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1. História da verdade 
    Proposição, sentença, facto, correspondência e acontecimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
          «Uma coisa estranha a proposição!» aqui se vê já como a teoria vai 

tender para o sublime para pressupor um meio intermédio puro entre o 
sinal proposicional e os factos. Ou até uma tendência para querer 
purificar, sublimar o próprio sinal proposicional. – Porque as nossas 
formas de expressão, ao levarem-nos a caçar quimeras, impedem-nos 
de muitas maneira de ver que as coisas habituais também funcionam. 

 
                          Ludwig Wittgenstein, Philosophical Investigations1 

 
 
Todas as verdades são naturais, quer dizer, existem por natureza ou a sua 

natureza é a inevitabilidade do próprio existir. Umas existem por natureza 

evenemental, outras, por natureza naturalizada (também chamadas de 

proposicionais, ou situacionalistas). Recapitulemos a razão de ser destas 

classificações.      

     De uma verdade que é como tal considerada, uma «verdade», porque 

confirma um facto (através de uma representação, pensamento ou proposição 

– e já comentaremos mais detidamente estes veículos da verdade), diremos 

não ter objecto, ou outro objecto senão o não-objecto de uma confirmação; 

dissemos atrás que se uma instância de mediação (tipo: «o céu é azul») 

corresponde a algo factual, então possui uma «correspondência» e não um 

objecto. Em determinadas teorias da verdade a correspondência a um facto 

real é uma ligação directa e uma razão de verdade. A verdade não pode ser 

reduzida a um «objecto», porque ela é um fim em si mesmo. E também, 

devemos aduzir, uma correspondência não pode ser objectualizada, ela deve 

ligar, ou melhor, ela é o trânsito de um facto. Se aqui houvesse um objecto, 

esse seria o próprio facto, e, como é óbvio, um facto não pode ser reduzido a 

um objecto. 
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     Se, por outro lado, repito, uma verdade é como tal denominada, uma 

«verdade», porque transcende a facticidade (na turbulência a dois de uma 

paixão amorosa, na revolução política ou na invenção científica), muito menos 

ela pode ter objecto ou representação, porque a sua novidade supera tudo 

aquilo que existe («uma verdade e um sujeito de verdade não provêm do que 

existe, mas do que acontece»)2 e o conhecimento, superando a própria 

objectualidade como conceito. Falei, como se viu, no parágrafo anterior de uma 

verdade situacionalista e, neste, de uma verdade evenemental (ou, 

respectivamente, de uma natureza naturalizada e de uma natureza 

evenemental). 

     Retiramos daqui determinadas consequências: em primeiro lugar, o que não 

tem objecto (ou porque uma correspondência não se vê a si mesma, ou porque 

a verdade é a transfiguração sem nome do existente) só pode existir por 

natureza. Pois, como vimos, não tem objecto aquilo que corresponde a si 

mesmo – a esta autocorrespondência deverá chamar-se natureza, ou 

existência por natureza, por integrar uma lei natural própria que não responde 

ou não tem de satisfazer qualquer exigência externa. Deste modo, o que existe 

por natureza opõe-se ao que existe por necessidade. Uma verdade existe ou 

emerge, mas nunca se anuncia como necessidade. Por exemplo, nas vésperas 

de uma revolução política, imprevisível porque não gerida pelo conhecimento 

(nomeadamente governamental, policial) existente, antes pretendendo derrubá-

lo e transformá-lo, nas vésperas desse evento eu não pronuncio: faz falta a 

revolução que despontará no dia «X» do próximo mês. Como também não 

digo: faz falta na ciência matemática o teorema que será criado no próximo 

ano, nem digo necessitamos do poeta que nascerá na próxima semana, etc. O 

que é da ordem de uma verdade não é da ordem da necessidade. Neste 

sentido, não diremos, claro, que o poeta ou o seu poema são necessários – 

nunca é disso que se trata. Por isso o conhecimento pode explicar uma 

necessidade, mas não uma verdade. Socorramo-nos de dois exemplos: 

 

     -- Partindo de Saint-Just e de Mao Tse-Tung, Alain Badiou demonstra como 

é que, em política, se constituem verdades como a igualdade e a justiça, as 

quais também se tornam prescrições naturais e não caprichos de quaisquer 

programas partidários e muito menos obrigações do Estado. Em primeiro lugar, 
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Badiou busca a «capacidade propriamente humana» através de uma 

interrogação e sucessiva resposta; note-se que a pergunta começa por um 

conceito que vai depois, na resposta, abrir um novo problema com outro 

conceito: 

 

O que significa aqui «igualdade» ? Igualdade significa que o actor político 

está representado sob o sinal único da capacidade propriamente 

humana. O interesse não é uma capacidade propriamente humana. 

Todos os vivos têm como imperativo de sobrevivência tratar dos seus 

interesses. A capacidade propriamente humana é o pensamento (…)3   

 

Distingue-se pois imperativo de sobrevida e capacidade. O pensamento é a 

capacidade humana que se relaciona com a trajectória de uma verdade e com 

o trânsito do humano para o inumano (trânsito da sobrevida para a 

«capacidade»), o que leva Badiou ao axioma da política: «as pessoas pensam, 

[logo] as pessoas são capazes de verdade».4 Dir-se-ia que o enunciado 

configura, na forma como se propõe, uma imediata ressonância cartesiana, 

mas o cogito aqui não faz sentido isoladamente. Trata-se antes de uma 

afirmação simultânea do cogito com a prescrição política da igualdade, ou de 

uma proclamação asseverando que o cogito só pode ter como fundo de sentido 

a política da igualdade. Aqui, o que é muito significativo, o cogito não certifica a 

existência individual, mas antes uma existência colectiva. E a referência pode 

também ser a de Rousseau nesta tese: estamos todos em igualdade no 

discernimento do justo e do bem.  

     A política só toca na verdade se pensar o pensamento no colectivo, porque 

a verdade não é individual (não é um interesse): «uma política toca na verdade 

na medida em que se fundamenta no princípio igualitário de uma capacidade 

para o discernimento do justo, ou do bem (…)».5 Mas este igualitarismo em que 

a política digna desse nome toca na verdade não tem nenhuma justificação 

racional – ela é subjectiva, «é o que declaramos no calor do momento, aqui e 

agora, como o que é, e não o como deve ser».6  Para usar um termo que 

propus no capítulo anterior, consideraria também este «calor do momento» 

como uma forma de intuição pura, em que, de forma assumidamente leninista,7  
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há que fazer aqui e agora, e não suspender a acção pensando em condições 

ideais não existentes para fazer o que tem de ser feito.  

 

     -- O outro exemplo é a interpretação de Badiou do poema de Mallarmé, Un 

Coup de Dés. Interpretação que nos conduz uma vez mais à existência e 

definição da verdade como natureza – natureza que é aquilo que é sem 

atributos ou circunstâncias particulares. Logo, um vazio insuportável, ao 

mesmo tempo o do sentido do poema de Mallarmé e da verdade sinalizada no 

citado poema. O poema retrata uma enigmática (ininterpretável até certo ponto) 

personagem, o «Mestre», alguém que se prepara para executar um lance de 

dados e hesita, hesita … até, diz Badiou, criar um lugar onde o gesto se 

equivale ao não gesto, a acção à não acção. Liberta assim a verdade das leis 

da necessidade (e da sua explicitação), dessa mesma verdade diremos que 

não é mais uma solicitação a requerer resposta – tal como o poema, o poeta e 

a interpretação do poema, o gesto ou a acção: o lance de dados supera, na 

sua imprevisível retenção, a necessidade. A verdade só pode ser um «lugar 

nulo, abandonado, desértico», onde a propriedade não passa por nenhuma 

particularidade.8 O poema é, entretanto, aquilo que dá forma a esse vazio, ao 

que existe somente por natureza e não por qualquer gesto ou 

condicionamento. 

 

Mas voltemos ao início do capítulo: se as verdades existem por natureza, umas 

existem por natureza evenemental, outras por natureza naturalizada. Dissemo-

lo. Acrescentaria à definição do «Preâmbulo» (uma verdade evenemental 

desconfigura a situação, infirma-a constantemente nas suas regras) que uma 

verdade evenemental inventa a forma de se representar, quer reinventando o 

conceito de representação, quer tornando-se inapresentável. Por outro lado, 

uma verdade por natureza naturalizada (ou situacionalista, por confirmar quer a 

situação, quer o conhecimento tal como presentemente configurado e repetido) 

é sempre representada pelas normas da situação e por conceitos como o facto, 

a sua substância material, o real, mas também por uma verdade quando esta é 

entendida como uma propriedade (que reside, por exemplo, numa proposição) 

e não como acontecimento (que nunca pode ser proposicional). 
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     As verdades apresentam-se e discutem-se agrupadas em teorias. Logo, 

considerando as verdades por natureza evenemental, chamarei ao corpus que 

as contém e exibe teorias evenementais da verdade. Do mesmo modo, 

considerando as verdades por natureza naturalizada, situacionalistas ou 

proposicionais, denominarei, simplificadamente, ao corpus que as contém 

teorias situacionalistas da verdade. E serão estas o tema deste capítulo. 

     Apesar de até aqui denominadas como um bloco unitário, as «teorias 

situacionalistas da verdade» dividem-se, subdividem-se, fragmentam-se e 

antagonizam-se, dando origem a diferentes nomenclaturas correspondentes, 

portanto, a muito diferentes teorias situacionalistas da verdade. Podemos 

começar por agrupar, como faz Michael Glanzberg no seu longo verbete sobre 

a verdade para a The Stanford Encyclopedia of Philosophy,9 as teorias da 

verdade que têm condicionado o debate recente mas têm as suas origens 

modernas no início do século XX (digamos, o seu período «clássico»), num 

conjunto de teorias neoclássicas da verdade, de que se destacam três: a teoria 

da correspondência; o pragmatismo e a teoria da coerência da verdade. Estas 

formam, com a teoria deflacionária da verdade, os quatro grandes pólos da 

discussão sobre a verdade no contexto anglo-saxónico e na filosofia analítica 

(ou pós-analítica).  

     Diferentemente do deflacionismo, as três primeiras teorias indicadas são 

também caracterizadas como teorias substancialistas (e obteremos o nome 

complexo, que proponho – teorias situacionalistas substancialistas), porque 

pressupõem que a verdade é uma propriedade e uma natureza que é possível 

fixar e determinar. Consequentemente, determinada essa natureza, haverá que 

conceber um veículo (que funciona como instância intermédia nalgumas 

teorias, outras contestam-no), concretamente um veículo da verdade (truth 

bearer), que a contenha e «transporte». Mas os veículos da verdade não são 

apenas «meios de transporte» de uma verdade (ou do seu facto). Eles são, 

acima de tudo, representações do mundo, fundamentais, sobretudo, na teoria 

da correspondência. Diz-se deste modo – os veículos da verdade são 

representações – porque o modo como se processa essa 

representacionalidade é paralela à fixação dos valores da verdade. Quer dizer, 

como veremos, para uma teoria que segue o modelo da teoria da 

correspondência (onde a verdade se liga aos factos), estudar como os valores 
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da verdade se estabelecem, ou o que é uma verdade, passa pelo estudo do 

funcionamento representacional dos seus veículos da verdade. Teorias como 

as da correspondência são teorias que se debruçam tanto sobre os valores da 

verdade – correspondência aos factos – como sobre o modus operandi das 

condições da verdade (das representações às proposições). Ver, 

seguidamente, quadro dos veículos de verdade com terminologia original e 

traduções propostas (esquema 1.1.). 

     Trata-se pois de uma tarefa aparentemente dupla: o veículo da verdade 

testemunha a existência de uma verdade, transportando consigo um facto, e 

consonante a essa realidade ele próprio pode ser verdadeiro ou falso. O que 

nos levanta três questões desde já:  

      

     a) Como é que um veículo da verdade pode conter uma verdade? Por 

exemplo, em que condições é que uma proposição pode ser verdadeira? Já 

agora, pode adiantar-se que a resposta a esta questão acarreta o 

conhecimento das condições de verdade da proposição – sabendo-se que uma 

sentença verdadeira (ou uma proposição com o mesmo valor) tem o seu valor 

de verdade constituído segundo o modo (facto e sentença têm sujeito e 

predicado) como revela as condições em que esses valores se estabelecem. 

Uma proposição mostra os seus constituintes e conexões. Mas há questões 

que permanecem: 

     b) Como é que um veículo da verdade pode ser verdadeiro ou falso?  

     c) Basta-lhe, para ser classificado, conter uma verdade? Trabalho para 

aprofundar de seguida. 

 

Correspondência, pragmatismo, coerência são as principais linhas da literatura 

sobre a verdade ao longo do século XX. Logicamente, partem do princípio de 

que há verdades e propriedades das verdades, logo a sua questão central é: 

 

     -- Qual é a natureza da verdade ? 
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Esquema 1.1. 

 
 
1.1. Incerteza das teorias situacionalistas da verdade: da substância à   

       deflação 

 

O processo é bastante complexo e, tentadoramente, desencorajador. Por 

exemplo, basta-nos desde logo uma primeira definição da teoria da 

correspondência para que o número de perguntas suplante esmagadoramente 

a eficácia que a primeira definição provisória ou introdutória contém – numa 

primeira asserção, a correspondência diz-nos que é verdadeira uma nossa 

frase, pensamento ou proposição (o veículo da verdade) se corresponderem ao 

modo como a realidade «é», ou seja, ao mundo dos factos.  

     De outro modo: se aceitarmos que há uma correspondência entre uma 

verdade, ou um veículo da verdade e o modo como o mundo é, se aceitarmos 

  TRUTH BEARERS / VEÍCULOS DA VERDADE 
     (Quadro com termos originais e traduções propostas) 
 
 
[ Propositions ] …………………..………….. Proposições 
 
[ Sentences ] ……………………………....... Sentenças 
 
[ Beliefs ] …………………………….…….… Crenças 
 
[ Statements ] ……………………….………. Afirmações ou declarações 
 
[ Claims ] …………………………….………. Reivindicações 
 
[ Utterances ] …………………….………….. Proferições ou discursos 
 
[ Interpreted Sentences ] …………….…….. Sentenças interpretadas 
 
[Structured propositions ] ………………….. Proposições estruturadas 
 
[Thoughts ] ………………………………….. Pensamentos 
 
[ Representations ] ……………………….... Representações 
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que uma verdade pode explicar o mundo ou um seu fragmento, tal implica uma 

similitude entre a verdade e o mundo, vendo-se, ao mesmo tempo, nessa 

similitude a natureza da verdade. 

     Ora, esta simples definição suscita, de imediato, pelo menos cinco questões 

genéricas e igualmente cinco muito específicas. Genéricas: 

 

     -- O que é a verdade? (Uma correspondência não a define, representa-a 

quando muito) Ou seja, o que queremos sinalizar ou significar quando 

apelidamos algo como «verdadeiro» ou «falso»? 

     -- Que tipo de problema é o problema filosófico da verdade? 

     -- Quais são os problemas filosóficos da verdade? 

     -- A que questões ou exigências responde uma teoria da verdade? 

     -- Para que serve ou o que «faz» uma teoria da verdade?10 

      

Para além das questões genéricas, estas são algumas das questões 

específicas com que uma teoria da correspondência da verdade se debate: 

 

     -- Como pode uma proposição (ou outro veículo da verdade) representar ou 

assinalar uma correspondência? 

     -- O que é uma relação de correspondência? 

     -- No fundo, o que é um veículo da verdade? 

     -- Como é que se dirige um veículo da verdade ao mundo se não sabemos o 

que conta para estabelecer o que o mundo «é»? (Ora, na teoria da 

correspondência, se questionamos o que é uma correspondência não podemos 

deixar de questionar o que o mundo «é», ou melhor, temos de questionar o que 

é uma correspondência porque, antes de tudo, questionamos o que é o 

«mundo»). 

     -- Como é que se podem comparar duas entidades aparentemente sem 

mediação e tão diferentes como são um veículo de verdade (dotado de uma 

escala mental) e um facto (físico, atómico)? 

 

Antes de retomarmos a teoria da correspondência da verdade e procurar 

entender ou conhecer as suas respostas a algumas das questões atrás 

enunciadas, resumamos três outras teorias situacionalistas da verdade, sendo 
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as duas primeiras (coerência e teoria pragmatista) também, como a da 

correspondência, teorias substancialistas, por considerarem ser a verdade uma 

natureza e um predicado, isto é, uma substância mais ou menos isolável, 

identificável. 

     A teoria da coerência opõe-se à correspondência e valida-se antes numa 

relação de juízos e proposições e não entre proposições e realidade-mundo. A 

razão para aqui ser apenas lícito comparar proposições com proposições é a 

de que, para os defensores desta teoria, não se pode comparar o que está na 

mente (proposição) com o que não está (o facto, coisa exterior). Assim, 

primeiro, a proposição, tal como o facto, são transformados em juízos. Depois, 

a coerência trabalha o ajustamento entre dois juízos. Para a teoria da 

coerência a verdade advém da comparação entre dois juízos, mas também 

pode vir da comparação entre duas proposições. Isto é, tenho uma proposição 

verdadeira e outra nova. A nova deve coerir com a anterior. 

     Também o pragmatismo, representado principalmente por William James e 

Charles Peirce, se opõe à teoria da correspondência. Deve sublinhar-se que o 

pragmatismo, no espaço anglo-americano e no século XIX, e o idealismo 

alemão, desde o século XVIII, desafiaram a velha tese, em vigor desde uma 

antiguidade remota, que uma verdade se definia ou constituía numa 

correspondência com o mundo. 

     Central em William James é a equivalência entre crença verdadeira e 

crença útil. Daqui advém a primeira tese de James: uma crença é verdadeira 

se tiver utilidade prática. James interessa-se pelas consequências das 

verdades. Mas mais pelas cognitivas do que pelas consequências no mundo (o 

que é parte da teoria da correspondência). Portanto, cognitivamente, uma 

verdade é algo de assimilável, pode ser validada, corroborada e verificada. 

Tudo aquilo que podemos validar pertence à verdade. O que se aparta do 

domínio da experiência pertence por maioria de razões à verdade absoluta – 

que é, neste contexto, inalcançável, ininteligível, irrelacionável ou intocável pela 

experiência. 

     De entre as teorias que chamo de situacionalistas da verdade, é o 

deflacionismo a única tese que não considera que a verdade tenha uma 

substância ou qualquer carga metafísica. Deflacionada, uma verdade não 
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acrescenta nada a um veículo informativo e àquilo que ele contém. Veja-se a 

fórmula: 

 

     < <φ> é verdadeiro >  =  <φ> 

 

Isto é, dizer «o céu azul é uma verdade» é o mesmo que dizer «o céu é azul». 

O valor de verdade (deflacionado) não tem qualquer vínculo ao que quer que 

seja além do carácter assertivo do statement que acompanha. Como para aos 

deflacionistas a verdade nem é propriedade nem substância, dizer que algo é 

verdadeiro porque cabe numa definição de verdade (por ex: coerência, 

correspondência, etc.) é uma redundância. Dizer «é verdade que César foi 

assassinado» é o mesmo que dizer «César foi assassinado». Portanto, diremos 

que a teoria deflacionária se ocupa da verdade inserida em actos linguísticos 

na proposição – o predicado de verdade é uma mera ferramenta lógica de uma 

concordância. É uma redundância a sua presença na proposição. Daí que as 

várias correntes da teoria deflacionária da verdade tenham nomes e conceitos 

como os seguintes: redundância, minimalismo ou 

desreferencialismo/descitacionalismo (disquotationalism). Na teoria 

deflacionária, uma verdade é desreferencializada, porque não é apoiada em 

nenhuma substância que possa integrar ou compor uma definição de verdade. 

Como não há grupos nem definições de verdade – no deflacionismo cada 

verdade é uma coisa desirmanada – dizemos que as verdades são entidades 

desreferencializadas ou descitacionalizadas.  

     Destas quatro teorias, apenas a da correspondência vê a verdade numa 

relação com o mundo como facto; as outras procedem a operações entre 

proposições ou entre veículos da verdade (truth bearers) e determinados 

aparelhos de conhecimento (cognizers -- a linguagem, por exemplo) (Ver 

quadro geral – esquema 1.2.). 
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1.2. Correspondência (1): sinonímia entre definição e pergunta 

 

Se persistirmos – e outra via não temos – na definição da teoria da 

correspondência informando-nos que uma frase, pensamento ou proposição 

(em suma, um veículo da verdade) é verdadeira se corresponder a um facto (e 

que o facto corresponde ao modo como a realidade «é»), verificaremos 

simultaneamente que as cinco questões atrás formuladas como averiguações 

específicas à teoria da correspondência, funcionam igualmente como cinco 

formas de a definir. Ou seja, questionar como pode uma proposição 

representar uma correspondência? significa que a teoria da correspondência 

(antes de interrogada, se quisermos) supõe isso mesmo, que uma proposição é  

um veículo da verdade e que é através dela que nos abeiramos do facto: ou 

seja, que uma proposição existe e pode corresponder a um facto e é através 

dessa correspondência, ou não, que ela é verdadeira ou falsa. Mas, de 

antemão, a teoria da correspondência afirma uma relação de correspondência 

entre proposição e facto, entre veículo da verdade e realidade.  

     Cabe-nos depois a nós questioná-la – como aliás às outras teorias da 

verdade. Daí as interrogações específicas anteriormente assinaladas: como 

pode uma proposição representar uma correspondência? O que é uma 

correspondência? O que é um veículo da verdade?, etc.  

     Isto tende a sinalizar uma impossibilidade de definição ou existência estável 

para a teoria da correspondência, o que passa, em primeiro lugar, pelas 

diversas hipóteses ou usos a conferir à sua definição básica, nomeadamente 

às escolhas dos seus veículos da verdade: estes vão desde a afirmação ou 

declaração (statement) em Aristóteles, passando pela proposição em G. E. 

Moore e Bertrand Russell (que a abandonarão, do modo que seguidamente se 

explicará) até à sentença (sentence) em Alfred Tarski. Deparamos desde este 

ponto com dois tópicos importantes: primeiro, registe-se que a consideração da 

verdade como uma ligação aos factos é uma demanda constante da história da 

filosofia (e o mesmo se dirá dos problemas teóricos e práticos suscitados por 

essa ligação); em segundo lugar, pelo que foi apontado, a determinação de um 

veículo da verdade é talvez a primeira questão da teoria da correspondência da 

verdade por resolver: o que é e qual é o veículo da verdade na teoria da 

correspondência? Mas há uma segunda questão que se impõe de imediato e 
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que agrupa duas outras anteriormente formuladas: o que é uma 

correspondência e como pode uma proposição representá-la?  

     Prosseguirei com o carácter problemático da teoria da correspondência 

enquanto problema da história da filosofia, manifestando-se em Platão e 

Wittgenstein, por exemplo, considerando existir neste último uma das mais 

claras defesas do mundo como conjunto de factos proposicionais, na media em 

que, em Wittgenstein, o mundo não se reduz à existência das coisas, mas às 

suas relações e conexões, no que eu extrapolo para uma espécie de jogo de 

«correspondências». É precisamente o início do Tractatus Logico-

Philosophicus que me induz a estabelecer esse paralelo entre conexão e 

correspondência, considerando, com Wittgenstein, a relação entre mundo e 

conexão de coisas/objectos como sua definição; citarei da edição portuguesa 

(ligeiramente modificada): 

 

1  O mundo é tudo o que acontece. 

1.1  O mundo é a totalidade dos factos, não das coisas. 

1. 11  O mundo é determinado pelos factos e assim por serem  

todos os factos. 

1. 12  A totalidade dos factos determina, pois, o que acontece e  

também o que não acontece. 

1.13  Os factos no espaço lógico são o mundo. 

1. 2  O mundo decompõe-se em factos. 

1. 21  Um elemento pode acontecer ou não acontecer e tudo o  

resto permanecer idêntico. 

2  O que acontece, o facto, é a existência de estados de coisas. 

 

Seguidamente, veremos que o estado de coisas é, acima de tudo, uma 

conexão, extrapolável para a correspondência ou correspondências, e que tal é 

como uma inscrição na matriz ou natureza dos objectos. Conhecê-los é 

conhecer as suas conexões: 

 

2. 01 O estado de coisas é uma conexão entre objectos (coisas). 

2.011 É essencial a uma coisa poder ser parte constituinte de um 

estado de coisas.11  
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Assim definidos mundo, acontecimento e facto, qual é o lugar da proposição? 

  

4. 023  A proposição é a descrição de um estado de coisas. 

 

Uma proposição substitui, representa, conecta e conecta-se: 

 

4. 0311 Um nome está em vez de uma coisa, um outro em vez de 

outra e entre si eles estão ligados. Assim o todo apresenta 

o estado de coisas como uma imagem viva. 12 

 

Considere-se a proposição simples, «o céu é azul». «Céu» está em lugar de 

uma coisa existente e conhecida, digamos assim, tal como «azul». O todo 

(«céu azul») deriva de uma ligação entre dois componentes da proposição que 

apresenta um facto (e note-se que a tradução espanhola do Tractatus refere 

«facto atómico», facto mínimo, em vez de «estado de coisas»).13 

     Lendo, depois, a seguinte passagem do Teeteto, podemos concluir que, 

numa teoria de correspondências é mais fácil, se assim me posso exprimir, 

definir uma «não correspondência» do que uma «correspondência falsa» ou 

«proposição falsa»: 

 

S. [Sócrates] – [189a] Portanto, o que ouve uma certa coisa única 

também ouve algo que é? 

TEET. [Teeteto] – Sim. 

S. – E o que toca em algo, toca algo único e que é, porque toca uma 

única coisa? 

TEET. – Assim é. 

S. – O que opina, não opina uma certa coisa única? 

TEET. – Forçosamente. 

S. – E o que opina, uma certa coisa única, não opina uma certa coisa 

que é? 

TEET. – Estou de acordo. 

S. – Por conseguinte, o que opina o que não é, não opina nada. 

TEET. – Parece que não. 

S. – Mas, por certo, aquele que não opina nada, não opina de todo? 
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TEET. – É óbvio, pelo que parece. 

S. – [b] Não é possível, portanto, opinar o que não é nem sobre o que é, 

nem em si e por si. 

TEET. – Parece que não. 

S. – Consequentemente, opinar coisas falsas é diferente de opinar o que 

não é.14 

  

Mas, no fundo, é tão problemático atribuir um valor «verdadeiro» quanto 

«falso» a uma proposição, ou seja, é tão problemático existir uma proposição 

falsa quanto uma verdadeira, porque não há nenhuma maneira sistemática de 

relacionar uma proposição ao conteúdo de um facto relevante para a verdade 

ou falsidade. Comecemos pelos problemas referentes à elaboração de uma 

proposição verdadeira suficientemente genérica para ser aceite como tal. Ela 

tem de seguir, em princípio, a definição aristotélica de facto como o modo como 

o mundo é. Definamos uma proposição verdadeira passando pela formulação 

de uma correspondência: 

 

A proposição que p é verdadeira apenas no caso em que tal proposição 

corresponde ao facto que p.  [1ª fórmula da correspondência]  

 

Mas, desde logo, dois problemas se desprendem desta formulação: o de como 

ler «p» e o da circularidade. O que é que pode ser (ou não ser) «p»? Uma 

fórmula matemática? Uma frase simples (sentença)? Uma declaração falsa? 

Frederick Schmitt, na sua introdução («Truth: An introduction») ao livro 

colectivo que organizou, Theories of Truth, especifica: 

 

Evidentemente, temos de algum modo de generalizar e quantificar em 

torno de «p», fazendo-o de modo a cobrir todas as proposições. Assim, 

teremos de encarar a questão que tipo de quantificador pode 

desempenhar esta função. Há dois tipos de quantificadores à escolha: o 

quantificador objectual, que muda a fórmula para «para qualquer objecto 

x, …x…», onde «x» é entendido a funcionar como expressão referencial 

(referring expression), e o quantificador substitucional, que muda a 

fórmula para «para qualquer z, …z…», o que se entende significando 

«todas as declarações que resultam da substituição de “z” em “…z…” em 
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todas as expressões de tipo gramatical correcto (na nossa linguagem) 

são verdadeiras».15 

 

Schmitt rejeita refazer a primeira fórmula da correspondência segundo um 

quantificador objectual (pois «p» é uma sentença e não uma expressão 

referencial); usando posteriormente um quantificador substitucional obtém outra 

fórmula: 

 

Para qualquer «p», a proposição que p é verdadeira apenas no caso de 

corresponder ao facto que p.  [2ª fórmula] 

 

O que não evita o problema da circularidade e a dificuldade de definir a 

proposição falsa. Vejamos: para qualquer sentença referente à «preocupação 

com o desemprego», a proposição temos de nos preocupar com o desemprego 

é verdadeira apenas no caso de corresponder ao facto de que temos de nos 

preocupar com o desemprego. Quanto à fórmula da proposição falsa ela seria 

assim estabelecida:  

 

A proposição que p é falsa apenas no caso em que não corresponde ao facto 

que p. 

 

Por outras palavras, a proposição que p corresponderia a um facto não-p. E o 

problema advém daí: porque é que a proposição falsa p implica a existência de 

um facto não-p, porque é que para uma proposição falsa p há-de haver sempre 

um facto não-p ? De facto, se bem o entendo, a proposição «o céu é verde» 

não corresponde a uma proposição que negue que o céu é azul. Com efeito, G. 

E. Moore e Bertrand Russell abandonam o uso das proposições, como 

veremos, precisamente por se convencerem de que não existem proposições 

falsas. Ora, se uma proposição verdadeira corresponde a um facto, o mesmo 

se dirá de uma proposição falsa – que também corresponde a um facto, não 

obstante falso. E o que é um «facto falso»? Não sabemos, mas tal existindo 

torna então uma falsa proposição em verdadeira: porque corresponde a um 

facto, não obstante falso, a proposição falsa torna-se verdadeira (por 

corresponder a um facto). Daí que alguns autores substituam o predomínio dos 
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factos pelo dos objectos, e as proposições pelas sentenças, crenças, etc, quer 

na teoria da correspondência, quer noutras teorias da verdade (sempre no 

contexto da filosofia anglo-americana). 

 

 

1.3. Correspondência (2): história, proposição, sujeito e predicado 

 

Vimos que a tentativa de definição da verdade como algo ligado aos factos é 

uma constante na história da filosofia. Entretanto, interessa-nos agora a sua 

história moderna e, concretamente, os seus inícios sob a forma da chamada 

teoria da identidade da verdade, que se liga a G. E. Moore e a Bertrand 

Russell. Alicerçando-se numa forte rejeição do idealismo, Moore e Russell, 

entre 1898 e 1910 (datas apontadas por Michael Glanzberg),16 criando, ao 

mesmo tempo, os fundamentos da própria filosofia analítica, trabalharam no 

que denominaram uma teoria da identidade da verdade por detectarem alguns 

laivos de idealismo na teoria da correspondência, pelo menos na forma em que 

a encontraram nessa passagem do século XIX para o século XX (note-se, 

entretanto, que posteriormente ambos os autores, abandonando a da 

identidade, trabalhariam a teoria da correspondência contribuindo para a sua 

faceta contemporânea ou neoclássica, como também lhe chama M. 

Glanzberg). Esta teoria da identidade parece ser ainda mais radical, e, 

supostamente, mais distante de qualquer forma de idealismo do que a forma 

neoclássica da teoria da correspondência.  

     Na teoria da identidade da verdade uma proposição verdadeira não só 

corresponde, como é idêntica ao facto. O que implica pelo menos três linhas de 

raciocínio: 

 

     -- A crença na proposição como o veículo prioritário e primeiro da verdade; 

sendo este tópico radicalizado pelo facto de que se uma proposição é 

verdadeira ela é automaticamente um facto; ou seja, 

     -- A verdade não é propriamente uma natureza em si nem uma substância, 

mas antes uma propriedade da proposição; quer dizer, de uma proposição 

verdadeira. 
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     -- Os factos, eles mesmos, são proposições verdadeiras; deste modo, não 

há qualquer diferença entre uma verdade proposicional e a realidade a que 

essa verdade corresponde. 

 

A verdade não tem, assim, propriedades analisáveis – quer dizer, um 

enunciado linguístico, uma declaração, etc., nunca poderão ser veículos ou 

propriedades da verdade, mesmo o poder gerar uma proposição verdadeira 

não é uma propriedade da verdade – porque é a verdade que é uma 

propriedade da proposição. A verdade-facto é, já em si, uma proposição 

verdadeira. Temos então as equivalências: 

 
 
                                      FACTO = PROPOSIÇÃO 
                                     VERDADE = REALIDADE 
 
 
Ou, esquematicamente, as ligações: 
 
 
                                    Facto            Proposição 
 
 
 
 
                                   Realidade            Verdade 
 
Esquema 1.3. 
 
 
Neste contexto de equivalências, eu não tenho de considerar ou constatar que 

o céu é azul, por exemplo, para enunciar a proposição «o céu é azul», porque é 

a própria realidade que se constitui como proposição. Cerca de 1910, Moore e 

Russell abandonam a teoria da identidade da verdade por não mais 

sustentarem a existência de proposições. Desde aí, adoptam uma determinada 

forma de teoria da correspondência. Como disse, Moore e Russell abandonam 

a existência de proposições por duvidarem de que exista algo como uma 

proposição falsa (pois se uma proposição corresponde a um não-facto ou a um 

facto falso ela, enquanto correspondência, torna-se verdadeira; daí Russell 

considerar posteriormente a proposição como uma «coisa sombria curiosa» 

apenas).  
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     Moore e Russell abandonam a recorrência às proposições trocando-as pelas 

crenças, emergindo assim nos seus percursos uma nova forma da teoria da 

correspondência; surge-nos uma nova fórmula em face desta troca da 

proposição pela crença: 

 

Uma crença é verdadeira se e apenas se corresponder a um facto. 

 

Divisamos, de imediato, duas conclusões: uma, de novo, retoma a 

questionação sobre qual é o veículo da verdade na teoria da correspondência – 

se a proposição ou a crença – comentando os exemplos descritos. Moore e 

Russell, no que lhes diz respeito, passam da proposição para a crença. Uma 

segunda conclusão volta a apontar para a centralidade do facto. Esta afirmação 

permite também repetir outra questão: o que é um facto e o que o compõe?  

     Um facto é composto por particularidades, propriedades e relações, mas, 

acima de tudo, há uma tão forte centralidade no facto que permite alguns 

autores sublinharem que uma teoria da correspondência apenas se sustenta 

num registo em que o facto adquire uma espessura metafísica. Num seu texto 

de 1918, Bertrand Russell explicita o carácter metafísico do facto ao mesmo 

tempo que estabelece a crença como veículo da verdade; dois pontos 

sublinharia alicerçando o julgamento do facto como coisa metafísica: a) é o 

facto aquilo que confere o valor de verdade ou falsidade à proposição ou à 

crença; b) por outro lado, o facto existe independentemente de mim que o 

testemunho (ou não), independentemente de ser ou não nomeado – é esta 

exterioridade, parece-me, que abre o caminho para uma caracterização 

metafísica do facto.  

     Além do mais, algo que repetidamente sabemos desde o início deste 

capítulo, o facto tem uma propriedade fulcral, além de poder existir quer o 

pensemos ou não: valida ou invalida uma proposição ou uma crença. Em 

Russell, o facto é uma entidade não linguística, portanto possui um assinalável 

grau de autonomia em face de uma proposição. Ele pertence ao mundo 

objectivo, digamos que a verificação empírica não deixa de ser fundamental em 

Russell, mas alguns factos podem sê-lo sendo apenas criações do 

pensamento. Porque um facto nunca se reduz a uma mera existência material 
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empírica. Darei três passos para definir ou entender aquilo a que Russell 

chama de «facto», citando-o e concluindo a partir dele:  

 

     -- «Sócrates, ele mesmo, ou qualquer outra coisa por si mesma, não produz 

nenhuma proposição verdadeira ou falsa. “Sócrates está morto” e “Sócrates 

está vivo” são ambas afirmações sobre Sócrates. Uma é verdadeira e a outra é 

falsa. Aquilo que eu chamo de facto é o tipo de situação que é expressa por 

uma sentença completa, e não por um nome único como “Sócrates”». O facto, 

portanto, é uma conexão. 

     -- «Nós expressamos um facto, por exemplo, quando dizemos que uma 

certa coisa possui uma certa propriedade, ou quando uma coisa está numa 

determinada relação com outra; mas a coisa que possui a propriedade ou a 

relação não constitui o que eu chamo de “facto”».17 

     -- Concluindo com Russell: se eu afirmar a proposição «o céu é azul», o 

céu, apenas como o vejo (ou somente «Sócrates», «Azul», etc.) não é um 

facto; a coisa não é um facto; o facto é uma das suas propriedades, 

recordemo-nos. 

 

Há ainda duas outras questões a sublinhar, ambas reforçando o deslizamento 

do facto para o domínio metafísico: i) diz Russell que nós julgamos acreditar no 

real quando, com efeito, acreditamos numa proposição; por exemplo, 

«Sócrates está morto» – acreditamos na proposição que tal designa e não no 

facto em concreto; e porquê na proposição e não no facto ? Porque o facto é 

algo inacessível, inclusive o facto é inacessível à proposição. Pura e 

simplesmente, e de acordo com o que Russell diz ter aprendido como o seu 

aluno Wittgenstein, uma proposição não é um nome para um facto – «Sócrates 

está morto» é uma proposição que designa um facto, mas «Sócrates» não o é. 

Ora, como nos diz Wittgenstein no Tractatus, o «estado das coisas» (ou o 

«facto atómico») é uma conexão entre objectos e coisas (e não a «coisa» 

«Sócrates» por exemplo: «azul» não designa um facto, «o céu é azul», sim); ii) 

sendo assim, uma proposição nunca é uma nomeação, uma proposição é uma 

correspondência, validada ou não. Ou seja, um facto nunca é verdadeiro ou 

falso – esse é um atributo da proposição. Vejamos o mesmo facto: «Sócrates 
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morto». Para este facto há, digamos assim, duas proposições (ou melhor, 

como vimos, há duas proposições possíveis sobre Sócrates): 

 

     -- Sócrates está morto 

     -- Sócrates não está morto, 

 

Diremos, primeiro, que as duas proposições correspondem ao mesmo facto 

(Sócrates em conexão com um determinado estado de coisas), mas uma delas 

é falsa. Segundo, corresponder não significa nomear, pelo menos do mesmo 

modo que eu chamo alguém de «João» ou «Silva». Por isso, diz Russell: 

 

(…) proposições não são nomes para factos. Não deverá por isso o leitor 

julgar que pode nomear um facto de outro modo. De todo, não se pode 

nomear um facto. Neste âmbito, a única coisa e fazer é declarar um 

facto, negá-lo ou desejá-lo, pretendê-lo, querê-lo ou questioná-lo, mas 

tudo isso são aspectos envolvidos no todo que forma a proposição. Não 

se pode nunca colocar o tipo de coisa que faz de uma proposição 

verdadeira ou falsa na posição de um sujeito lógico. Apenas se pode 

colocar tal coisa num plano de afirmação ou negação ou algo dessa 

mesma natureza, nunca numa posição nomeável.18 

 

Logo, nestes termos, o facto pode considerar-se autónomo do real, inacessível 

e inominável. Vimos ainda como um facto, em Russell, pode possuir uma 

espessura metafísica. Vejamos agora, no contexto de uma simples 

correspondência, como é que ele funciona. Foi referido que um facto é 

composto por particularidades, propriedades e relações. Passemos a três 

esquemas que nos mostram como o facto funciona numa correspondência e 

como as suas componentes nela se afirmam: 

 
     Particularidades                     Propriedades                    (Facto) 
         (Indivíduo) 
 
 
 
         Sujeito                                 Predicado                        (Crença, proposição) 
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     Maria Callas                              Cantora                      (Proposição simples de 
                                                                                           valor  V) 
 
 
     De outro modo: 
 
         Facto                    Particularidade                    Propriedade 
 
 
 
     Proposição                     Sujeito                              Predicado 
 
     
 
     Ou: 
 
 
       Proposição                               Facto 
 
 
 
   Particularidade                         Propriedade 
 
 
 
         Sujeito                                   Predicado 
 
 
 
     Maria Callas                                 Cantora  
 
 
Esquemas 1.4., 1.5., 1.6. 
 
 
Segundo os diagramas, compreende-se que a proposição «Maria Callas não é 

cantora» é falsa não por corresponder a um facto falso, mas antes por não 

corresponder a facto nenhum (se o facto falso for «p», um facto inexistente é 

«não-p», como atrás referimos). 

     Sublinhemos agora que o carácter metafísico do facto conduz-nos a uma 

ambivalente relação entre a correspondência (da verdade) e o realismo, ou 

seja, há uma relação entre verdade e realismo, tanto quanto pode haver uma 

relação entre verdade e anti-realismo. Comece-se pelo primeiro ponto, mais 

claro e evidente: uma teoria da verdade incorpora sempre, claro, uma forma de 

realismo, E fá-lo segundo duas premissas: 
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     -- O mundo existe objectivamente, independentemente das formas como o 

pensamos. 

     -- Aquilo que pensamos é pensamento sobre o mundo nessa existência 

objectiva. 19 

 

Obtemos esta equivalência importante: 

 

FACTO ----- REALIDADE ----- OBJECTIVIDADE ----- MUNDO 

 

Quer esteja a teoria da correspondência relacionada com o facto ou com o 

objecto (como veremos adiante), o realismo (que ultrapassa a mera relação-

dimensão física) numa teoria da correspondência é um dos elementos que lhe 

confere um princípio fundador: o realismo acarreta o chamado princípio da 

bivalência, que diz, como se sabe, que uma proposição ou é verdadeira ( V ) ou 

é falsa ( F ). 

     Uma teoria da verdade, onde a metafísica do facto (ou da verdade) se 

expressa, pode resolver-se nessa equivalência realista ou subsumir-se num 

princípio anti-realista. Trata-se agora de admitir que uma teoria da 

correspondência da verdade também pode ter o anti-realismo como princípio 

formador. 

     Paradoxalmente, uma das mais básicas formas de anti-realismo, no seio de 

uma teoria da verdade, é o verificacionismo. Como o nome o indica, consiste 

em considerar que um enunciado ou reivindicação (sentença ou proposição?) é 

verdadeiro na medida em que for verificado. O verificacionismo compõe 

sempre uma teoria da verdade, mas fá-lo de uma forma anti-realista, pois 

submete o real dubitativo à verificação. Mas, numa formulação mais clara, 

também podemos chegar à obtenção de uma verdade não verificável, para 

além de uma verdade anti-realista verificável (a qual se começa por duvidar e, 

por fim, se chega à sua confirmação), através de uma verdade anti-realista 

inverificável. Neste último caso, posso partir de uma verdade científica, por 

exemplo, da existência de uma determinada substância química numa galáxia 

distante – dizemos que esta verdade inverificável está além, simultaneamente, 
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da verificação e da refutação, e, por isso, afasta-se do princípio da bivalência, 

que diz ser próprio de uma proposição ser verificada como verdadeira ou falsa. 

     Terminaria esta abordagem da teoria da correspondência da verdade como 

comecei: qual é, na teoria da correspondência, o veículo da verdade? A 

proposição ou a sentença? O que acarretará esta escolha? Muito 

simplesmente, o veículo da verdade pode condicionar (ou ser condicionado) 

pelo determinante da verdade: será a verdade uma correspondência com 

factos ou com objectos? Se a verdade for uma correspondência com objectos 

(com representações e propriedades de objectos, denotações de nomes e 

aplicação de predicados) o veículo da verdade é a sentença, pois aqui a 

situação é muito mais complexa, em termos dos componentes do veículo da 

verdade e da sua realidade semântica. 

 

 

1.4. Linguagens formalizadas 

 

Considera-se que muitas das formulações modernas da teoria da 

correspondência da verdade têm a concepção semântica do lógico Alfred 

Tarski20 como fonte. Tarski proporciona um novo desenvolvimento da teoria da 

correspondência, pois, numa consequência apontada noutro contexto, ao 

preferir a sentença, enquanto veículo da verdade, à proposição, ele já não 

trabalha a correspondência aos factos mas às representações e propriedades 

dos objectos (denotações e aplicações), formulando uma teoria semântica da 

verdade – ou seja, em Tarski, a verdade existe no seio de uma linguagem 

formalizada, como se explicará. Aqui, a verdade não tem de ser uma 

correspondência a um facto, tem diversamente de ser validada por uma 

formalização independente dos factos (e a matemática, não sendo a única 

saída para esta teoria é o exemplo de uma linguagem formalizada que nos 

interessa poder apresentar como tal). Aos espaços das suas verificações 

chama Tarski de verdade-em-L.  

     Tarski liberta-se da discussão metafísica em torno dos veículos da verdade 

dos seus antecessores, concretamente de alguns casos já analisados. A 

sentença é, nele, o veículo da verdade certo. Ora, comecemos por definir 

sentença como um enunciado com um sentido não dependente do contexto 
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envolvente. Se, para Tarski, não existe uma verdade, mas uma verdade-em-L, 

então a verdade não depende de nenhum contexto – uma verdade é pertença 

de uma linguagem formalizada em L, ou seja, a verdade-em-L de Tarski é 

dotada de um princípio de consistência. 

     Pensemos agora numa predeterminada linguagem «L» (a matemática, para 

simplificar, se é que é possível simplificar deste modo este enunciado 

visivelmente complexo). Trata-se de uma linguagem fixa com a totalidade das 

suas interpretações estabelecida. A partir daqui, em Tarski, não se trata de 

determinar o que é a verdade, mas antes de determinar a «verdade-em-L». 

Tarski chama a esta sua resposta uma Convenção T. Não se trata de definir 

uma teoria da verdade em geral, mas de definir uma verdade no seio de uma 

linguagem formalizada L. Simplificadamente ainda, há uma sentença 

verdadeira em L se eu puder traduzir essa sentença numa metalinguagem 

oriunda de L. Podemos ainda assegurar que Tarski se liberta dos 

constrangimentos anteriores gerados em torno da discussão sobre o carácter 

metafísico do facto e dos veículos da verdade (afirmação?, sentença?, 

proposição?). Metafísica e idealismo não entram, ou melhor, deparam-se com 

a neutralidade que lhes é conferida pela Convenção T de Tarski. 

     Esclarece-nos Frederick Schmitt o seu processo: 

 

Tarski apenas define a noção de verdade-em-L para certas linguagens 

formalizadas L, e não uma noção de verdade para toda e qualquer 

linguagem. Tarski impõe uma condição de adequação para qualquer 

definição de verdade-em-L – ela terá de satisfazer uma Convenção T, isto 

é, implicar todas as suas equivalências na seguinte forma: 

 

     X é verdadeiro se e apenas se p 

 

Onde X é substituído por um nome canónico da sentença L, e p é 

substituído por uma tradução da sentença na metalinguagem em que a 

verdade em L é definida. 21 

 

Em primeiro lugar, teremos a seguinte sentença imediatamente validada: «a 

neve é branca» é uma sentença verdadeira se, e apenas se, a neve for, de 

facto, branca. Pode parecer uma implicação absurda ou mesmo trivial, mas 
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trata-se aqui de edificar uma concepção de verdade – uma definição semântica 

da verdade – ao abrigo de generalizações e idealismos e ainda de qualquer 

empirismo. Passemos para Tarski – e siga-se atentamente a sua 

argumentação: 

 

De facto, a definição semântica da verdade nada implica no respeitante 

às condições sob as quais uma sentença como esta (1): 

 

(1) a neve é branca 

 

é proferida. A definição semântica da verdade implica apenas que, 

sempre que proferirmos tal sentença, devemos estar prontos para 

asseverar ou rejeitar a sentença correlativa (2): 

 

(2) a sentença «a neve é branca» é verdadeira 

 

Assim, devemos aceitar a concepção semântica da verdade sem desistir 

de qualquer atitude epistemológica que tenhamos; podemos permanecer 

ingenuamente realistas, realistas críticos ou idealistas, empiristas ou 

metafísicos – tudo o que antes quisermos ser. Mas a concepção 

semântica caracteriza-se por uma neutralidade em relação a todas essas 

questões e procedimentos. 22  

 

Estas declarações, depois de uma recorrência fundadora a Aristóteles, 

redundam na seguinte conclusão de Tarski: 

 

Pretendemos com a nossa definição fazer justiça às intuições que 

naturalmente aderem à concepção clássica aristotélica da verdade – 

intuições que encontram a sua expressão nas famosíssimas palavras de 

Aristóteles na Metafísica (Γ 7, 1011b 26-29): 

 

Dizer, com efeito, que o Ente não é ou que o não-Ente é, é falso, e dizer 

que o Ente é e que o Não-ente não é, é verdadeiro. 
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Se, seguidamente, pretendermos adaptar-nos à moderna terminologia 

filosófica, refaremos esta concepção segundo uma outra fórmula, mais 

familiar: 

 

A verdade de uma sentença consiste na sua concordância (ou 

correspondência) à realidade.  23    

 

Sabemos que Tarski utiliza sentenças em vez de proposições. Mas, como 

também vimos e devemos sublinhar, tal não implica uma superação ou 

abandono da teoria da correspondência. Abandonamos é a sustentação da 

correspondência em torno do facto (facto que era seguido por Russell e 

Moore), para passarmos a falar de correspondências entre sentenças e 

representações ou objectos. Vimos também que na concepção semântica de 

Tarski a verdade não se define para todas as linguagens, mas apenas para 

uma estrutura formalizada, em L. É a esta similitude que Tarski chama de 

Convenção T. Recordemo-nos da sua fórmula: 

 

     X é verdadeiro se e apenas se p 

 

Recordemo-nos também que X é um nome de uma sentença em L e p é a 

tradução dessa sentença na metalinguagem através da qual a verdade em L é 

configurada. Para o que proponho o seguinte exemplo: a sentença 

 

      ∑
=

6

1i

ai     é uma sentença verdadeira se, e apenas se, 

 

       a1 + a2 + a3 + a4 + a5 + a6 

 

     [o que significa o somatório em que i toma todos os valores inteiros de 1 a 6] 

 

Registe-se pois que a definição de uma verdade-em-L apenas pode ter lugar 

numa metalinguagem possuidora do mesmo poder expressivo de L.De outro 

modo, a metalinguagem deve ter nomes e predicados que traduzam os nomes 

e predicados de L (ou que traduzam ou possuam as denotações e aplicações 
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dos nomes de L). Para uma determinada sentença em L ser verdade-em-L terá 

de estar relacionada com as traduções de todos os nomes e predicados de L 

(linguagem formalizada, como foi dito). Há uma sentença verdadeira em L se 

eu puder traduzir essa sentença na metalinguagem oriunda de L, utilizada para 

definir a verdade-em-L. 

     Poderia seguir com outro exemplo, e recordar que, para Clement Greenberg 

a principal especificidade da pintura é a planitude; a sugestão de planitude na 

pintura, que se esquiva como pode à tridimensionalidade óptica, é o elemento 

mais importante e definidor da pintura, segundo Greenberg. 

     Tal como escreveu: 

 

É a ênfase na inelutável planitude da superfície que permanece, de facto, 

mais fundadora que qualquer outro processo através do qual a arte 

pictórica é criticada e definida, ela mesma sob o signo do Modernismo. 

Porque a planitude é única e exclusivamente formadora da arte pictórica. 

(…) A planitude é a única condição que a pintura não partilha com 

qualquer outra arte. Por isso, a pintura Modernista para aí se orientou 

mais do que para qualquer outra direcção. 24    

 

A sentença greenberguiana é algo que cumpre os requisitos de uma 

verdade-em-L. Ou seja, o comentário greenberguiano sobre a planitude 

da pintura é uma sentença verdadeira no seio desta linguagem L (a 

linguagem crítica) que empreende, ou tenta empreender, um sistema 

coerente de definir a pintura em simultâneo com a definição de 

modernidade – afirmar a verdade do medium pintura é afirmar aquilo que 

o distingue e singulariza. Considerando a existência de várias pinturas 

define-se a pintura segundo uma linguagem que confirma a sentença, 

recorrendo à metalinguagem em que a verdade-em-L é definida. O 

enunciado de Greenberg cumpre estes requisitos para ser verdadeiro no 

sistema de Tarski, digamos, pois não é uma relação entre sentença e 

mundo que leva a sentença a ser verdadeira. A verdade depende da 

relação entre a sentença e a linguagem-em-L. Assim, neste contexto, não 

importa sequer se o enunciado de Greenberg é aquele que melhor define 

a pintura quer física, quer conceptualmente. 
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1.5. Coerência: a linguagem da linguagem 

 

Bertrand Russell, que antes estudámos associado à teoria da identidade 

e à teoria da correspondência da verdade, opõe-se terminantemente ao 

que vê como prefiguração idealista na teoria da coerência da verdade, 

opondo-se concretamente a esta formulação de H. H. Joachim (1906): 25 

 

     -- A verdade, na sua essência natural, é a coerência sistemática que 

caracteriza um todo significante. 

 

«Natureza essencial» ou «totalidade», ou ainda «coerência sistemática» 

são provavelmente termos que Russell associa a vários idealismos.26 

Com efeito, a teoria da coerência da verdade opõe-se à teoria da 

correspondência. Assim, dizer que uma crença ou proposição é 

verdadeira se pertencer a um coerente sistema de crenças ou 

proposições é radicalmente diferente de considerar que algo é verdadeiro 

se corresponder ou for consistente com um facto real. No primeiro caso, 

comparam-se proposições entre si, no segundo caso comparam-se 

proposições com realidades. Podemos, seguidamente, utilizar o 

enunciado já constante deste parágrafo (referente à comparação entre 

proposições) e vê-lo como uma simplificação eficaz, para a definição da 

teoria da coerência, do que se reportava à «natureza essencial» da 

verdade (H. H. Joachim); simplificando pois Joachim:  

 

     -- Um crença é verdadeira se e apenas se é parte integrante de um 

sistema coerente de crenças. 

 

Correndo novamente o risco da circularidade, podemos afirmar que se 

uma crença se pode justificar, ela é verdadeira, porque uma crença 

apenas se pode justificar se for coerente. Por essa razão é que uma 

crença é verdadeira se, e apenas se, pertencer a um sistema coerente de 
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crenças. Se quisermos porventura sair da circularidade aparente do 

enunciado, teremos de verificar a importância da relação entre 

«justificação» (da crença) e coerência, ou entre uma justificação (ou 

justificações) e um sistema coerente. 

     Noutra formulação, Frederick Schmitt chama de tese da correlação a 

um tipo de correspondências (não confundir com a teoria homónima) 

existente num conjunto de objectos. Se os objectos desse conjunto 

possuírem um certo número de propriedades partilhadas, pode aplicar-se 

a seguinte fórmula: 

 

     -- Um objecto x possui propriedades intrínsecas P se e só se outros 

objectos do mesmo conjunto as possuírem também. 

 

Consideraremos esta partilha uma formar de coerir (P). Ainda outra 

formulação, recorrendo ao universo dos conjuntos; há coerência se e 

apenas se: 

 

     -- Cada membro de um conjunto for consistente com um elemento ou 

subconjunto de outro membro. 

 

Experimentemos o seguinte exemplo: o conjunto formado pela proposição 

{ está céu limpo e quente } é coerente com o conjunto formado pelas 

seguintes proposições { {associo o céu azul a calor },  {associo o céu 

nublado ao Outono } }.27    

     A teoria da coerência opõe-se à teoria da correspondência, pois, como 

se sabe, na coerência não se trata de inquirir até que ponto o mundo 

espelha uma proposição, mas sim de estudar as ligações entre as 

crenças e as proposições. Na teoria da correspondência uma proposição 

é confirmada por um objecto, na coerência uma crença ou proposição é 

confirmada por outra proposição.  

     Esquematicamente: 
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                                 CORRESPONDÊNCIA: 
                                  
                                 Proposição                Objecto (Facto) 
 
 
                                  COERÊNCIA: 
 
                                  Proposição                Proposição 
 
Esquema 1.7. 

 
 
 Tradução simples que se efectiva noutro esquema (esquema 1.8.): 
 
 
 
                                   Facto             
                                    
                                                
                                                                                                 (SISTEMA 
                                                                                                  DE JUÍZOS) 
 
                           Proposição              
 
Esquema 1.8. 
 
 

Superando os impasses da teoria da correspondência, por um lado, e a 

confusão improfícua entre comparação, correspondência e cópia, os 

defensores da teoria da coerência propõem a seguinte estratégia: não se 

podendo relacionar uma proposição ou crença (aquilo que está na mente) com 

um facto (entidade física que não tem a mente como origem de lugar), o 

trabalho aqui de uma teoria da verdade deve passar por converter o facto num 

juízo, considerando ainda os juízos exercidos sobre os factos. Fazendo o 

mesmo para a proposição, a teoria da coerência promove posteriormente uma 

comparação entre juízos (esquema 1.8.). Portanto, para a teoria da coerência 

a verdade obtém-se pela comparação entre juízos, entre entidades similares. 

Também entre proposições (esquema 1.7), por exemplo: entre uma proposição 

já validada e uma outra nova que pode ou não coerir com a primeira. Uma 

relação de coerência deve ter suportes mútuos. A verdade emana de um 

sistema coerente de julgamentos (ou denominador comum entre juízos). É uma 

JUÍZO 

 JUÍZO 
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proposição que já lhe pertença, à verdade, que pode ou não validar uma 

proposição nova. 

     Mas é precisamente a consequência da incerteza colocada na relação entre 

proposição e facto (que a coerência critica na correspondência) que cria o 

ponto fraco da teoria da coerência: se não é possível comparar proposição e 

facto, como é que se pode dar por adquirido que a verdade se origina da 

relação/comparação entre duas proposições? O que é que garante que a 

verdade resulta da comparação entre dois juízos? Por outro lado, como é que 

se garante que é sempre verdadeiro um sistema de crenças coerente? Um 

sistema pode ser coerente, absolutamente coerente (um universo imaginário, 

fantasioso como na ficção científica com as suas regras e seres) e ser falso. Se 

se disser que a coerência surge ao verificarmos a veracidade do fantasioso 

através da experiência, estamos a trabalhar num efeito de circularidade de 

novo, pois a «experiência» aqui não é mais do que a experiência justificada 

como «verdade coerente». A circularidade é aqui total: considerar-se a verdade 

como a legitimação do que é ou não verdadeiro (ora, eu não ilumino a luz para 

saber se a luz existe ou não). Veremos seguidamente como é que o 

pragmatismo procura lidar com estes problemas e bloqueios. 

 

 

1.6. Pragmatismo: investigação e utilidade 

 

O contexto epocal do pragmatismo é o século XIX, considerando ainda que se 

aliará, num percurso que decorre em paralelo, ao idealismo de finais do século 

XVIII na rejeição da correspondência, ou seja, o pragmatismo e o idealismo, 

cada um a seu modo, desafiam a mais antiga das ideias da verdade, 

precisamente a de que uma verdade se define pela correspondência com o 

mundo ou a realidade. O pragmatismo permite verificar que até ao século XIX a 

correspondência não tem rival nem é questionada. Opondo-se à 

correspondência, o pragmatismo afirma clara e consequentemente que uma 

verdade se define de outro modo que não por uma correspondência com o 

mundo.  

     Para além de normas definidoras do pragmatismo já citadas, como as que 

levam a verdade para o plano da utilidade e da verificabilidade (ligadas, 
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concretamente, a William James), convém começar por citar um dos textos 

centrais ao pragmatismo, e particularmente à teoria pragmatista da verdade, 

citá-lo para melhor compreender que o pragmatismo não é tão simplista ou tão 

directo como um mero utilitarismo e, por outro lado, marcar uma importante 

baliza cronológica: refiro-me ao ensaio de Charles S. Peirce, «A fixação da 

crença» de 1877.28 Estamos pois no último quartel do século XIX quando 

Peirce nos diz que a verdade é aquilo que nos surge no fim de um 

inquérito/investigação (inquiry). Peirce diz-nos que uma crença adquirida é 

apaziguadora, mas deve submeter-se a uma dúvida que a instabiliza e cria 

uma descrença incómoda – trabalho que conduz a uma necessária fixação de 

uma nova crença, que, enquanto científica (ou, pelo menos, realista), se 

relaciona com o real e ainda, enquanto finalização de uma investigação, se 

considerará nova crença forçosamente possuidora de uma estrutura coerente. 

Logo, algo do pragmatismo de Peirce se relaciona quer com a correspondência 

(o facto é significativo em Peirce), quer com a coerência, apesar das oposições 

explícitas. 

     Oposições que constituíram bloqueios históricos. Quer dizer, houve desde 

sempre (desde Parménides, se quisermos) uma ligação entre a teoria e a 

verdade, ou entre a verdade e a sentença (que lhe teria de corresponder 

precisamente enquanto verdadeira – o que nos faz compreender a antiguidade 

da teoria da correspondência); esta genérica ligação da teoria à verdade, 

marcada, como disse, por uma determinada correspondência, impediria o 

desenvolvimento de outras noções epistémicas, porque estas – conhecimento, 

método, etc. – tinham, elas próprias, de ser definidas como verdades numa 

circularidade: aquilo que poderia desafiar as teorias fundadas na 

correspondência e na verdade estava dependente do mesmo tipo de 

correspondência para se afirmar. Portanto era preciso avançar com uma teoria 

do conhecimento não fundada na verdade.  

     Com efeito, Peirce cumpre este requisito sendo talvez o primeiro pensador 

de uma non-truth-theoretic definição de conhecimento. Numa fórmula 

aparentemente muito simples: em Peirce não se tratava de encontrar o 

conhecimento verdadeiro, mas sim de fixar o conhecimento (depois de um 

trabalho metódico de dúvida que esclarecerei). Esta non-truth-theoretic 

definição abriria caminho a novas teorias da verdade, libertando da verdade 
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noções epistémicas como as de conhecimento, crença justificada e método. Se 

as teorias substancialistas definem a verdade como uma propriedade e uma 

natureza, passíveis de figurarem num veículo da verdade (proposição, etc), o 

pragmatismo de Peirce, acredita nessa substancialização, sim, mas 

acrescenta-lhe uma interdependência com a realidade de onde provém 

inevitavelmente o inquérito/investigação. Portanto, Peirce faz-nos dizer que a 

verdade é uma propriedade e uma natureza reais, ou seja, ele combate a 

definição de conhecimento fundada na noção de verdade e substitui-a por um 

processo de «fixação da crença» cujo trabalho tem a cessação da dúvida como 

fito principal.  

     A verdade não é uma essência nem apenas uma substância, ela define-se 

através de um método fixo (belief-fixing method). Em «A fixação da crença», 

Peirce começa por defini-la enquanto sentimento, um sentimento que «é uma 

indicação mais ou menos segura de que se está estabelecendo na nossa 

natureza um hábito que determinará as nossas acções»: Em seguida conclui: 

«a dúvida jamais possui esse efeito».29 Porque a «dúvida é um estado 

desagradável e intranquilo de que lutamos para nos libertarmos e passarmos a 

um estado de crença». É um processo dialéctico. Quando não estamos na 

crença, estamos, digamos assim, na dúvida, da qual queremos sair, a qual 

queremos destruir, trabalhando no entanto na dúvida para chegar à crença. 

Portanto, dúvida e crença são ambas instâncias positivas em nós e para nós. A 

dúvida estimula-nos a destruí-la para chegarmos a uma crença satisfatória. A 

verdade é pois algo de satisfatório e o terminus desse procedimento. 

     Quando se diz que a fixação da crença é o objectivo do 

inquérito/investigação, subentendendo-se no caminho um elogio da dúvida, 

teremos de considerar que essa fixação não significa nem uma manutenção do 

presente, nem um agarrar crenças anteriores eventualmente protegidas da 

dúvida. A fixação de uma crença em Peirce nunca se dá sem a passagem por 

essa fase fundamental que ele chama de inquérito/investigação. Utilizando o 

exemplo da avestruz, avisa-nos Peirce: 

 

É provável que a avestruz siga a via mais feliz quando ela enterra a 

cabeça na areia ao aproximar-se do perigo. Esconde-se do perigo, e 

então diz tranquilamente que não há perigo; além de que, se ela está 
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perfeitamente segura de que não há perigo, para que levantaria a 

cabeça? Um homem pode percorrer a sua vida colocando 

sistematicamente de lado tudo aquilo que pode causar uma modificação 

nas suas opiniões e se ele é nisso bem sucedido (…) não vejo o que se 

possa objectar. Seria uma impertinência egoísta objectar que esse 

procedimento é irracional, pois isso mais não é que objectar que esse 

método de fixação não é o nosso.30 

 

Qual é então o método de Peirce? Não é o método da tenacidade (descrito 

pela necessidade de me fechar a toda e qualquer influência exterior), não é o 

método da autoridade (em que o Estado pensa e determina em lugar de nós) e 

também não é o método a priori (o que pressupõe fixar uma crença segundo a 

inclinação de cada um) – genericamente o método de Peirce é o da 

investigação científica. 31  Assim definido: 

 

A irritação da dúvida é o único motivo imediato para desencadear a luta 

através da qual se visa atingir a crença. É certamente melhor para nós 

que as nossas crenças orientem as nossas acções de modo a 

satisfazerem adequadamente os nossos desejos; e esta reflexão levar-

nos-á a rejeitar toda a crença que não foi formada de modo a assegurar 

esse resultado. Essa rejeição apenas será efectiva se se criar uma 

dúvida no lugar dessa crença. Portanto, a luta começa com a dúvida e 

termina com a cessação da dúvida. Assim, o único objecto do inquérito é 

a fixação da opinião.32 

 

Para F. Schmitt, o problema maior desta tese da fixação da crença é a sua 

muito questionável assunção de que a fixação da crença faz terminar o 

inquérito/investigação. Ou melhor, o problema maior da tese de Peirce é o de 

que dela se pode deduzir que o objectivo de um inquérito é somente a sua 

conclusão.33 

     Mantém-se assim uma dificuldade idêntica à da teoria da correspondência. 

Recordemo-nos de que a teoria da coerência apontava-lhe uma 

impossibilidade – a de comparar o incomparável, ou seja, o acontecimento 

mental que é a proposição e a exterioridade do facto real. Na teoria 

pragmatista, o problema é muito similar – como relacionar uma crença fixada 
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com o real e daí extrair uma definição de verdade? Não haverá verdades que 

não se podem obter mesmo chegados a esse ponto da finalização de um 

inquérito/investigação? Neste particular, Peirce diz-nos que a correspondência 

é válida como uma relação causal entre o veículo da verdade, o objecto e as 

suas propriedades; esta é uma relação envolvida numa clarificação de ideias e 

de sentidos. 

     A verdade pragmatista precisa, adianta Peirce, de uma espécie de prova 

quando se trata de comparar uma ideia/crença e um objecto. A prova de Peirce 

chama-se contrafactualidade causal e é uma maneira do objecto comprovar a 

ideia que dele temos fisicamente. No fundo, a contrafactualidade causal é uma 

espécie de crença fixada, o tópico central da reclamação teórica de Peirce: 

trata-se de saber quando é que uma ideia se aplica a um objecto. Por exemplo, 

a contrafactualidade causal de um objecto duro é a sua faculdade de mostrar 

resistência à minha tentativa de o riscar ou desfazer. 

     O outro autor fundador do pragmatismo foi William James, para quem a 

verdade é uma entidade com utilidade prática. Dois tópicos daqui se 

desprendem: i) a verdade é parcial, assimilável, validável, corroborável e 

verificável; por outro lado, ii) a verdade absoluta é inalcançável, ou melhor, é 

irrelacionável – e mesmo se fosse relacionável com algo ela seria sempre uma 

entidade não modelável pela experiência. Ao definir a verdade como coisa 

assimilável ou verificável, James preocupa-se mais com as consequências 

cognitivas da verdade do que com os efeitos da verdade no mundo. A verdade 

define-se cognitivamente – posso, no seio do conhecimento, assimilar e 

verificar algo cuja utilidade prática é a sua definição. A resposta dá-se no plano 

do conhecimento: o que eu posso verificar é verdadeiro, enquanto aquilo que 

não pertence ao plano da experiência só pode pertencer à verdade absoluta. E 

porque é que se diz que a verdade em William James pertence, sobretudo, a 

um plano cognoscível? Porque, nele, a definição de verdade inclui a explicação 

da sua utilidade. 

 

 

 

 

 



 94 

 

1.7. Teoria deflacionária: a verdade instrumental 

 

Tratemos agora da teoria deflacionária da verdade, teoria que não a considera 

nem uma propriedade nem uma substância que possa ser contida num 

qualquer veículo da verdade (truth bearer, para nos recordarmos do termo 

original). Aqui, dizer de um enunciado verdadeiro que é verdadeiro não passa 

de uma redundância desnecessária. Dizemos neste contexto que a verdade é 

deflacionada, redundante (quando se afirma que algo verdadeiro é verdadeiro), 

minimalizada e desreferencializada. Num exemplo já utilizado: «é verdade que 

César foi assassinado» é o mesmo que dizer que «César foi assassinado». Daí 

as fórmulas também já utilizadas: 

 

     < < ξ >  é verdadeiro > tem o mesmo valor que < ξ >. 

 

     Ou:  

 

     Asseverar que < φ > é verdadeiro é o mesmo que asseverar φ. 

 

E a conclusão: tais fórmulas são tudo o que pode ser dito sobre o conceito de 

verdade (numa asserção minimalista, neste caso, que é uma das teorias 

deflacionárias a explicitar). 

     Portanto, para os deflacionistas uma verdade não tem qualquer conteúdo 

metafísico. O valor verdade ( V ) não tem qualquer significado além de um 

vínculo «informativo» ou «expressivo» na frase ou proposição; a contribuição 

explicitada de um valor V integra-se no que já é assertivo no statement. Um 

predicado de verdade serve apenas certas funções lógicas da linguagem, ou 

seja, tem um carácter expressivo e não descritivo, serva apenas para ampliar 

efeitos discursivos ou retóricos (enfáticos) numa linguagem ou num discurso. 

Cinco variantes ou cinco teorias deflacionárias serão entretanto tratadas: a 

teoria da redundância, a performativa, a pró-sentencial (prosentential theory), a 

minimalista e a teoria desreferencialista ou descitacionalista 

(disquotationalism).  
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1.7.1. Teoria da redundância 

A teoria da redundância (Frank P. Ramsey, Gottlob Frege) é uma das mais 

claras e coincide quase ponto por ponto com a abordagem generalista dos 

parágrafos anteriores. Diz Frege: «sinto o aroma das violetas» é o mesmo que 

dizer «é verdade que sinto o aroma das violetas», repetindo o sentido das 

frases sobre César utilizadas. Uma proposição, juízo, statement, etc., vale por 

si mesmo e não pelo valor que lhe é aposto: V ou F. Atribuir o valor de verdade 

a uma proposição é já por si uma redundância, pois essa proposição nada 

acrescenta à proposição ou statement, mesmo que ele seja falso. Dizemos que 

a teoria da redundância deflaciona o predicado ou a propriedade da verdade. 

 

1.7.2. Teoria performativa 

Na teoria performativa quando atribuímos o valor de verdade ( V ) a uma 

proposição é certo que nada estamos a dizer acerca da propriedade, 

predicado, substância ou definição da verdade, nem tão-pouco acerca da 

proposição ela mesma. No entanto, não se dirá que essa valorização é 

redundante, como na teoria anterior. Atribuir o valor de verdade a uma 

proposição é ficarmos a saber um pouco mais das reais intenções de quem 

falou ou emitiu a proposição e essa intenção pode ser eventualmente 

partilhada. Se eu digo a alguém que «o Porto fica a norte de Lisboa» eu realizo 

o acto (performance) de conceder a quem me ouve a possibilidade de acreditar 

ou não no que eu digo. Trata-se de uma deflação matizada da verdade, mas 

ainda assim de uma deflação, pois, se bem entendo este detalhe, eu não posso 

valorizar a proposição como verdadeira ou falsa, é a minha performance (no 

outro) que pode suscitar a valorização de verdade ou de falsidade. De outro 

modo, se eu prometo a alguém vir a pagar-lhe uma dívida, a verdade não está 

na proposição (à qual se seguirá ou não o acto anunciado), a verdade está na 

realização dessa promessa. 

 

1.7.3. Teoria pró-sentencial 

Na teoria pró-sentencial (prosentential) proferir uma proposição tão simples e 

directa como «isto é verdade» tem o mesmo valor de um pronome ou de uma 

frase pro forma. Um pronome, como se sabe, da gramática generativa por 

exemplo, é um sintagma nominal sem significado próprio e cujo valor depende 
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de outro valor que se lhe aponha. A frase «isto é verdade» funciona como um 

pronome. Nada significa se nada se lhe acrescentar; eu aqui tenho de dizer: «é 

verdade que a neve é branca». Um statement e uma proposição pró-sentencial 

também funcionam como as frases pro forma que se limitam a repetir algo que 

já se sabe; dizer, por exemplo: «o azul é uma cor», «o amarelo é uma cor», «o 

verde é uma cor», etc. Alguns autores apontam ainda para o facto de se definir 

uma frase pró-sentencial da mesma forma que o uso redundante de pronomes; 

por exemplo, eu posso dizer «O Manuel quer comprar um carro, mas só pode 

aspirar a uma moto» ou «O Manuel quer comprar um carro, mas ele só pode 

aspirar a uma moto». «Ele», como a valorização da verdade, na teoria da 

redundância e na teoria pró-sentencial, são utilizáveis, mas não essenciais. O 

valor de verdade ou não tem significado ou é dispensável no statement pró-

sentencial. 

 

1.7.4. Teoria minimalista  

Paul Horwich é um dos representantes centrais da teoria deflacionária 

minimalista. Como todas as outras variantes da teoria deflacionária, o 

minimalismo apenas confere à verdade uma função lógica, isto é, em nenhuma 

das proposições que lhe são conformes há uma definição da essência, uma 

referência ao predicado ou propriedade e substância da verdade, nem tão-

pouco algo se poderia retirar de uma qualquer verdade confirmada. A verdade 

é apenas uma função e um instrumento (meio). Inclusivamente, no 

minimalismo, uma proposição pode não ter um conteúdo verdadeiro e não ser 

isso que a classifica como falsa. Como o valor de verdade é dispensado como 

tal (recordemo-nos: «“ ‘p’ é verdade ”» é igual a “p”») e a verdade não é uma 

substância exterior à proposição (exterioridade que é fundamental na teoria da 

correspondência, sendo o lugar dos factos), o valor de verdade deflacionado 

não pode ser uma propriedade definida isoladamente; assim sendo, a verdade 

é única e exclusivamente uma propriedade da/na proposição.  

     Tal significa que a proposição pode apelar não apenas à verdade mas 

também à plausibilidade. Uma proposição pode, sem ser determinada logo 

como verdadeira ou falsa, ser plausível. É Horwich, aqui referido por Anil 

Gupta,34 quem nos refere essa possibilidade de plausibilidade para a 

proposição e que há formas chamadas de defensivas das proposições que 
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podem existir sem apelarem para a verdade. Por outro lado, também como 

veículos da verdade, não nos confinamos às proposições, mas podemos abrir-

nos aos discursos. Horwich fala de «discurso verdadeiro» e em «estado-de-

crença verdadeiro», dois novos veículos da verdade que se traduzem na 

seguinte fórmula: 

 

     u é verdadeiro se e apenas se p. 

 

Em que u pode ser substituído pelo nome (conteúdo?) de um 

discurso/proferição e p por uma sentença da nossa linguagem que, no nosso 

contexto, traduza o discurso. Anil Gupta diz-nos ainda que esta teoria tem o 

mérito, honrando o seu deflacionismo, de não responder apenas pela verdade, 

pois também se ocupa de noções afins, como a já citada plausibilidade, por 

exemplo. 

     Vimos que a verdade é uma propriedade da proposição, mesmo não sendo 

a verdade um seu predicado. No deflacionismo o veículo da verdade (a 

proposição) não contém (não transporta) uma verdade. Como posso atribuir 

determinados valores à proposição, que não representa linearmente a verdade, 

direi que posso concordar com proposições que não consigo expressar (uma 

obra de arte, uma obra musical, por exemplo). Não posso explicitar em 

sentenças e proposições o modo como gosto particularmente da modelação 

melódica de Chopin ou de Scriabine. Posso falar do seu fraseado, dos seus 

intervalos, acordes, dinâmica, articulação, etc, mas sei que não estou a 

expressar as sentenças ou proposições que são as próprias obras, nem 

poderei saber/encontrar que sentenças traduzem exactamente as proposições 

que são as obras. 

 

1.7.5. Teoria desreferencialista 

Na teoria desreferencialista (ou descitacionalista), as verdades são pedaços 

desreferencializados (descitados), pois surgem sem obedecer a qualquer 

propriedade ou substância que corresponda a uma definição de verdade. Ou 

seja, como não há uma substância ou uma propriedade da verdade a que as 

verdades teriam de obedecer ou nela caberem, as verdades assim 

desirmanadas são entidades desreferencailizadas (disquotations). No fundo, 
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todo o deflacionismo é desreferencialista quanto à verdade e às suas 

propriedades. Como vimos tenho «”p” é verdade» como sendo cognitivamente 

o mesmo que «p». Logo o esquema desreferencialista é 

 

     «p» é verdade se e apenas se p 

 

     O que significa também: 

 

     «”p” é verdade» é verdade se e apenas se «p» 

 

Por fim cabe-nos perguntar se, para um deflacionista, o predicado ou a 

substância da verdade são redundâncias, nada acrescendo aos seus 

statements, porque não abandona o deflacionismo de todo a teoria em torno da 

verdade? Porque para um deflacionista a verdade contribui para a 

sedimentação de um espaço realista. Um realismo liberto inclusive da 

verificabilidade, pois só é possível conceber um realismo inverificável 

(descrever uma substância química exacta existente numa galáxia distante) se 

eu o ligar à verdade. Paradoxalmente, a posição anti-realista é a 

verificacionista, porque a necessidade de verificar supõe uma desconfiança do 

real tal como ele se apresenta. Confiar na realidade também é confiar em 

enunciados eventualmente verdadeiros, mas que não nos transmitem nenhuma 

razão para neles acreditarmos. 

     Hartry Field resume assim, numa frase, as nossas considerações em torno 

de uma teoria desreferencializada da verdade: 

 

(…) posso perceber a «proferição verdadeira de um discurso u» apenas 

até ao ponto em que entendo o discurso u; (…) para mim, a reivindicação 

de que o discurso u é verdadeiro, num puro sentido desreferencial 

(disquotational), é cognitivamente equivalente a u ele mesmo tal como eu 

o entendo. (A primeira frase deriva da segunda: se eu não entender u, e 

se uma atribuição de verdade a u é cognitivamente igual a u, então eu 

não entendo a atribuição de verdade a u.)35 


