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SENTIDOS E PROPOSIÇÕSENTIDOS E PROPOSIÇÕSENTIDOS E PROPOSIÇÕSENTIDOS E PROPOSIÇÕES COMO PROPRIEDADESES COMO PROPRIEDADESES COMO PROPRIEDADESES COMO PROPRIEDADES    
Martin Motloch (Doutorando PUC -RJ) 

 

 

RESUMO:RESUMO:RESUMO:RESUMO: O nosso objetivo é investigar a noção do sentido de Chateaubriand, sobretudo de 
sentido de sentenças. A proposta de Chateaubriand dá uma clara resposta à questão do que são 
os sentidos de propriedades, quais são apresentados como propriedades identificadoras de um 
nível superior ao nível da propriedade que identificam. Desse modo, os sentidos estão 
integrados na hierarquia ontologia, fazendo parte da realidade concebida como totalidade do 
que existe, incluindo tanto as entidades abstratas quanto concretas. Nessa concepção, 
proposições são propriedades identificadoras de estado de coisas. A instanciação de uma 
proposição por um estado de coisas a torna verdadeira. As proposições não contêm os objetos 
mesmos como componentes da proposição, na análise de Chateaubriand mesmo as 
propriedades referidas pelos predicados são referidas indiretamente, através de um sentido. As 
proposições assim-chamadas freageanas oferecem várias vantagens, sobretudo em contextos 
epistemológicos; as proposições russellianas, por sua vez, trazem várias vantagens na 
investigação de contextos modais, do essencialismo etc. Elas são uma consequência da teoria da 
referencia direta e se tornaram moeda comum na filosofia analítica, mormente sob a influencia 
de Kripke, Kaplan e Perry. Embora Chateaubriand não tenha discutido a possibilidade de 
proposições singulares dentro do seu sistema, este parece capaz de integrá-las, aumentando 
dessa maneira sua expressividade e utilidade na abordagem de vários problemas filosóficos. 
Enfim, foi a síntese das teorias de descrições definidas de Russell e Frege que jogou um grande 
papel no desenvolvimento da noção de sentido de Chateaubriand. 

 
 
1) Noção formal do sentido.1) Noção formal do sentido.1) Noção formal do sentido.1) Noção formal do sentido.    

  A base da noção do sentido de Chateaubriand resulta da análise das 

descrições definidas, a partir de uma síntese das teorias de Frege e Russell. Em 

particular, ele distingue entre termos descritivos de forma  “o F” e predicados 

descritivos de forma  “é o F” e, por conseguinte, entre descrições definidas na 

posição do sujeito ao modelo de  Frege e na posição do predicado como pensou 

Russell. Chateaubriand utiliza as segundas para desenvolver a sua concepção 

do sentido.  

Os sentidos são referidos por predicados descritivos que, caso 

identifiquem uma entidade, a identificam unicamente. No primeiro nível, eles 

têm a forma “[Fx & �y (Fy → y = x)](x)” que pode ser abreviada como “[!xFx](x)”. 

‘!’ tem a função de produzir um predicado de primeira ordem, que contém a 

unicidade na sua forma lógica, para qualquer predicado de primeira ordem 
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‘Fx’.1 Os termos descritivos pressupõem ainda, adicionalmente à unicidade, a 

existência da entidade que descrevem. Eles são obtidos através de uma 

satisfação de uma função descritiva por um objeto de “o autor de x ʺ se obtém 

“o autor de Hamlet”.2  Se não denotarem  nada, a sentença onde eles ocorrem 

fica sem valor de verdade. Este procedimento permite tratar questões que Frege 

deixo em aberto sendo, por exemplo, a natureza ontológica dos sentidos e a 

composicionalidade deles. Não se pode chamar a teoria de Chateaubriand de 

descritivista porque o sentido não é uma descrição definida, mas antes, uma 

propriedade referida por um predicado descritivo. Assim, se escapa do regresso 

ao infinito que o descritivismo levaria; pois descrições definidas são, na teoria 

de Frege, nomes e, por conseguinte, um nome próprio teria como sentido um 

outro nome cujo sentido seria novamente um nome.3 Além disso, a proposta dá 

uma clara resposta à questão do que  são os sentidos de propriedades, os quais 

são apresentados como propriedades identificadoras de um nível superior ao 

nível da propriedade que identificam . Desse modo, os sentidos estão 

integrados na hierarquia ontologia, fazendo parte da realidade concebida como 

totalidade do que existe, incluindo tanto as entidades abstratas quanto 

concretas.4  

    

2) Proposições.2) Proposições.2) Proposições.2) Proposições.    

Os pensamentos que são sentidos de sentenças declarativas são 

chamados proposições fregeanas. Elas são verdadeiras quando identificam um 

estado de coisas e falsas quando a negação predicativa delas identifica um 

estado de coisas; se nenhum dos dois acontece, elas não têm valor de verdade 

                                                
1 Cf. Chateaubriand, O. (2005) “Deconstructing “On Denoting””. In: IMAGUIRE, G &  LINSKY (eds.), On 
Denoting 1905-2005, Philosophia Verlag , Muenchen, p. 361-380, p. 362 e 363. 
2 Cf. ibidem, p. 370. 
3 Cf. Chateaubriand, O. (2007) “The Truth of Thoughts: Variations on Fregean Themes.” Grazer 
Philosophische Studien, nº 75, p. 199-215, p. 207. 
4 Cf. Chateaubriand, O. (2008) “Syntax, Semantics and  Metaphysics in Logic: Resply to  Guillermo Rosado 
Haddock”. In: JAIRO, J. (Ed.) (2004). Manuscrito – Revista Internacional de Filosofia, Campinas: CLE-
Unicamp, vol. 27, nº 1, jan.-jun. 2004, p129-140. , p. 134. 
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por algumas partes delas não denotarem . No caso de uma proposição falsa, as 

partes denotam, mas o mundo não é assim. “[...] um pensamento é verdadeiro 

se ele identifica alguns aspectos da realidade que se combinam de acordo com a 

estrutura do pensamento. Um pensamento verdadeiro é um pensamento 

instanciado por um estado de coisas.”5 Nessa concepção, proposições são 

propriedades identificadoras de estado de coisas. A instanciação de uma 

proposição por um estado de coisas a torna verdadeira. 

  As proposições não contêm os objetos mesmos como componentes da 

proposição, na análise de Chateaubriand mesmo as propriedades referidas 

pelos predicados são referidas indiretamente, através de um sentido. As 

proposições assim-chamadas freageanas oferecem várias vantagens, sobretudo 

em contextos epistemológicos; as proposições russellianas, por sua vez, trazem 

várias vantagens na investigação de contextos modais, do essencialismo etc. 

Elas são uma conseqüência da teoria da referencia direta e se tornaram moeda 

comum na filosofia analítica, mormente sob a influencia de Kripke, Kaplan e 

Perry.  Embora Chateaubriand não tenha discutido a possibilidade de 

proposições singulares dentro do seu sistema, este parece capaz de integrá-las, 

aumentando dessa maneira sua expressividade e utilidade na abordagem de 

vários problemas filosóficos. Enfim, foi a síntese das teorias de descrições 

definidas de Russell e Frege que jogou um grande papel no desenvolvimento da 

noção de sentido de Chateaubriand. Consideremos a sentença:  

Quine é americano  

A forma mais natural de analisar essa sentença é: [[Americano] (x)] 

(Quine) ou em símbolos [[F] (x)] (a). 

Com respeito ao conteúdo proposicional dessa sentença existiriam 

quatro possibilidades: 

(A) [Propriedade, objeto], isto é [[[[ser americano, Quine]]]]    

                                                
5 Chateaubriand, O. (2007) “The Truth of Thoughts: Variations on Fregean Themes.” Grazer 
Philosophische Studien, nº 75, p. 199-215, p. 212. 
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 (B) [Propriedade, sentido do objeto] , e.g. [ser americano, ser o autor de Word 

and Object] 

(C) [Sentido da propriedade, sentido do objeto] e.g [ser nacionalidade do G.W. 

Bush, ser o autor de Word and Object] 

(D) [Sentido da propriedade, objeto] e.g. [ser a nacionalidade do G.W. Bush, 

Quine] 

Essas proposições descrevem ou identificam o estado de coisas: 

 <Americano, Quine>   

No deparamos aqui com as seguintes entidades: o termo singular 

“Quine”, o objeto ontológico Quine e o sentido expresso pelo termo singular 

“Quine’’ que é também o sentido que identifica unicamente o objeto Quine 

(objeto no sentido ontológico ). Este sentido, por sua vez, é uma propriedade 

identificadora de 1ª ordem que pode ser referido através da expressão 

lingüística ““““o autor de Word and Object”,”,”,”, por exemplo. Mas, também, este 

sentido pode ser identificado através de um outro sentido de 2ª ordem. 

Segundo Chateaubriand o caso é paralelo para o predicado “ser Americano” 

que expressa um sentido, sendo, nesse caso, uma propriedade identificadora de 

2ª ordem e este sentido identifica a propriedade de 1ª ordem “ser americano”. 

Este sentido, por conseguinte, pode ser o sentido referido pela expressão “ ser a 

nacionalidade do J. W. Bush”. Tudo isso está em conformidade com o esquema 

de Frege, segundo o qual uma expressão lingüística expressa um sentido e tem 

(bedeutet significa) uma referencia e que o sentido apresenta a referencia.6 Uma 

sentença expressa, então, uma proposição e identifica um estado de coisas. Para 

evitar confusões, vamos dizer que uma expressão se refere a um objeto, 

propriedade ou um sentido e que um sentido descreve ou identifica objetos e 

propriedades e, enfim, que uma expressão expressa um sentido. 

                                                                                                                                          

 
6 Cf. Frege,G. (1994) ‚“ Sinn und Bedeutung’’ In : FREGE, G (1994). Funktion, Begriff, Bedeutung. Fünf 
Logische Studien. 7. ed. PATZIG, G (ed.), Vandenhoeck & Ruprecht, Gottingen, p. 40-65, p. 41 e 46. 
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(A) é uma proposição singular, bem como (D), pois as duas contêm um 

objeto diretamente, nesse caso Quine. (D) é um caso que não encontramos na 

literatura, aí temos um sentido de uma propriedade e um objeto. (B) é uma 

proposição geral, também chamada de qualitativa, porque ela contém duas 

condições qualitativas, uma delas sendo um sentido que identifica um objeto. 

(C) é uma proposição segundo o modelo de Chateaubriand que contém dois 

sentidos, a estrutura deste pensamento com o conteúdo proposicional (C) é: 

(2) [!ZFZ ^ !xAx   ^  Zx] (Z, x, ) 7  

A proposição (2) é um sentido composto de dois sentidos:  

1. [!ZFZ] (Z) instanciando no mundo pela propriedade unitária de ser 

americano 

2.  [!xAx] (x), instanciado pelo objeto Quine. 

Essa relação binária é instanciada  pela dupla <Z,x>  que satisfaz o 

sentido da sentença e na realidade é o estado de coisas <F,a>. Estados de coisas 

são seqüências. O último elemento da conjunção em (2) representa as entidades 

referidas pelos dois sentidos e a relação de aplicação entre elas, quer dizer, os 

sentidos identificam os componentes da proposição e entre essas entidades 

mesmas, e não é entre os sentidos que ocorre a relação de instanciação. Nessa 

concepção, a seguinte característica parece desempenhar um papel importante: 

a composicionalidade dos sentidos, o caráter descritivo e as falhas de 

denotação, e, sobretudo, o fato de que proposições são propriedades de estados 

de cosias. A composicionalidade de sentidos diz que o sentido de uma 

expressão complexa é uma função de sentidos dos componentes dela. A 

proposição vai ficar sem valor de verdade se pelo menos um dos sentidos não 

identifique algo. Se os sentidos identificam, mas a propriedade identificada não 

é instanciada pelo objeto identificado, ela vai ser falsa. Finalmente o caráter 

descritivo é indicado pelo fato de os sentidos poderem ser referidos através de 

                                                
7 Chateaubriand, O. (2007) “The Truth of Thoughts: Variations on Fregean Themes.” Grazer 
Philosophische Studien, nº 75, p. 199-215, p. 210. 
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expressões que têm a forma de uma descrição definida. Além disso, a 

proposição é algo como uma descrição definida de um estado de coisas. O 

sentido dá as condições de verdade. Entender uma sentença é saber o sentido 

dela.  A análise se aplica também às proposições que contêm propriedades de 

ordens superiores como, por exemplo,  quantificadores: 

(3) Ninguém consegue pular mais que 10 metros de altura, 

analisada como 

(3 )́ [¬�x Zx] (x é uma pessoa que consegue pular mais de 10 metros de altura)8   

ou abreviado como 

(3 )̈ [¬�x Zx] (Fx) . 

Esta sentença expressa o seguinte sentido: 

(3*) [ !WYW  ^  !ZFZ ^ WZ ] < [[W](Z)], ([Z],(x)> 

A propriedade de segunda ordem de não ser instanciado (sendo a 

propriedade contraditória da propriedade lógica de ser instanciado) é 

identificada através de uma propriedade identificadora de terceira ordem e a 

propriedade na representação verbal mais complexa de ser uma pessoa que 

consegue pular mais do que 10 metros é identificada através de uma 

propriedade identificadora de segunda ordem. O esquema então funciona 

muito bem.  

Agora podemos comparar o sentido expresso pela sentença  

Quine é americano  

 com o sentido da seguinte sentença  

(4) O autor de Word and Object é americano 

analisado na maneira mais natural como  

                              (5) [[F] (x)] (!xAx). 

O termo descritivo ‘ ι x Ax ‘ tem, segundo Chateaubriand, um sentido 

complexo: 

(6) [ !z (z é m termo singular & �x ( z denota x � (Fx & �y ( Fy → y = x))))] (x).  
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Apenas com relação às regras lingüísticas [! x Ax] (x) é o sentido de “ι x 

Ax” por esta propriedade não determinar o caráter sintático de “ι x Ax”.9 Mas, o 

caráter sintático já se demonstra na posição desse termo predicativo na 

proposição (5), isto é, na posição do sujeito. Por conseguinte, (1) e (4) teriam o 

mesmo conteúdo proposicional. Obviamente se poderia escolher um outro 

sentido de Quine, igualmente, porém, uma outra descrição definida referida 

pela mesma expressão lingüística que o sentido. Mas, assim como as duas 

sentenças, uma contendo uma descrição definida e a outra uma nome próprio, 

teriam o mesmo conteúdo proposicional, os ataques lançados por Kripke em 

Naming and Necessity como o argumento modal, epistemológico e semântico 

talvez encontrariam um alvo manifesto. Restaria a possibilidade de que o 

sentido do termo singular seria um sentido de 2ª ordem, quer dizer, um sentido 

do sentido [x!Fx]. A essa proposta contradiz o fato de que o termo singular tem 

um sentido, mas não é um sentido. Ora, veremos uma sentença contendo um 

predicado descritivo, por que  não um clássico: 

(7) Scott é o autor de Waverley 

analisado na maneira mais natural como 

 (8) [! x Fx] (a) 

Mas qual seria o sentido dessa sentença (7)? Ele seria análogo àquele de  

(2), então: 

(9) [!ZGZ ^ !xAx   ^  Zx] (Z, x, ) , 

onde G abrevia [! x Fx], quer dizer, a propriedade identificadora, o sentido, 

seria identificado através do sentido dele. Teríamos um sentido de um sentido. 

Esta solução parece mais em conformidade com o esquema, contudo, um pouco 

contra-intuitiva, pois essa noção de sentido teve seu ponto de partida nos 

predicados descritivos. Agora, uma sentença contendo um predicado 

descritivo, deveria ser analisada expressando um sentido que seria referido não 

                                                                                                                                          
8 Ibidem, p. 201. 
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por esse predicado descritivo, mas antes, por um de ordem superior. Ou talvez 

a proposição seja algo mais simples? A sentença não está na interpretação 

natural expressando a proposição de que Scott instancia um dos sentidos que o 

identificam? 

Voltemos ao nosso exemplo  

Quine é americano  

Dar um sentido significa descrever uma entidade mais simples através 

de uma  complexa relação entre aspectos do mundo diferentes dessas 

entidades. Na forma lingüística isto se revela em uma outra seqüência de 

palavras pelas quais nos referimos a estes dois tipos de entidades. Analisando o 

conteúdo proposicional de “Quine” como o sentido referido por ‘o autor de 

Word and Object’, deixamos entrar a subjetividade e os outros problemas como 

o argumento modal que conduziram ao surgimento das teorias da referencia 

direta. De fato, poderíamos identificar uma entidade através de uma relação 

complexa entre outras entidades; nada é uma ilha ontológica, e as entidades 

estão relacionadas com outras entidades, via a relação de instanciação, 

aplicação ou subordinação, diversidade etc. Entretanto deveríamos começar 

com os objetos, entes não analisados do sistema. Primeiro definimos o domínio. 

A preferência seria, então, de evitar a ascensão na hierarquia, se possível. Nas 

alturas as coisas se complicam, sobretudo a lógica, e nós nos afastamos do 

nosso mundo da vida. Por isso seria desejável que (1) pudesse ter como 

conteúdo proposicional (A) sendo dessa maneira uma proposição singular. 

Como poderíamos, porém, modificar o esquema (2) para, por um lado, atingir 

este objetivo, mas, por outro lado, como ele se demonstra utilíssimo com 

respeito a outras questões, não se afastando demais dele.  

A primeira proposta mais metalingüística seria expressar que Quine 

denota  então  

                                                                                                                                          
9 Cf. Chateaubriand, O. (2001) Logical Forms. Part I: Truth and Description. 1. ed. Campinas: UNICAMP, 
Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência, p. 380. 
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(10) [!ZFZ ^ [!x ( “a” denota x) ]   ^  Zx] (Z, x, )  

Esta fórmula não tem uma bela aparência. Ela envolve, pois, o termo 

semântico “denotar”. Dificilmente se poderia considerar a relação semântica de 

denotar um objeto unicamente um sentido. Teríamos um tipo de confusão entre 

a linguagem e a ontologia.  

Outra proposta seria introduzir como sentidos a hecceidade (thisness) a 

propriedade de ser idêntico a si mesmo. Essa solução não afeta a 

composicionalidade do sentido e, além disso, nos libera da árdua tarefa de 

encontrar propriedades identificadoras complexas. Obteremos os mesmos 

resultados que na teoria da referencia direta sem modificar o espírito fregeano 

do modelo. A proposição teria a mesma forma , isto é,  

(2) [!ZFZ ^ !xAx   ^  Zx] (Z, x, ), 

com a pequena diferença de que o sentido de Quine [!xAx]  seria  a propriedade 

de ser igual a Quine, então [x= a] (x). Ela implica a unicidade na sua forma 

lógica e se situa num nível acima na hierarquia do que o objeto identificado. De 

modo breve, ela tem todas as características de um sentido; antes ela é um 

sentido. Da necessidade da identidade segue-se que o único objeto que instancie 

essa propriedade seria Quine e nada mais do que Quine em todos os mundos 

possíveis. A solução seria imune contra os ataques do Kripke. Se Quine não 

tivesse existido, se o sentido não denotasse nada, por conseqüência, a sentença 

seria sem valor de verdade. Hecceidade com um legítimo tipo de sentido foi 

proposto por Ruffino na sua demonstração de que existe um infinito número de 

sentidos. Sendo a um número real, toma-se ser igual a a como sentido desse 

número real.10 

No caso apresentado, a proposição (1) parece até natural identificar 

americano por um sentido. Nós, provavelmente, identificamos a propriedade 

de ser um americano através de um sentido, talvez já na infância como a 

                                                
10 Cf. Ruffino, M (2008). “Chateaubriand’s Senses”. In: CARNIELLI W. & SILVA, JAIRO J. (Eds.) (2008), p. 
301. 
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nacionalidade de John Wayne ou algo semelhante. Agora consideramos o 

exemplo do Chateaubriand onde o predicado se refere à propriedade de 

ensinar: 

Platão ensinou Aristóteles 11  

A analise de Chateaubriand seria conforme uma proposição com o 

conteúdo análogo a (2), quer dizer, dois sentidos de 1ª ordem e um sentido de 2ª 

ordem, composta então de sentidos. Ora, aí enfrentamos, apesar da correção da 

análise, alguns problemas mais práticos. A propriedade ensinar nos parece uma 

propriedade básica, o sentido, porém, seria uma propriedade muito mais 

complicada e menos natural. Como também é difícil dar boas definições de 

certas propriedades, a habilidade de se referir a um sentido verbalmente, 

pressupõe um bom domínio da ars definiendi. A possibilidade de se referir a 

um sentido de uma entidade x com a expressão “o sentido de x”, embora exista, 

não revela muito sobre o sentido fora da ordem dela. O problema surge quando 

os sentidos têm que ser propriedades complexas, pelo menos mais complexas 

que as entidades referidas, ou envolver indexicais. Essa complexidade é uma 

característica da expressão lingüística que expressa o sentido.  Porque, porém, 

deveria identificar uma relação bem conhecida como ensinar através de alguma 

de ordem superior mais complicada e a primeira vista muito estranha. A 

situação lembra o problema de Frege que não se pode definir tudo, todavia, se 

tem que começar em algum lugar.  Pressupondo que certas propriedades e 

certos objetos, pelo menos, para o nosso senso comum e no emprego da 

linguagem e nossa aprendizagem da linguagem são mais conhecidas, mais 

básicas que outras, gostaríamos de ter a propriedade mesma como conteúdo 

proposicional e não um sentido dela. Como poderíamos obter isso? Tenho que 

identificar a propriedade de ser americano diretamente?   

                                                
11Chateaubriand, O. (2007) “The Truth of Thoughts: Variations on Fregean Themes.” Grazer 
Philosophische Studien, nº 75, p. 199-215, p. 210. 
 



Revista do Seminário dos Alunos do PPGLM/UFRJ: n.1, 2010Revista do Seminário dos Alunos do PPGLM/UFRJ: n.1, 2010Revista do Seminário dos Alunos do PPGLM/UFRJ: n.1, 2010Revista do Seminário dos Alunos do PPGLM/UFRJ: n.1, 2010 

 

http://seminarioppglm.wordpress.com/revistahttp://seminarioppglm.wordpress.com/revistahttp://seminarioppglm.wordpress.com/revistahttp://seminarioppglm.wordpress.com/revista----dodododo----seminarioseminarioseminarioseminario----dosdosdosdos----alunosalunosalunosalunos----dodododo----ppglm/ ppglm/ ppglm/ ppglm/  

 

11 
 

Aquilo funcionou no primeiro nível, empregaremos nos níveis 

superiores. O sentido de uma propriedade de qualquer nível pode ser também 

a propriedade de ser igual a esta propriedade [Z=F] (Z). Esta solução, contudo, 

nos enfrenta com o problema da identidade de propriedades. Geralmente não 

temos bons critérios de identidades para nenhum tipo objetos, nem para os 

conjuntos. O conjunto vazio é definido como o conjunto ao qual não pertence 

nenhum elemento. Preciso considerar todos os elementos para defini-lo. A 

melhor opção seria: duas propriedades Z e W do nível n são idênticas se elas 

são indiscerníveis com respeito a todas as propriedades do nível n+1.12(e, talvez, 

seja necessário isso também, elas têm a mesma extensão).  Adotamos então uma 

versão do principium identitatis indiscernibilium para propriedades.  

Uma alternativa ainda mais trivial seria dizer que proposições são 

idênticas às sentenças verdadeiras. Como as duas categorias estão 

representadas pelos mesmos tipos de expressões lingüísticas, teríamos a mesma 

estrutura dos dois. A conseqüência é que nesse caso os estados de coisas 

coincidiriam na sua forma com proposições verdadeiras. A relação de 

instanciação entre uma proposição seria substituída pela de identidade. 

Proposições, contudo, não seriam compostas de sentidos, não seriam 

propriedades de estados de coisas e a variedade de possíveis tipos de 

proposições desapareceria. 

 

3) Conclusão 3) Conclusão 3) Conclusão 3) Conclusão     

Indicamos que o sistema de Chateaubriand é capaz de expressar 

proposições singulares, além do que já sabemos, proposições fregeanas. 

Entendemos que a solução proposta possa parecer trivial. No entanto, ela 

funciona e desempenha o papel desejado. Não devemos esquecer que a própria 

teoria da referência direta fornece uma idéia igualmente trivial, a de que o 

                                                
12 Cf. Chateaubriand, O.(2001) Logical Forms. Part I: Truth and Description. 1. ed. Campinas: UNICAMP, 
Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência, p. 354. 
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conteúdo proposicional é a entidade diretamente referida. Agora podemos 

expressar todos os tipos de proposições dependendo dos nossos objetivos e 

tipos de investigação. 
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