopo 

estreito da descrição definida é: todo mundo ama um indivíduo que é o rei da França 

(mas ele não é o mesmo para todos). Esse é uma noção importante que decorre do 
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conceito de designador proposto por Kripke e a qual Kaplan (1989 [1977]) aproveitou 

exaustivamente para validar sua teoria para indexicais e demonstrativos. 

O argumento modal de Kripke é sem dúvida o mais forte e bem elaborado 

argumento anti-descritivista, mas também existem ainda os dois argumentos antes 

mencionados que devem ser, mesmo que brevemente, apresentados. 

O argumento epistemológico, também desenvolvido por Kripke, trata de 

mostrar que nomes próprios e descrições definidas não podem ser enquadrados de forma 

alguma dentro de uma mesma classe. Para isso, Kripke adota os conceitos de verdade a 

priori e a posteriori. Uma proposição a priori é aquela que pode ser conhecida 

independentemente de qualquer experiência, ou seja, para uma sentença ser considerada 

verdadeira a priori basta apenas que o sentido dos termos que a constituem a tornem 

verdade. Uma proposição a posteriori depende da experiência para ser conhecida, a 

verdade de uma sentença é dada a posteriori em dependência do conhecimento de 

mundo do falante.  

Levando em consideração os conceitos acima, temos que a sentença ‘Platão é 

Platão’ é verdadeira a priori, visto que é trivialmente uma tautologia. Surge então o 

seguinte problema: se nomes próprios e descrições definida constituem uma mesma 

classe, ou seja, ‘Platão’ e ‘o autor de A República’ são sempre equivalentes, então 

deveria se esperar que a sentença ‘Platão é o autor de A República’ fosse verdadeira a 

priori. Kripke demonstra que essa hipótese não procede, pois ‘Platão é o autor de A 

República’ somente a posteriori. Como isso é demonstrado? Suponha-se que pesquisas 

historiográficas descobrissem que na verdade foi Sócrates quem escreveu A República; 

disso decorreriam duas conclusões: a) ‘Platão é o autor de A República’ é uma sentença 

falsa; e b) ‘Sócrates é o autor de A República’ é verdadeira a posteriori, pois, até a 

descoberta historiográfica, já havia todo um conhecimento acerca de Sócrates e o fato 

de se ter descoberto que ele escreveu A República é um conhecimento posterior ao 

conhecimento da existência de Sócrates. Logo, por esse argumento, a sentença ‘Platão é 

o autor de A República’ também é verdadeira apenas a posteriori, pois está sujeita às 

mesmas condições demonstradas acima a respeito da sentença ‘Sócrates é o autor de A 

Republica’. Sendo assim, constitui-se um argumento contra a hipótese de que nomes 

próprios e descrições definidas sejam equivalentes. 

Por fim, o argumento semântico, desenvolvido por Donnellan (1966), 

demonstra o caso em que uma descrição definida pode estar sendo usada como 
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equivalente a um nome próprio sem que ambos tenham a mesma referência. O exemplo 

é o seguinte: suponha-se um homem chamado Pedro apresente para uma banca uma tese 

de doutorado intitulada de As descrições definidas. No entanto, Pedro plagiou essa tese 

e o verdadeiro autor dela é João. Sob essas circunstâncias, qual seria o referente da 

descrição ‘o autor da tese As descrições definidas’? O referente seria João, apesar de a 

banca usar a descrição para se referir a Pedro. Para Donnellan, mesmo que a descrição 

seja usada com a intenção de referir Pedro, é João que é o seu referente. Sendo assim, 

mostra-se que existem descrições definidas que podem estar associadas a nomes 

próprios mesmo que ambos não tenham o mesmo referente. 

A conclusão a que se chega a partir dos três argumentos acima apresentados é a 

de que o comportamento referencial de nomes próprios e descrições definidas não é o 

mesmo, pois ambos possuem propriedades muito diferentes. A saída encontrada é, 

finalmente, dissolver as apostas de Frege e Russell em enquadrar nomes e descrições 

dentro de uma mesma classe para então tratá-los, obviamente, como elementos de 

classes distintas: a classe dos nomes próprios e a classe das descrições definidas. Cada 

classe deve receber uma teoria própria para explicar seu comportamento referencial. A 

tradição filosófica elegeu a Teoria Das Descrições Definidas de Russell como sendo a 

melhor para o tratamento das descrições definidas. Basta agora saber qual é a teoria que 

lida com o tratamento referencial dos nomes próprios, tema da próxima seção. 

 

 

1.2.2 A Teoria Causal da Referência 

 

A Teoria Causal da Referência surge como proposta alternativa ao 

descritivismo, pois, após as refutações dos princípios descritivistas estabelecidas pelos 

argumentos de Kripke e Donnellan, seria necessário o desenvolvimento de uma nova 

proposta que fosse levasse em conta a ideia de que nomes próprios são designadores 

rígidos e termos diretamente referenciais. A solução para se resolver o problema 

consiste na ideia de que uma vez que fixada a correlação entre um referente e um nome 

próprio ele não depende de nenhum conteúdo descritivo para designar esse referente. 

O primeiro ponto da teoria diz respeito a como a referencia é fixada. Para 

Kripke, o uso de um nome próprio só é bem sucedido quando identificamos o seu 

referente. Mas como identificamos o referente de um nome próprio? Trata-se de um 
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processo de “aprender” qual é o referente desse nome. A teoria prevê que essa 

aprendizagem do referente pode acontecer de duas maneiras: a) por uma ostensão do 

objeto e sua consequente nomeação, por exemplo, aponta-se para um indivíduo e se diz 

‘(é) João’; e b) pela fixação do referente do nome através der uma descrição como em 

‘Descartes é o nome do homem que escreveu O Discurso do Método’. Quanto a b), é 

importante salientar que a descrição só serve para a fixação do referente para alguém 

que o desconheça, sendo que, depois disso, ela se torna irrelevante para a designação de 

um referente por um nome próprio. 

Seja por ostensão ou por descrição, a fixação do referente de um nome próprio 

é encarada por Kripke como um ato de “batismo”. Uma vez que um objeto 

extralinguístico é batizado com um nome, esse nome passa a se tornar uma espécie de 

rótulo para tal objeto, o que garante sempre a especificação inequívoca desse objeto 

através desse nome para todos os falantes que conheçam que tal nome se refere a esse 

objeto: 

 

Suponha-se que alguém traz para casa uma gata, um animal de 

estimação. Quando chega à casa para onde é conduzido, este 

animal não tem nome; é natural que aconteça então uma cerimónia 

informal a que podemos chamar uma cerimônia de baptismo do 

objecto, em que alguém diz, por exemplo, “chamamos-lhe Nana”. 

[...] O que se adquire na cerimônia de baptismo inicial é a 

competência, por parte do conjunto de pessoas presentes, para usar 

um certo nome quando se quer mencionar um certo objecto. 

(GRAÇA, 2003, p. 205) 

 

A tese de Kripke é que, a partir do ato de batismo de um nome, estabelece-se 

uma cadeia causal pela qual esse nome passa a ser aprendido por outras pessoas em 

contato com as que já conhecem o referente desse nome. Trata-se de passar o nome 

adiante através de uma ligação elo a elo entre os membros de uma comunidade, uma 

cadeia que se perpetua através das gerações e da história. Kripke está atento para o fato 

de que um nome pode perder, com o desenvolvimento dos acontecimentos históricos, 

seu sentido referencial inicial, como no caso do nome ‘Papai Noel’, entretanto, segundo 

o autor, se reconstruída a cadeia causal desse nome, ira se chegar ao referente inicial do 

batismo desse nome que é um santo da igreja na Idade Média e não um velhinho gordo 

que traz presentes no natal. 
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A vantagem de se adotar a Teoria Causal da Referência para nomes próprios 

em relação a uma teoria do tipo descritivista é a de que na base da cadeia causal está o 

próprio objeto referido e é a partir do contato perceptual com ele que se estabelecem os 

primeiros usos de um nome próprio, o que, até aqui, é a melhor proposta explicativa 

para uma teoria que se proponha a convergir com a ideia de que nomes próprios são 

designadores rígidos e termos diretamente referenciais. 

Fica assim estabelecido o debate entre nomes próprios e descrições definidas: 

é quase que consenso, atualmente, considerar que esses dois termos constituem 

categorias linguísticas diferentes devido à diferença radical do modo como referem 

objetos intralinguísticos. Sendo assim, há a classe das descrições definidas e a classe 

dos nomes próprios. A Teoria Das Descrições Definidas de Russell é considerada a 

mais completa para a descrição e explicação do uso das descrições definidas. A Teoria 

Causal da Referência de Kripke é considerada a teoria que mais condiz com os usos dos 

nomes próprios, apesar de o próprio Kripke ter salientado que a teoria ainda não era 

completa. 
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CAPÍTULO II – OS DEMONSTRATIVOS COMPLEXOS 

 

Neste capítulo será apresentada uma breve descrição da teoria de Kaplan 

(1989[1977]) sobre indexicais e demonstrativos, teoria responsável por colocar esse 

grupo de palavras dentro do clássico debate entre as teorias descritivistas e diretamente 

referenciais.  

 

 

2.1 A TEORIA DE KAPLAN PARA INDEXICAIS 

 

Indexicais são palavras referenciais como ‘ontem’, ‘hoje’, ‘aqui’, ‘ele’ e ‘isso’, 

entre outras. A principal característica dessas palavras é que, para terem significado, 

elas necessitam obrigatoriamente do contexto de proferimento da sentença da qual 

fazem parte, porque são palavras que recuperam no contexto as informações necessárias 

para a sua significação. Por exemplo: 

 

(18) Eu sou homem. 

 

A palavra ‘eu’, em (18), é um termo singular que só pode ter seu referente 

estabelecido se soubermos quem profere a sentença, ou seja, para poder estabelecer o 

valor de verdade de (18), precisamos saber, necessariamente, quem é o agente do 

proferimento. Se o agente do proferimento de (18) for Maria, então o valor de verdade 

da sentença será falso; mas se o agente do proferimento de (18) for João, então o valor 

de verdade da sentença será verdadeiro. Comparemos, agora, (18) com (19): 

 

(19) Marcos é homem. 

 

Em (19), diferentemente de (18), não precisamos saber quem profere a 

sentença para podermos estabelecer o valor de verdade dela. Para definirmos o valor de 

verdade de (19), basta saber Marcos é ou não homem. Agora, imaginemos que (18) seja 

proferida por Marcos. Nesse caso, (18) e (19) teriam as mesmas condições de verdade, 

sendo a proposição expressa por ambas <Marcos, <ser homem>>. 

Alguns indexicais como, por exemplo, os DCs são caracterizados dentro da 
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filosofia como termos que desempenham duas funções: a função dêitica e a função 

anafórica. Ambas as funções são do domínio indexical, pois as duas estabelecem sua 

interpretação semântica baseadas em parâmetros contextuais, sendo a anáfora ligada ao 

contexto linguístico e a dêixis ligada ao contexto da situação de proferimento, como já 

abordado anteriormente. 

Kaplan (1989[1977]) desenvolve uma teoria para os indexicais, mais 

especificamente para os indexicais em função dêitica. O autor não aborda a função 

anafórica dessas palavras em sua teoria, deixando entender que dêixis e anáfora 

possuem mecanismos semânticos diferentes. Seguindo a ideia de Kripke (1980), Kaplan 

defende que indexicais são, além de designadores rígidos, termos diretamente 

referenciais, ou seja termos que denotam um indivíduo diretamente, sem intermédio de 

um sentido, como propõe Frege (1892). Por ser um designador rígido, em termos 

lógicos, para Kaplan, um indexical nunca assume o valor de uma variável, mas sempre 

de uma constante: em (18), 

 

(20) Um homem ama ela. (apontando para Maria)  

(20a) x [Homem(x) → ama(x, a)] (a = [[Maria]]) 

 

Em (20a) temos uma representação da forma lógica de (20), mostrando um caso em que 

o indexical ‘ela’ assume o valor de uma constante e não de uma variável. A 

representação ‘a = [[Maria]]’ significa que o conteúdo proposicional do indexical ‘me’ 

está em relação de identidade com referente do nome próprio ‘Maria’. 

Kaplan explica o modo como indexicais se relacionam com o contexto 

lançando mão do conceito de duas funções, o caráter e o conteúdo. Caráter é uma 

função atrelada ao indexical que toma o contexto e devolve um conteúdo. Para Kaplan, 

o caráter estabelece o conteúdo, mas não faz parte deste. Já o conteúdo é a função das 

circunstâncias de avaliação da sentença que contém um indexical, resultando em um 

valor semântico final. Por exemplo: em (18), o caráter ‘eu’ nos dá o agente do 

proferimento e a ele é atribuído o predicado ‘ser homem’. Quando é identificado, no 

contexto, o agente do proferimento, tem-se o conteúdo de ‘eu’ e, a partir disto, pode-se 

avaliar as circunstâncias que tornam (18) falsa ou verdadeira. Se o agente do 

proferimento for Lula, (18) será verdadeira, pois o predicado ‘ser homem’ se aplica a 

esse indivíduo. Se o agente do proferimento for Dilma, (18) será falsa, pois o predicado 
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‘ser homem’ não se aplica a esse indivíduo.  

Todos os indexicais possuem caráter e conteúdo, mas nem todos funcionam 

igualmente. Enquanto um indexical como ‘eu’ é capaz de estabelecer um referente 

apenas a partir de seu caráter, um indexical como ‘aquilo’ precisa ser acompanhado de 

um apontamento para fixar sua referência. Sendo assim, pode-se dizer que há dois 

grupos de indexicais. Kaplan classifica esses dois grupos como indexicais puros e o dos 

indexicais impuros, que o autor também chama de demonstrativos: “The referent of a 

pure indexical depends on the context, and the referent of a demonstrative depends on 

the associated demonstration” (Kaplan, 1989[1977], p. 492). Vejamos alguns exemplos: 

 

(23) Hoje está quente.  

(24) Aquele é meu filho. [apontando para uma criança] 

(25) Eu morava aqui quando era criança. 

(26) Eu morava aqui quando era criança. [apontando para um ponto em um 

mapa] 

 

Em (23) e (24), temos, respectivamente, uma clara distinção entre um indexical 

puro, ‘hoje’, e um demonstrativo, ‘aquilo’. O caráter do indexical ‘hoje’ indica por si só 

o tempo do contexto a que ele se refere. Já o indexical ‘aquilo’ precisa ser acompanhado 

por um apontamento designar um referente no contexto.  

Já em (25) e (26) temos exemplos que mostram que um mesmo indexical pode 

ser ora um indexical puro ora um demonstrativo: em (25) temos ‘aqui’ funcionando 

como indexical puro e em (26) temos ‘aqui’ funcionando como demonstrativo. Para 

Kaplan, a diferença entre indexicais puros e demonstrativos será sempre a presença do 

apontamento o apontamento como elemento caracterizador dos demonstrativos. Há, 

evidentemente, o uso anafórico de alguns indexicais que Kaplan demonstrativos por 

natureza, a exemplo de ‘aquele’ em (24). Usos anafóricos nunca são acompanhados por 

apontamentos, mas, no entanto, estão fora do escopo da descrição da teoria de Kaplan. 

O autor não se propõe a descrever os usos anafóricos dos indexicais, pois considera que 

dêixis e anáfora são processos semânticos distintos. 
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2.2 OS DEMONSTRATIVOS COMPLEXOS NA TEORIA DE KAPLAN 

 

Vejamos, agora, que tipos de afirmações sobre a natureza semântica dos DCs a 

teoria de Kaplan (1989[1977]) acaba assumindo. 

Kaplan não desenvolveu um estudo específico para os DCs, pois, para ele, 

esses termos não passam daquilo que ele chamou de demonstrativos, com a 

característica de que, além do apontamento, esses termos também são acompanhados 

por um predicado nominal, NP. Por considerar os DCs termos diretamente referenciais, 

a teoria de Kaplan excluiu, automaticamente, qualquer aproximação semântica que 

esses termos possam ter com as visões de termo singular propostas por Frege (1892) ou 

Russell (1905). Para Kaplan, DCs são termos que, por meio das funções caráter e 

conteúdo, referem um objeto extralinguístico diretamente, assim como Kripke (1980) 

defende para os nomes próprios. 

O aspecto linguístico dos DCs mais problemático para a formulação da teoria 

de Kaplan é ter de explicar a presença de NP na estrutura sintática do termo (DEM + 

NP, ‘essa cadeira’). Como Kaplan trata os DCs da mesma forma que trata os 

demonstrativos simples, pode-se abstrair de sua teoria que o demonstrativo DEM é o 

componente linguístico do DC que, junto de um apontamento, já possui todos os 

elementos semânticos necessários para estabelecer a referência do termo. Ou seja, para 

o autor, as funções caráter e conteúdo são computados em DEM, independentemente da 

presença de NP. Sendo assim, a teoria prevê não haver diferença entre as proposições 

expressas por (27) e (28): 

 

(27) Essa cadeira é azul. (apontando para a cadeira A) 

(28) Essa é azul. (apontando para a cadeira A) 

 

Para Kaplan, (27) e (28) expressam a mesma proposição, pois tanto ‘essa 

cadeira’, em (27), quanto ‘essa’, em (28), referem o mesmo objeto. Para o autor, em 

(27), a presença do NP ‘cadeira’ pode contribuir para especificação do referente do DC 

‘essa cadeira’, mas de modo algum afeta o conteúdo proposicional do termo. Em outras 

palavras, para Kaplan, o NP que compõe o DC contribui apenas para a função caráter, 

mas não para o conteúdo do termo. 

Outra colocação importante sobre a teoria de Kaplan, que novamente 
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reforçamos, é a de ela desconsidera os usos anafóricos e descritivos dos DCs. Sobre os 

usos anafóricos, Kaplan reconhece eles existem, mas defende que são de uma ordem 

semântica diferente dos usos referenciais e, por isso, devem ser explicados por outra 

teoria. Já sobre os usos descritivos, a teoria de Kaplan prevê que eles não existem, pois 

considera que os DCs são designadores rígidos. Um uso descritivo de um termo pode 

estabelecer diferentes referentes para esse termo, a depender do mundo possível em que 

a sentença é avaliada. Se a teoria de Kaplan aceitasse a ocorrência de usos descritivos 

para os DCs, ela entraria em contradição com a própria proposta de que DCs são 

designador rígido.   

 

 

2.3 CRÍTICAS ÀS CONSIDERAÇÕES DA TEORIA DE KAPLAN PARA DCs 

 

Duas críticas pertinentes podem ser feitas aos postulados da teoria de Kaplan 

(1989 [1977]) no que confere aos DCs. A primeira diz respeito ao postulado de Kaplan 

de que os demonstrativos são designadores rígidos e por isso são interpretados sempre 

em escopo amplo. Já a segunda contesta a ideia de que não há diferença semântica entre 

demonstrativos simples e DCs. 

Sobre a primeira crítica, podemos tomar a existência de usos descritivos dos 

DCs como contraexemplo a ela. Vejamos alguns exemplos: 

 

 (29) (Charlie diz:) Alan, mamãe conhece mais travesseiros de motel do que 

aquele sabonete de brinde.
7
 

(30) (João ouve do professor que somente um aluno tirou 10 e diz:) Puxa, esse 

cara é um gênio! 

 

Os DCs ‘aquele sabonete’ e ‘esse cara’, em (29) e (30), respectivamente, 

podem referir diferentes indivíduos a depender do mundo possível em que são 

avaliados. Essa é uma clara violação do conceito de designador rígido. Ainda sobre a 

primeira crítica que propomos, há exemplos de ocorrências de DCs em que eles são 

interpretados no escopo estreito da sentença, o que é contrário às previsões de Kaplan: 
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(31) Todo time tem um jogador forte e é esse jogador que é preciso marcar 

mais
8
 

(32) (Charlie diz:) Alan, para cada mulher gostosa desse mundo tem um 

homem cansado de transar com ela. (Alan responde:) Mas esse cara nunca sou eu!
9
 

 

 Nessas sentenças os DCs ‘esse jogador’ e ‘esse cara’ podem ser representados 

em forma lógica como uma variável ligada pelo quantificador universal (‘todo’, em (31) 

e ‘para cada’, em (32)), como pode ser mostrado, por exemplo, por uma formalização 

lógica de (31): (x[[[time(x) → y [[jogador-forte(y)  ter(x, y)]  ser-preciso-marcar-

mais(y)]]]); nesse caso, ‘esse jogador’ está pela variável y, ou seja, está no escopo 

estreito da interpretação dessa sentença. 

Quanto à segunda crítica, que diz respeito ao postulado de Kaplan de que o NP 

que compõe o DC não faz parte do conteúdo proposicional da sentença, podemos citar 

as seguintes sentenças como contra-exemplo: 

 

(33) Essa pessoa é agressiva 

(34) Esse delinquente é agressivo 

 

 Evidentemente, podemos atribuir o mesmo referente a ambos os DCs em (33) 

e (34), o que torna ambas as sentenças verdadeiras sob as mesmas condições de 

verdade, mas não podemos afirmar que o conteúdo cognitivo (proposicional) é o mesmo 

nas duas sentenças, pois nossa intuição nos leva a crer que ‘pessoa’ e ‘delinquente’ 

sugerem traços comportamentais bem distintos. Dessa forma, pode-se fazer a crítica à 

teoria de Kaplan de que propor que demonstrativos simples e DCs são termos que não 

possuem diferenças é um equívoco, pois o demonstrativo simples não possui um NP 

como constituinte integrante do sintagma e, como mostrado acima, esse NP afeta o 

conteúdo proposicional e cognitivo expresso pelo DC. 

 

                                                                                                                                                                          
7
 Adaptado da série Two and a Half Men. 

8
 Exemplo adaptado de Roberts (2002). 

9
 Adaptado da série Two and a Half Men. 
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CAPÍTULO III – ATUAIS TEORIAS SEMÂNTICAS SOBRE O 

COMPORTAMENTO LINGUÍSTICO DOS DCs 

  

Nesse capítulo iremos confrontar dois recentes trabalhos a respeito da 

semântica dos DCs, Dever (2001), que segue uma abordagem diretamente referencial 

em sua análise, e Elbourne (2008), que adota uma abordagem indiretamente referencial. 

O objetivo é verificar qual dessas teorias mais condiz com os fatos observáveis em 

línguas naturais.  

 

 

3.1 DEVER (2001)  

 

Dever (2001) apresenta uma teoria que descreve os usos referenciais dos DCs. 

A teoria do autor exclui os usos anafóricos dos DCs, pois que considera que estes não 

são da mesma ordem semântica que os usos referenciais e, sendo assim, não podem ser 

tratados da mesma maneira. O autor defende uma teoria referencial para os DCs que 

objetiva explicar a contribuição semântica do NP que compõe o termo, fato que, como 

vimos, não é solucionado pela a teoria de Kaplan. 

Para desenvolver sua teoria, Dever parte do princípio de que todo termo em 

língua natural é referencial ou quantificacional
10

. Para o autor, indexicais e nomes 

próprios são termos referenciais, enquanto os termos quantificacionais são aqueles 

compostos por quantificador + NP (todo homem, o homem
11

), acrescentando que 

termos referenciais se caracterizam por terem uma sintaxe simples e serem diretamente 

referenciais ao passo que termos quantificacionais possuem sintaxe complexa e são 

não-rígidos. A grande dificuldade na análise dos DCs, para Dever, está no fato de que 

eles possuem uma sintaxe complexa (característica de termos quantificacionais) e são 

diretamente referenciais (característica) de termos referenciais. 

Dever analisa as dificuldades para caracterizar DCs como termos referenciais. 

Para o autor, essa caracterização é demasiada difícil, pois encontra dificuldades para 

explicar a contribuição semântica do NP que compõe o DC para a composicionalidade 

                                                           
10

 Princípio conhecido como Hipótese do Dilema. 
11

 Na abordagem de Dever (2001), o artigo definido é um quantificador. 
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da sentença, como já vimos na análise da teoria de Kaplan (1989[1977]). O autor 

defende que o NP que compõe o DC contribui para o conteúdo proposicional da 

sentença, a partir de exemplos como: 

 

(35) Aquele cachorro está bebendo água. 

(36) Algo é, ao mesmo tempo, um cachorro e está bebendo água. 

 

Partindo de uma Generalização Existencial
12

, Dever defende que o 

acarretamento de (35) para (36) evidencia que o NP ‘cachorro’ está contribuindo para a 

composicionalidade da sentença e não apenas para o caráter de ‘aquele’, como afirma 

Kaplan. 

Dever também analisa as dificuldades para se considerar os DCs termos 

quantificacionais. Para o autor, um DC e um termo quantificacional têm estruturas 

sintáticas superficiais semelhantes, mas são diferentes quanto à interação de escopo com 

quantificadores: 

 

(37) Todo homem ama uma mulher  

(37a) x[[homem(x)  y[mulher(y)  ama(x, y)]] 

(37b) y[[mulher (y)  x[homem(x)  ama(x, y)]] 

 

(38) Todo homem ama aquela mulher  

(38a) *x[[homem(x)  THATy[mulher(y)  ama(x, y)]] 

(38b) THATy[[mulher(y)  x[homem(x)  ama(x, y) 

 

Enquanto (37) é ambígua, devido às interações de escopo entre ‘todo homem’ e 

‘uma mulher’ (‘uma mulher’ tem escopo estreito em (37a) e escopo amplo em (37b)), 

(38) só tem uma leitura possível, em que ‘aquela mulher’ tem escopo amplo sobre a 

sentença, como a representação em (38b). A interpretação representada em (38a) 

simplesmente não ocorre em língua natural. 

Desse modo, para explicar o padrão visto em (35) – (36), o contraste entre as 

possibilidades de escopo entre (37) – (38) e a contribuição do NP do DC para a 

                                                           
12

 Generalização Existencial: “The proposition that that F is G logically implies the proposition that some 

F is G” (DEVER, 2001, p. 277). 
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composicionalidade da sentença, Dever propõe que a estrutura sintática dos DCs é 

semelhante a dos apositivos, como em: 

 

(39) Aristóteles, o homem do povo, gostava de cães
13

. 

 

Em (39) temos duas proposições, uma principal, que expressa que Aristóteles 

gostava de cães; e uma subjacente, que expressa que Aristóteles é o homem do povo. 

Isso pode ser comprovado pela negação de (39): 

 

(40) Não é verdade que Aristóteles, o homem do povo, gostava de cães. 

Em (40), nega-se apenas que Aristóteles gostava de cães, mas segue verdadeiro 

que Aristóteles é o homem do povo, o conteúdo expresso pelo aposto. Para Dever, 

‘Aristóteles, o homem do povo, gostava de cães’ expressa duas proposições dentro de 

uma mesma sentença, sendo uma proposição principal (S1), ‘Aristóteles gostava de 

cães’, e uma proposição subjacente (S2), ‘Aristóteles (é) o homem do povo’, como 

representado
14

 abaixo: 

 

(41)                                         S1 (proposição principal) 

 

 

                                                S2 

 

 

     NP                                                                                            VP1 

 

  

      N                                                                            V                                  DP 

             Aristóteles                                                            gostava                           de cães 

 

                                               VP2 (proposição subjacente) 

                     

 

 

                      V                                                  DP 

                     (é)                                        o homem do povo 

                                                           
13

 Exemplo Adaptado de Dever (2001). 

14
 As representações em (41) e (42a) foram tentam seguir as representações sintáticas propostas por Dever 

(2001). 
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A teoria de Dever trata de mostrar que o mesmo fenômeno ocorre para os DCs: 

 

(42) Esse homem gostava de cães. 

(42a)                                      S1 (proposição principal) 

 

                                               S2 

 

 

    NP                                                                                            VP1 

 

     N                                                                             V                                 DP 

                 Esse                                                                    gostava                         de cães 

  

                                               VP2 (proposição subjacente) 

 

 

                      V                                                 DP 

                     (é)                                               homem 

 

Dever defende que a estrutura sintática proposta em (42a) explica tanto a 

conservação do princípio de generalização existencial quanto a não interação de escopo 

dos DCs com quantificadores. A estrutura em (42a) está de acordo com a generalização 

existencial, pois conserva as proposições acarretadas de (42). A generalização 

existencial prevê que (42) acarreta (43): 

 

(43) Algo é um homem e algo gostava de cães.  

 

A explicação se encontra no fato de que (42) expressa ao mesmo tempo duas 

proposições diferentes: 

 

(43b) Algo é um homem. 

(43c) Algo gostava de cães. 

 

A estrutura sintática (42a) revela ainda que se trata do mesmo “algo”, porque 

ele é um constituinte compartilhado pelas sentenças relacionadas em (43b) e (43c). 

Assim sendo, é possível dar conta da generalização existencial. 

Em relação à falta de interação de escopo dos DCs com quantificadores, Dever 
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(2001) explica que pelo fato do NP que compõe o DC estar em uma proposição 

subjacente, ele acaba não participando das relações de escopo que se dão na proposição 

principal. O único componente do DC que atua na proposição principal é DEM, um 

termo diretamente referencial que não sofre interações de escopo. 

Concluindo essas explicações, Dever defende que sua teoria é melhor que uma 

teoria que propõe que o NP de um DC não contribui para conteúdo proposicional da 

sentença, pois sua teoria explica os dois fatos semânticos – a generalização existencial e 

a interação de escopo – com os quais as demais teorias referenciais não conseguem lidar 

adequadamente.  

Entretanto, a proposta de Dever não está livra de críticas. Primeiramente, 

parece-nos um tanto surpreendente, do ponto de vista linguístico, propor que DCs e 

apositivos possuem uma mesma estrutura sintática, pois essa afirmação parece estar em 

desacordo com as teorias de aquisição da linguagem. Os dados de aquisição parecem 

mostrar que há uma diferença de tempo muito grande entre a aquisição do 

demonstrativo complexo, que se dá antes mesmo dos dois anos, e a de um apositivo, que 

parece ser bem mais tardia. Se existe mesmo esse lapso entre a aquisição dos DCs e dos 

apositivos, então esse fato não pode ser aceito por uma teoria de aquisição de sintaxe 

que prevê uma aquisição coerente e encadeada das estruturas. Em resumo, se DCs e 

apositivos têm a mesma estrutura por que há um hiato tão grande entre sua aquisição? 

Contudo, esse fato tem de ser melhor investigado e contemplado em trabalhos futuros 

que têm por objetivo uma comparação detalhada entre os dados da aquisição dos DCs e 

dos apositivos. 

Em segundo lugar, a proposta de Dever traz consigo a ideia de que a estrutura 

DEM NP não é um constituinte sintático, e essa assunção vai claramente contra nossa 

intuição. É necessário, portanto, uma argumentação convincente para mostrar (i) que de 

fato DEM NP não formam um constituinte, e (ii) por que temos uma intuição tão forte 

de que DEM NP é um única constituinte. Em seu trabalho, Dever lida com essas 

questões, mas suas conclusões não são definitivas. 
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3.2 ELBOURNE (2008)  

 

Elbourne (2008) apresenta uma proposta para a descrição da semântica dos 

DCs que difere completamente de qualquer proposta de segmento diretamente 

referencial com a mesma finalidade. Em um quadro teórico de semântica situacional, o 

autor aproxima os DCs das descrições definidas, defendendo que aqueles, assim como 

estas, pressupõe existência e univocidade de um referente
15

. Para Elbourne, DCs não 

são designadores rígidos, mas conceitos individuais, termos que operam funções de 

situação para indivíduo.   

Para Elbourne, as propriedades semânticas de um termo que pode ser 

enquadrado como um designador rígido não são compatíveis com alguns usos dos DCs, 

como mostrado nos exemplos abaixo: 

 

(46) Maria não conversou com nenhum senador antes que esse senador fosse 

incriminado.
16

 

(46a) Não existe um indivíduo x tal que x é um senador e Maria conversou com 

x antes que x fosse incriminado. 

 

Designadores rígidos jamais podem assumir, em forma lógica, o valor de uma 

variável. Se DCs fossem designadores rígidos, como prevê a teoria de Kaplan 

(1989[1977]), não poderia existir a leitura (46a) para a sentença em (46), pois, nessa 

leitura, o DC ‘esse senador’ é interpretado pela variável x. Assumindo que (46a) é a 

interpretação correta de (46), Elbourne tem um forte argumento para contestar as 

previsões teóricas da teoria de Kaplan.  

Em (46), o DC ‘esse senador’ está funcionando como variável ligada, uma 

possibilidade de uso linguístico do termo que não cabe na descrição de uma teoria de 

referência direta. Preocupado em formular uma teoria que dê conte desse uso e outros, 

                                                           
15

 A teoria de Elbourne considera que as descrições definidas pressupõem existência e univocidade, 

diferindo, portanto, de uma teoria quantificacional russelliana, segundo a qual as descrições definidas 

assertam existência e univocidade. O debate entre um tratamento estritamente quantificacional e um 

pressuposicional é extremamente complexo (cf. cap. 1 deste trabalho) e toca em temas que não condizem 

com o foco principal deste trabalho, que é discutir se os DCs são direta ou indiretamente referenciais. Sob 

essa perspectiva, tanto uma teoria quantificacional quanto pressuposicional das descrições definidas, e 

dos DCs, podem ser agrupadas sob o rótulo de indiretamente referenciais, separando-se das propostas de, 

entre outros, Kaplan e Dever. 
16

 Adaptado de Elbourne (2008). 
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não só os usos referenciais, como faz Kaplan, Elbourne elabora uma formulação que 

intenta capturar dentro de uma mesma forma lógica os usos referenciais, descritivos e 

anafóricos dos DCs. 

Para isso, Elbourne adota, juntamente com a teoria de semântica de situações e 

a noção de conceito individual, a proposta de Nunberg (1993) para os indexicais. A 

teoria de Nunberg tenta explicar os usos dos indexicais atrelando-os às suas situações de 

uso, situações contextuais. Para Nunberg, a interpretação de um indexical é computada 

a partir do processamento de três componentes: 

 

a. um índice: que é o objeto ou indivíduo a que se refere o DC em uma 

determinada situação; 

b. um componente relacional: que é uma função que estabelece a relação 

entre o índice e o conteúdo proposicional do termo; e 

c. um componente classificatório: que pode ser entendido como o conjunto de 

traços interpretáveis
17

 que restringem o índice dentro do contexto 

situacional. 

 

O indexical é sempre interpretado a partir do estabelecimento do índice, a 

partir do componente classificatório, e o valor semântico final do termo se dá pelo tipo 

de relação estabelecida entre o componente relacional e o índice: por exemplo, em um 

uso dêitico, o tipo de relação estabelecida entre o componente relacional e o índice é de 

identidade; se João aponta para uma cadeira e diz ‘essa cadeira’, o que se firma é uma 

relação de identidade entre o conteúdo proposicional de ‘essa cadeira’ e o objeto 

apontando. 

Elbourne, apropriando-se dos três componentes da teoria de Nunberg, 

desenvolve sua própria formalização para descrever os usos dos indexicais, visando 

capturar, ao mesmo tempo, como já dissemos anteriormente, os usos referenciais, 

descritivos e anafóricos desses termos. Abaixo, um exemplo de como Elbourne explica 

formalmente o usos descritivo do pronome ‘ele’: 

 

(47) (Alguém aponta para Bento XVI e diz:) Ele costuma ser italiano.
18

 

                                                           
17

 Traços interpretáveis ou traços Ф podem ser considerados como o conjunto de traços gramaticais 

semânticos como, por exemplo, animacidade, proximidade, pessoa gramatical, gênero gramatical, etc.  
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Uma teoria como a de Kaplan simplesmente não tem nada a dizer sobre esse 

uso do pronome ‘ele’, pois segunda essa teoria a única paráfrase possível para (47) 

seria: 

 

(47a) Bento XVI costuma ser italiano. 

 

Uma paráfrase que claramente está em desacordo com nossa intuição. Uma 

paráfrase mais fiel seria como abaixo: 

 

(47b) O Papa costuma ser italiano. 

 

Em (47b) temos uma paráfrase de (47). Para Elbourne, essa paráfrase não pode 

ser explicada por vias de implicaturas pragmáticas, pois, segundo o autor, se houvesse a 

ocorrência de uma implicatura em (47), ela também deveria se dar também em (47a). A 

explicação: para uma visão diretamente referencial, ‘ele’ estaria por indivíduo – Bento 

XVI, no contexto sugerido – o que implicaria a mesma interpretação para (47) e (47a). 

No entanto, a interpretação de (47) está mais de acordo com (47b), o que dá indícios 

para se acreditar que os termos singulares ‘ele’, em (47), e ‘Bento XVI’, em (47a), 

interagem de modos diferentes com a composicionalidade das duas sentenças. 

 

O desenvolvimento para explicar como se chega de (47) até a leitura em (47b) é 

explicado por Elbourne por meio da seguinte fórmula: 

  

(48) [ele [R1 i2]] 

 

Em (48) apresentam-se os componentes que Elbourne adota da teoria de 

Nunberg, sendo ‘i’ o símbolo utilizado para representar o índice, ‘R’ o símbolo utilizado 

para indicar o componente relacional, e o pronome ‘ele’ como a realização linguística 

do componente classificatório. Retomando o que já dissemos anteriormente, i está pelo 

objeto/indivíduo apontado no contexto – Bento XVI, no caso de (47) –, R é a função 

que relaciona i e o conteúdo proposicional assumido valor semântico final e o 

                                                                                                                                                                          
18

 Exemplo adaptado de Elbourne (2008). 
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componente classificatório, expresso por ‘ele’, que carrega os traços Ф (masculino, 

singular, animado, etc) que restringem, no contexto em que (47) é proferida, o 

objeto/indivíduo a que corresponde i. 

Quando se aponta para Bento XVI fazendo uso do pronome ‘ele’, o índice 

estabelecido passa a ser o próprio Bento XVI. Chega-se à interpretação em (47b), a 

partir desse índice, graças à relação estabelecida por R: R nos dá o “papel” 

desempenhado por Bento XVI, que é ser o Papa. A grande manobra da teoria de 

Elbourne está propor diferentes tipos de relações que R pode mobilizar. Vejamos um 

exemplo de uso referencial de ‘ele’: 

 

 (49) (Alguém aponta para Bento XVI e diz:) Ele nasceu na Alemanha. 

 

Em (49), ‘ele’ é interpretado literalmente como Bento XVI. Surge então a 

pergunta: como a formalização de Elbourne, explicitada em (48), explica a interpretação 

literal de ‘ele’, em (49)? A resposta está no fato de que em (49), diferentemente de (48), 

a relação dada por R é de identidade entre i e o conteúdo proposicional de ‘ele’, o 

indivíduo Bento XVI. Ou seja, para a formalização de Elbourne, a diferença entre um 

uso descritivo de ‘ele’, como em (47), e um uso referencial de ‘ele’, como em (49), é 

dada por diferentes relações que R pode mobilizar, a depender do contexto: ser for um 

uso referencial, R será uma relação de identidade; se for um uso descritivo, R será uma 

relação de papel. 

Seguindo a mesma formalização proposta para o pronome ‘ele’, Elbourne 

especifica, para os DCs, uma fórmula para baseada nos mesmos princípios: 

 

(50) [DP [[DEM i] R NP] 

 

Em (50), temos a fórmula geral de Elbourne para os DCs. Diferentemente da 

fórmula para o pronome ‘ele’, na fórmula para os DCs há também NP, que corresponde 

ao nome comum que, juntamente com o demonstrativo DEM, compõe o DC. Outra 

diferença de (50) em relação à fórmula em (48) é que Elbourne os componentes i e R na 

estrutura sintático do constituinte DP. A justificativa do autor para tal manobra está 

atrelada à necessidade de ter que lidar com os traços de distância e proximidade 



46 

 

próprios dos demonstrativos
19

. A grande diferença entre as fórmulas (50) e (48), para os 

DCs e o pronome ‘ele’, respectivamente, passa a ser a presença explícita de NP em (50), 

o qual deve ser deve ser satisfeito como uma propriedade i na situação em questão. 

Pode-se notar, em (50), que há uma hierarquização dos componentes sintáticos 

do DP que representa a fórmula geral dos DCs. Elbourne (2008), seguindo as premissas 

do modelo da semântica de situações, explica que o valor semântico do conceito 

individual correspondente a esse DP será dado da seguinte maneira: 

 

To be precise, the individual concept is the smallest 

function that takes a situation s and maps it to the unique 

individual z […] such that z satisfies the NP-property in s 

and also satisfies in s the property obtained by composing 

the relational component with the index […]. 

(ELBOURNE, 2008, p. 430) 

 

Passemos, agora, a exemplificar como a fórmula de Elbourne para os DCs 

captura os usos referenciais e descritivos
20

 desses termos. 

Quando temos um uso referencial de um DC, o componente R estabelece uma 

relação de identidade entre i e o conteúdo proposicional do DC
21

: 

 

(51) Esse cachorro é magro. (apontando-se para um cachorro) 

 

Ao se aplicar a fórmula em (50) à sentença (51), deriva-se a seguinte forma 

lógica:  

 

(51a) [DP [[esse C] = NP] 

 

Em (51a), C corresponde ao cachorro apontando, o indivíduo do mundo, e NP 

corresponde a ‘cachorro’, o nome comum que compõe o DC. Por se tratar de um uso 

                                                           
19

 Não entraremos na discussão sobre os traços de distância e proximidade dos demonstrativos, visto que 

não está nos objetivos deste trabalho. Trabalhos futuros deverão lidar com esta questão. 
20

 Elbourne (2008) também apresenta uma proposta para enquadrar os usos anafóricos dos DCs dentro de 

sua teoria. Contudo, não apresentaremos essa proposta neste trabalho, pois optamos aprofundar mais a 

proposta do autor para descrição dos usos referenciais e descritivos dos DCs. 
21

 A relação de identidade expressa por R nos usos referenciais dos DCs é o que possibilita à teoria de 

Elbourne (2008) explicar o motivo de os DCs comportarem-se como designadores rígidos quando usados 

deiticamente.  
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referencial, R nos dá a relação de identidade entre C, o índice, e o conteúdo 

proposicional do DC ‘esse cachorro’. Mas para que essa relação de identidade seja 

estabelecida satisfatoriamente, é necessário que o índice C esteja na extensão do NP que 

compõe a fórmula, o predicado ‘cachorro’. Desse modo, em (51), fazendo uma 

paráfrase das palavras de Elbourne, temos que a interpretação de ‘esse cachorro’ é o 

indivíduo que está, na situação em questão, na extensão do predicado ‘cachorro’ e em 

relação de identidade com o índice C. 

Ao tratar dos usos descritivos dos DCs, a teoria de Elbourne os explica 

seguindo os mesmos princípios. Vejamos um exemplo: 

 

(52) De acordo com as normas, essa mesa tem que ser de metal. (apontando-se 

para uma mesa) 

 

Em (52) temos um caso de uso descritivo do DC ‘essa mesa’. Como dito 

anteriormente, a diferença desse uso em relação ao uso referencial se dá pelo tipo de 

relação estabelecida por R. No caso dos usos descritivos, a relação R é do “papel” que o 

índice desempenha, como vimos na explicação proposta para (47). Para explicar o uso 

descritivo de ‘essa mesa’, em (52), podemos imaginar o seguinte contexto:  

 

(52a) [em uma determinada fábrica de confecção de roupas, estipulou-se que as 

mesas de um determinado setor devem ser, obrigatoriamente, feitas de metal, para 

facilitar o trabalho de corte das peças de roupa. Um dia, o gerente da fábrica, ao 

inspecionar o setor em questão, averigua que todas as mesas ali constantes são de 

madeira. Irritado, o gerente aponta para uma das mesas e profere (52)]:  

“De acordo com as normas, essa mesa tem que ser de metal!” 

 

O contexto em (52a) mostra claramente que o DC ‘essa mesa’ está um uso 

descritivo. A explicação que se pode propor é a de que o conteúdo proposicional em 

questão – o qual o falante de (52) tem a intenção de mobilizar – não está relacionado à 

mesa (objeto) apontando, mas a função que corresponde a qualquer mesa que se localize 

naquele setor da fábrica.. 
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Agora, como a fórmula de Elbourne explica a derivação dessa interpretação a 

partir de (52)? Retomemos a fórmula em (50) para a aplicarmos a ‘essa mesa’, de (52): 

  

(52b) [DP [[essa M] papel desempenhado por M NP] 

 

A paráfrase correta de (52) é: ‘a mesa que se localiza nesse setor da fábrica tem 

que ser de metal’. Para interpretarmos a leitura grifada, ‘a mesa localizada nesse setor 

da fábrica’, do DC ‘essa mesa’, de acordo com a teoria de Elbourne, temos em jogo: o 

índice M, a mesa apontada; o componente relacional, que expressa como conteúdo 

proposicional o papel desempenhado por M, de estar localizada em determinado setor 

da fábrica; e a interpretação final, que exige que o conteúdo proposicional dado pelo 

componente relacional esteja na extensão do NP ‘mesa’. 

A formulação de Elbourne pode ser considerada muito boa, como teoria 

linguística, pois além de ser uma explicação forte, ela também uma descrição bastante 

econômica. É uma explicação forte por preservar os princípios elementares da 

semântica como a inocência semântica
22

, a distinção entre os domínios da semântica e 

da pragmática e a composicionalidade da sentença
23

. É também uma descrição 

econômica por mostrar que é possível abarcar tanto usos referenciais quanto usos 

descritivos dos DCs através de uma mesma formalização, restando poucos casos ainda 

sem solução quanto ao uso linguístico dos DCs como, por exemplo, em (53): 

 

(53) (Alguém aponta para um cachorro e diz:) Esse gato tá doente. 

 

É evidente que há um problema quanto ao sentido da sentença em (53), pois o 

valor cognitivo de ‘Esse gato’ é um contra-senso em relação ao objeto apontado, que é 

um cachorro. Entretanto, nossa intuição não é de que essa sentença seja falsa se o 

predicado realmente está se aplicando ao indivíduo apontado. Esse dado é um problema 

para a teoria de Elbourne, pois, como apresentado acima, ela prevê que o índice 

estabelecido – o cachorro apontado, no caso – deve estar sempre na extensão do 

predicado expresso no NP que constitui o DC – o NP ‘gato’, nesse caso. 

                                                           
22

 Princípio que estabelece que as palavras não têm um significado distinto a cada uso ou emprego, e sim 

um significado constante que interage composicionalmente com o significado das outras palavras. 
23

 Princípio que afirma que o significado final de uma sentença é produto da combinação entre o 

significado dos seus constituintes. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesse trabalho procuramos estender o clássico debate sobre o problema da 

referência de nomes próprios e descrições definidas para os DCs, pois, partindo do 

princípio de que estes também são termos singulares, assim como os nomes próprios e 

as descrições definidas, acreditamos que seu mecanismo semântico para referir seja 

correlato a um desses dois termos. O que se objetivou ao trazer esse debate para os DCs 

foi averiguar como a discussão entre a teoria de referência direta e a teoria 

indiretamente referencial poderia contribuir para um possível esclarecimento sobre a 

descrição linguística desses termos.  

Partimos do fato de que os DCs, no português brasileiro, possuem três tipos de 

usos, sendo um uso referencial, que também é conhecido como uso dêitico, um uso 

descritivo e um uso anafórico. A grande questão que o debate veio a trazer para a 

descrição linguística dos DCs foi no que diz respeito a essas diferentes formas de usos 

em língua natural.  

As teorias de referência direta, por adotarem o conceito de designador rígido, 

não conseguem explicar o funcionamento dos usos anafóricos e descritivos, somente os 

usos referenciais, o que as leva a separar esses usos como mecanismos semânticos 

distintos, ou seja, propor que os DCs são termos ambíguos. Como suas explicações e 

dados são insuficientes para, de fato, mostrar que DCs são termos ambíguos, temos 

concluído que as teorias que se apoiam na abordagem diretamente referencial não são a 

melhor opção para uma descrição satisfatória da semântica desses termos em língua 

natural, como podemos perceber nos trabalhos de Kaplan (1989[1977]) e Dever (2001) 

apresentados ao longo deste trabalho. 

As teorias indiretamente referenciais procuram, por outro lado, descrever os 

diferentes usos dos DCs dentro de um mesmo escopo explicativo, ou seja, propõe que 

esses termos constituem uma única classe linguística e que seus diferentes usos podem 

ser explicados através das regras de composicionalidade semântica e suas relações com 

o contexto. O trabalho dessa linha que apresentamos aqui foi o de Elbourne (2008) e, 

como tentamos mostrar, é um trabalho que traz uma proposta condizente com uma boa 

teoria linguística, tanto no aspecto explicativo quanto no aspecto descritivo. Mostramos 

que, como explicação dos diferentes usos dos DCs dentro de uma mesma formalização, 

a teoria de Elbourne respeita os princípios semânticos elementares com os quais as 
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teorias de referência direta tendem a entrar em desacordo, princípios como o da 

inocência semântica, da composicionalidade da sentença e a distinção entre os domínios 

da semântica e da pragmática. Como descrição dos usos dos DCs, mostramos que a 

teoria de Elbourne é bastante econômica, pois consegue enquadrar o funcionamento dos 

de diferentes usos dos DCs dentro de uma mesma formalização. 

Sendo assim, conforme supomos como uma teoria linguística deva ser e com 

base em toda a discussão realizada neste trabalho, concluímos, a partir do debate entre 

teorias diretamente referencias e indiretamente referenciais, que, até o presente 

momento, tem se mostrado mais eficiente descrever o comportamento semântico dos 

DCs nos moldes da abordagem indiretamente referencial, pois esta parece estar mais 

engajada com os fatos e princípios linguísticos que as teorias semânticas atuais apontam 

em suas descrições de línguas naturais. 

Este trabalho se encerra lançando como desafio que futuras pesquisas busquem 

uma comparação mais acurada entre teorias que se propõe a descrever a semântica dos 

DCs, tanto no segmento diretamente referencial quanto no segmento indiretamente 

referencial, pois acreditamos que ainda há muito a ser pesquisado sobre a semântica 

desses termos e, com certeza, novos e interessantes fatos empíricos e teóricos devem 

surgir dessas futuras pesquisas. 
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