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It is a capital mistake to theorize before one has data. Insensibly one begins to twist 

facts to suit theories, instead of theories to suit facts. 

 

Sherlock Holmes, in: A Scandal in Bohemia. 
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RESUMO 

 

O objetivo principal deste trabalho é esclarecer os conceitos centrais envolvidos no 
estudo da formalização das sentenças condicionais. Mais especificamente, 
empreendemos uma análise comparativa de duas das principais e mais tradicionais 
propostas de formalização dos condicionais (Lewis (1973c) e Adams (1975)), propostas 
responsáveis pela inauguração de vertentes de análise que ainda se fazem presentes no 
debate contemporâneo sobre o tema. Visamos, fundamentalmente, o esclarecimento das 
principais assunções presentes nessas propostas. Com base em certas técnicas de 
desambiguação presentes em Bennett (2003) e em Lycan (2005), buscamos explicitar 
como essas assunções articulam-se, efetivamente, aos objetivos almejados pelas 
abordagens inaugurais.  Os resultados que se seguem mostram que existe um 
pressuposto, não explicitamente declarado, tácito, a definição do objeto de estudo dessas 
teorias, isto é, a definição de sentença condicional. Argumentamos que, apesar de não 
claramente declarada, a definição do objeto de estudo desempenha um papel 
fundamental na própria inteligibilidade do debate.  
 

Palavras-Chave: Lógica Condicional, Filosofia da Lógica, Filosofia da Linguagem. 
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ABSTRACT 

 

The main goal of this work is to clarify the central concepts involved in the study of 
formalization of conditional sentences. More specifically, it has been done a 
comparative analysis of the two greater and more traditional proposals of conditional 
formalization (Lewis 1973c e Adams 1975). These proposals were responsible for the 
creation of a way of analysis that still present in the current debate about this subject. 
This work pursues to explain the principal assumptions held within these proposals. 
According to certain disambiguation techniques from Bennett (2003) and Lycan (2005), 
this work tries to explicit how these assumptions connect to the aims sought by the 
initial approaches. The following results show that there is a not declared presumption, 
the definition of the object of study of these theories, i.e., the definition of conditional 
sentence. This work argues that despite of not explicitly declared the definition of the 
study object has a central role in the intelligibility of the debate itself.  
 

Key words: Conditional Logic, Philosophy of logic, Philosophy of Language.  
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INTRODUÇÃO 

 

O objetivo de uma lógica condicional é formular, através do estudo das 

propriedades lógicas das sentenças condicionais, uma explicação de como juízos 

condicionais são aceitáveis, quais inferências envolvendo sentenças condicionais são 

válidas, e que papel essa classe de sentenças desempenha em argumentos.  

É sabido que entre as diferentes lógicas condicionais existem várias e, não raro, 

irreconciliáveis divergências. As propostas de formalização das sentenças condicionais 

pressupõem, além de divergências concernentes a aspecto técnicos e formais, certas 

assunções sobre a natureza do objeto de estudo dessas propostas, isto é, assunções sobre 

as características definidoras que identificam as sentenças condicionais e seu papel. 

Embora não explicitamente declarada, a definição de tais características envolve 

problemas conceituais complexos, cuja solução é  imprescindível para a inteligibilidade 

do debate, como, por exemplo, a adequação das teorias aos propósitos, aos quais, 

nominalmente, se destinam. 

Nesta dissertação, abordaremos os principais problemas conceituais 

relacionados à representação formal das sentenças condicionais. Mais especificamente, 

traçaremos um estudo comparativo entre duas abordagens inaugurais: Lewis (1973c) e 

Adams (1975). Com base em certas técnicas de desambiguação presentes em Bennett 

(2003) e Lycan (2005), buscamos explicitar como essas assunções articulam-se, 

efetivamente, aos objetivos almejados pelas abordagens inaugurais. 

No primeiro capítulo, são apresentados, de forma sucinta, os principais 

problemas e tipos de abordagens presentes em Lógica Condicional. Essa exposição 

sinóptica tem um objetivo instrumental: mapear os principais conceitos e argumentos 

que compõem a pauta dos debates sobre Lógica Condicional (conceitos e argumentos 

que nos serão úteis para a exposição dos capítulos subseqüentes).  A exposição 

sinóptica do capítulo 1 nos conduzirá a uma discussão acerca da ordem em que os 

problemas teóricos da lógica condicional podem ser enfrentados. Enfatizaremos um 

aspecto fundamental na ordem em que a análise teórica das sentenças condicionais, 

efetivamente, se dá, e que chamaremos, então, de ordem epistemológica. 

Uma vez apresentada uma descrição panorâmica dos problemas, expomos, 

então, no capítulo 2, a abordagem modal, de Lewis e, no capítulo 3, a abordagem 

probabilística, de Adams. Melhor dizendo, exporemos, em pormenor, a motivação, os 

objetivos e os principais conceitos presentes nessas duas propostas. Uma vez exposto 
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este repertório conceitual, estamos aptos, no capítulo 4, a comparar essas duas 

propostas. Nosso exercício consiste em aplicar cada exposição para analisar diversas 

sentenças condicionais. Será um exame dos microproblemas, ou seja, um exame das 

vantagens e limitações das duas abordagens. Uma vez examinados esses problemas 

específicos, analisaremos, ainda, nesse capítulo, os macroproblemas a que estão sujeitas 

as propostas de Lewis e Adams, ou seja, problemas teóricos de ordem geral que são 

antepostos a essas teorias. São problemas particulares que se impõem a cada uma das 

abordagens. Além desses problemas, mencionamos um problema importante, também 

de ordem geral, ao qual estariam submetidas as duas abordagens, a saber, o problema da 

classificação semântica das sentenças condicionais. 

Para responder apropriadamente a esse problema, apresentado no capítulo 4, 

será necessário introduzir, no capítulo 5, uma terceira perspectiva teórica representada, 

fundamentalmente, pela proposta de Lycan. Ou melhor, a questão da classificação 

semântica das sentenças condicionais nos conduzirá a algo mais fundamental, que diz 

respeito à definição de sentença condicional.  

A abordagem de Lycan, como veremos, fornecerá importantes critérios para 

responder a esse caso. Ainda no capítulo 5, apresentamos critérios importantes 

propostos por Bennett. Já, nas considerações finais, exploramos a possibilidade de 

combinar esses critérios.           
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 CAPÍTULO 1: LÓGICA CONDICIONAL  

 

1.1 A abordagem verofuncional 

 

Sentenças condicionais são expressões identificáveis, paradigmaticamente, pela 

forma ‘Se ..., então’. Essa forma lingüística exibe, notadamente, um grande número de 

variações, como os condicionais contrafactuais (‘Se fosse o caso que A, teria sido o caso que 

B’), condicionais causais (‘Se A é causa, então, B é conseqüência’), condicionais normativos 

(‘Se A, então, B deve ser feito’). Condicionais também são usados para expressar ações (‘Se 

A é feito, então, obtém-se B’) regularidades (‘Se A, então, normalmente, B’), etc. A 

estrutura das sentenças condicionais parece envolver estruturas implícitas, complexas, pois, 

há condicionais em linguagem natural em que nem a palavra ‘se’ nem ‘então’ ocorrem, 

como por exemplo: ‘Estivesse eu com calor, teria removido meu casaco’, ‘Quando eu achar 

um bom hotel me hospedarei nele’, ‘Você precisará do meu número, caso queira me 

telefonar’. Apesar de aparentemente distintas do ponto de vista gramatical, todas estas 

orações envolvem duas cláusulas: uma expressa um tipo de condição e a outra, uma 

afirmação que de certo modo depende da condição. A ordem destas cláusulas não é fixa, 

pois, como os exemplos ilustram, por vezes, o antecedente precede o conseqüente, mas pode 

ocorrer que o conseqüente venha antes do antecedente. 

Em sistemas formais clássicos, as sentenças condicionais são representadas por um 

conectivo binário, a implicação material: ‘ ’. O comportamento desse conectivo é 

governado por regras sintáticas e regras semânticas, essas últimas responsáveis por conferir 

sentido a esse conectivo. Em sistemas proposicionais, as letras são interpretadas como 

proposições, definidas, estrita e simplesmente, como algo ao qual pode se correlacionar um 

valor de verdade. Em sistemas clássicos, os valores de verdade são denominados, na maioria 

das vezes, verdadeiro e falso. A semântica formal clássica é funcional-veritativa, pois, para 

determinar o valor de uma sentença composta, tudo o que precisamos saber é o valor das que 

a compõem. Esse tipo de valoração é bastante prático, uma vez que ele permite fazer uso 

pelas tabelas de verdade, de um recurso que nos permite determinar o valor de verdade de 

qualquer fórmula bem elaborada (fbf) e que ocorra, no sistema, não importando a 

complexidade da fórmula. Além disso, a valoração possibilita a interdefinibilidade dos 

conectivos, ou seja, podemos dizer, por exemplo, que  A B’ é o mesmo que ‘A  B’ e, 
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vale dizer, um é a abreviação do outro1. Para tanto, basta comparar as tabelas de verdade do 

definens e do definendum e verificar se correspondem à mesma função de verdade. 

Aliás, a implicação material é sobremaneira útil em sistemas lógicos, pois, permite 

circunscrever a noção de conseqüência lógica à noção de verdade lógica, visto que dizemos 

que ‘B’ é conseqüência de um conjunto finito de premissas se e somente se, for impossível 

que todas as premissas sejam verdadeiras e a conclusão falsa, diz-se, portanto, que, da 

passagem das premissas à conclusão, a verdade foi preservada, e isso nos dá um método que 

permite verificar a validade de um argumento: ou transformamos o argumento em uma 

sentença (A1∧ .... ∧ An) →B e verificamos se é uma tautologia, ou então, fazemos uma 

tabela de verdade conjunta para as sentenças A1,....,An  e B e verificamos se B é verdadeiro 

em todas as linhas nas quais A1,....,An  são conjuntamente verdadeiras. 

Malgrado essa praticidade, é fácil observar que a interpretação matricial dos 

conectivos, especialmente, a interpretação do conectivo , parece contradizer nossa 

interpretação intuitiva. Um ponto de discrepância é que em linguagem natural, como vimos, 

podemos juntar duas sentenças com diversos tipos de conectivos, formando, destarte, 

construções sintáticas que estão além do escopo dos operadores booleanos (por exemplo: 

‘apesar do fato de’, ‘apenas em caso de’, ‘porque’ etc.). A questão é que nem todos os 

conectivos presentes em contextos informais podem ser traduzidos para a forma funcional-

veritativa.  

Admite-se, em geral, que os conectivos não funcional-veritativos, presentes em 

linguagem natural são vagos e, não raro, sujeitos a interpretações conflitantes. Diante da 

necessidade de precisão requerida em sistemas formais tais conectivos são, apesar da sua 

importância em contextos informais, excluídos. A irredutibilidade de certos conectivos 

ocorre porque eles afirmam e sustentam algum tipo de conexão (causal, por exemplo) entre 

as sentenças componentes (ou, melhor dizendo, entre os fatos descritos pelas sentenças). Em 

tais contextos, a verdade do condicional parece depender de algo além da soma de suas 

partes. Em contrapartida, o condicional material é um conectivo formal, cujo valor de 

verdade é determinado em função apenas dos valores de verdade de suas sentenças 

componentes.   

 

                                                   
1
 Estamos nos referindo à  lógica clássica. Em subsistemas da lógica clássica, como por exemplo, 

na lógica intuicionista, esta observação não se aplica. 
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Há consenso entre proponentes de enfoques verofuncionais e os que sugerem 

enfoques não verofuncionais para a análise das sentenças condicionais em que ‘Se A, então, 

B’ é falso quando A é verdadeiro e B é falso; parece haver consenso, também, de que o 

condicional, às vezes, é verdadeiro nas outras três combinações dos valores de verdade dos 

componentes. O ponto de divergência é que os proponentes de abordagens não 

verofuncionais, não concordam que o condicional seja sempre verdadeiro em cada um dos 

três casos restantes. As tabelas 1 e 2 (página 4) ilustram essa diferença. De acordo com a 

interpretação verofuncional, para saber o valor de verdade de um condicional, não é 

necessário nenhum conhecimento prévio, adicional, além do valor de verdade das sentenças 

que o compõem. Como podemos ver, na tabela 1, na interpretação verofuncional ‘Se A, 

então, B’ é falso, apenas quando A = V e B = F e verdadeiro, em todas as demais 

combinações. Ou seja, das possíveis valorações atribuíveis a A e B, em apenas um caso, o 

condicional é falso. Na tabela 2, como podemos ver, o condicional também é falso, quando 

A = V e B = F (coluna iv). No entanto, existem outros casos em que o condicional ainda é 

falso. Para ser mais exato, alguns dos defensores da interpretação não verofuncional 

concordam com a interpretação verofuncional que, quando A = B = V , ‘ Se A, então, B’ = 

V. Outros, no entanto, discordam, e postulam que, nesses casos, deve haver uma relação 

mais ‘forte’ entre antecedente e conseqüente.    

Suponhamos que apenas a linha 4 da coluna (ii)  seja eliminada, e não haja nenhum 

conhecimento prévio sobre os demais valores de verdade. Logo, intuitivamente, é legítimo 

inferir que ‘Se ~ A, então, B’. Uma vez eliminada a possibilidade de que A e B sejam ambos 

falsos, então, se A é falso, só restaria uma possibilidade: B é verdadeiro. Na interpretação 

verofuncional, se eliminássemos apenas a linha 4, eliminaríamos a única possibilidade na 

qual ~A B seria falso; seria forçoso concluir que ~A B é verdadeiro. Já segundo uma 

interpretação não verofuncional, caso eliminássemos apenas a linha 4, restaria alguma 

possibilidade de falsidade; ou seja, eliminar a linha 4 não implicaria eliminar as demais 

possibilidades, incompatíveis com a linha 4, nas quais ~ A B é falso. Nas duas últimas 

linhas da coluna (i), em todas as possíveis situações nas quais A é falso e A B é verdadeiro. 

No entanto, parece contra-intuitivo que A  (A B), ou seja, que a falsidade de A  implique a 

verdade de (A B). 

A teoria verofuncional sustenta ser desnecessária a suposição de uma conexão entre 

antecedente e conseqüente, pois, tal conexão não seria necessária para determinar as 
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condições de verdade de um condicional. Por seu turno, a teoria não verofuncional sustenta 

que a mera valoração do antecedente e conseqüente não é suficiente para determinar as 

conexões (sejam elas causais, conceptuais, etc.) necessárias à análise das sentenças 

condicionais. 

Interpretação verofuncional 

   (i) (ii) (iii) 

 A B A  B ~A  B A  ~B 

1. V V V V F 

2. V F F V V 

3. F V V V V 

4. F F V F V 

Tabela 1 

Interpretação não verofuncional 

   (iv) (v) (i) 

 A B A  B ~A  B A  ~B 

1. V V V V/F F 

2. V F F V/F V 

3. F V F V V/F 

4. F F V F V/F 

Tabela 2 

 

1.2. Paradoxos da implicação material 

 

Podemos sumarizar o que foi apresentado na seção anterior, dizendo que a 

interpretação dos conectivos é dada por 4 aspectos (ou níveis): 

(i) Axiomas e regras de inferência; 

(ii) Leituras de (i) na linguagem natural; 

(iii) Interpretação matricial (formal); 

(iv) A explicação informal de (iii).  

Segundo Haack (1978), os níveis (i) e (iii) correspondem à semântica 

estritamente formal, são, portanto, níveis cujo tratamento é menos controverso. Já os 

níveis (ii) e (iv), embora igualmente importantes, são mais complexos, envolvem 

problemas adicionais, extra-formais. Isto ocorre porque o que identifica um sistema de 
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lógica como tal (e o diferencia do puro cálculo) é a interpretação, o ‘sentido’ informal 

que é atribuído aos valores das matrizes e às letras proposicionais. O problema é que tal 

conhecimento não deriva exclusivamente da interpretação formal das matrizes, axiomas 

e regras de derivação (ou inferência). 

Em sistemas que possuem a implicação material, como vimos, uma sentença 

condicional A→B é verdadeira se ‘A’ é falsa ou ‘B’ é verdadeira. Com o condicional 

podemos gerar teoremas como:  

(1) A→(B→A)  

(2) ~ A→(A→B) 

(3) (A→B) ∨ (B→A)           

Tais teoremas ficaram conhecidos, historicamente, como paradoxos da 

implicação material, termo cunhado  por C.I. Lewis para evidenciar que, caso leia-se o 

condicional material como ‘implica’ o resultado seria anti-intuitivo, pois, o terceiro 

deles, por exemplo, indicaria que, ou uma sentença implica a segunda,  ou  é por esta 

implicada. Foram estes paradoxos que motivaram Lewis e, posteriormente, vários 

outros autores, a buscar uma formalização que dê conta da noção de implicação, uma 

vez que o condicional material não é capaz de formalizar. Claro que a leitura de tais 

teoremas, como paradoxais, resulta da leitura informal que a eles atribuímos. E tal 

atribuição está sujeita, por sua vez, ao problema de como os conectivos obtém 

significado.  

A posição acerca de como os conectivos ganham significado depende e, ao 

mesmo tempo influencia,  uma série de problemas. Podemos, por exemplo, pressupor 

que os significados dos conectivos são dados tão somente pelo nível formal (i e iii), pois 

a formalização deve visar à precisão, não à tradução de nossos usos intuitivos e, não 

raro, vagos; no outro pólo de respostas possíveis, pode-se exigir que o sucesso de um 

sistema lógico dependa, ao contrário, de sua capacidade de ‘espelhar’, representar, os 

usos intuitivos, extra-sistemáticos, da linguagem natural. O problema da discrepância 

entre os conectivos formais e as leituras informais dos conectivos depende, em boa 

parte, dos pressupostos admitidos.  

 

1.2 Argumentos a favor da interpretação verofuncional 

Existem várias estratégias de defesa da interpretação verofuncional. Segundo 

Sainsbury (2006), essas estratégias podem ser agrupadas em duas categorias: a 1ª 
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consiste em banir os supostos contra-exemplos através do conceito de implicadura 

conversacional; a 2ª consiste em apresentar argumentos a favor da interpretação 

verofuncional. Para fins didáticos, chamaremos a essas estratégias de estratégia indireta 

e estratégia direta, respectivamente. Começaremos pela exposição desta última. 

1) Primeiro argumento:  

Consideremos a seguinte instância: 

1. Ou o mordomo ou o jardineiro matou o patrão. 

Logo, se o jardineiro não o matou, o mordomo matou-o. 

Ou seja: 

     1’.   A  B 

           ~ A → B             

Não parece haver dúvida quanto à validade do argumento acima. Também 

poderia se ter certeza de que a 1ª premissa pode ser parafraseada como:  

2. (O mordomo matou o patrão)  (O jardineiro matou o patrão) 

 E esta paráfrase, por sua vez, equivale a: 

3. (O jardineiro não matou o patrão) (O mordomo matou o patrão) 

   Substituindo a premissa do argumento 1. por 3., temos: 

4. (O jardineiro não matou o patrão)  (O mordomo matou o patrão) 

Logo, se o jardineiro não o matou, o mordomo matou-o. 

Destarte, temos outra maneira de formalizar o argumento 1: 

     1’’. ~ A → B 

            ~A 

              B 

 Assumindo que essa substituição pode ser aplicada em qualquer caso, 

independentemente do assunto em questão, temos a seguinte generalização: 

5. Qualquer sentença da forma ‘A → B’ implica a sentença ‘se A então B’. 

6. Qualquer sentença da forma ‘Se A então B’ implica a sentença 

correspondente ‘A →  B’. 

Em suma, ‘A → B’ e ‘ Se A, então, B’ são equivalentes. 

2) Segundo argumento: 

Este argumento procura justificar a atribuição dos valores de verdade dispostos 

na tabela 3, a saber: 
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A B Se A, então, B 

V V V 

V F F 

F V V 

F F V 

Tabela 3 

O argumento parte da seguinte premissa, ou melhor, do seguinte princípio: 

1.  A, se A então B B. 

Este princípio, o modus ponens (MP) garante que a verdade do antecedente e a 

falsidade do conseqüente são elementos suficientes para determinar a falsidade de um 

condicional. Melhor dizendo, se analisarmos este princípio na tabela de verdade, 

constataremos, que na linha em que A = V e B = F, A → B = F, assim sendo, o MP, um 

princípio, que se espera estar presente em qualquer sistema lógico, endossa a 

verofuncionalidade de ‘Se A então B’. 

A segunda premissa é: 

2. Se [A1,...,An B  C] então [A1,...,An  se B então C]. 

Ela diz-nos que se tivermos um argumento válido, qualquer uma de suas 

premissas pode ser descartada, caso essa premissa (‘B’) seja posta como antecedente de 

um condicional cujo conseqüente é a conclusão original do argumento (C). Destarte, as 

premissas reduzidas (A1,...,An) implicarão a conclusão condicional (‘se B então C’). Em 

suma, temos outro princípio, a prova condicional.  (PC). Adicionemos, então, o terceiro 

princípio: 

3. Se C está em A1,...,An , então [A1,...,An  se B então C]. 

 Uma vez admitido esse princípio geral, podemos apontar um caso particular: 

4. B  B. 

Ressaltamos, ainda, o seguinte: 

5. B, A  C. 

Então, por (2), temos: 

6. B Se A então B. 

Podemos dizer, portanto, que um conseqüente verdadeiro é suficiente para 

estabelecer a terceira e quarta linhas da tabela. 
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 Acrescentemos à nossa lista, o seguinte: 

7. Se [(A1,...,An B)  C], então [A1,...,An  B], para qualquer B. 

Podemos dizer que dada a forma das premissas nesse esquema, então o 

argumento é válido, não importa a sua conclusão. Em particular, temos: 

8. B, ~B  A. 

Aplicando (2), encontramos, nesse caso: 

9. B Se não B então A. 

Dito de outro modo, a falsidade do antecedente é suficiente para estabelecer o 

valor de verdade de um condicional. Justificamos, portanto, a terceira e quarta linhas da 

tabela 3. 

Portanto, ‘Se ..., então, ... B’ é verofuncional e expressa a mesma função de 

verdade da implicação material. 

A idéia principal que guia esses argumentos é que o conhecimento das 

condições  de verdade do condicional material constitui o conhecimento mínimo e 

suficiente para a compreensão das condições de verdade de ‘Se A, B’. O primeiro 

argumento assegura que, admitindo a premissa 1, temos que admitir uma conclusão 

formal geral, a saber, equivalência entre o condicional material e o ‘Se então’ da 

linguagem natural, não importa o conteúdo vinculado na sentenças condicionais..Vale 

salientar que esses argumentos são, na realidade, utilizados para defender a 

plausibilidade da interpretação verofuncional, mas, não levados, efetivamente, em conta 

nos debates, por conseguinte, os opositores não consideram esses argumentos legítimos, 

pois, envolveriam uma petição de princípio, isto é, admitem como pressuposto o que 

deveriam provar.  

A estratégia indireta mais importante foi protagonizada por Grice (1989). Ele é 

responsável por uma defesa pragmática das condições de verdade. Essa defesa sustenta-

se a partir de duas teses (Barker, 1967)2: 

(G1): Asserções de sentenças declarativas podem ter dois conteúdos: o que é 

dito e o que é indicado 

(G2): O conteúdo expresso por uma sentença S depende das condições de 

verdade dessa sentença e essas condições são verofuncionais . A implicadura de S, se 

houver, não contribui para a constituição de suas condições de verdade. 

                                                   
2 Discutiremos essas teses no capítulo 4. 
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Grice afirma que a estranheza de certas leituras dos conectivos verofuncionais 

não advém de algum problema nas regras formais de validade estipuladas para os 

conectivos, mas sim, de questões relativas à implicadura conversacional, isto é, 

“inferências suscitadas por elocuções de frases proferidas em contextos conversacionais 

específicos”3. Falando de outra maneira, existem certos contextos, nos quais, uma 

pessoa encontra-se justificada em acreditar em uma proposição, mas, no entanto, não se 

segue, necessariamente, que ela esteja autorizada a dizer, a tornar público o conteúdo de 

sua crença.  

A estratégia de Grice consiste em explicar por que certas sentenças verdadeiras 

segundo a tabela de verdade não são asseríveis. Sentenças condicionais cujo antecedente 

é falso não são asseríveis, porque seria dispendioso asserir uma sentença composta,caso 

soubéssemos que um dos seus componentes é falso. Tipicamente, sentenças 

condicionais cujo antecedente é falso, por exemplo, não são asseríveis, porque, nesse 

caso, a assunção ou hipótese é reconhecidamente falsa pelo falante. No entanto, 

segundo Grice, nada interfere ou determina as condições de verdade da sentença, isto é, 

nas razões que o falante tem para acreditar na sentença. 

  

1.4. A abordagem não verofuncional 

 

Podemos dizer que esse tipo de abordagem é motivado, de modo geral, pela 

constatação de que algumas expressões em linguagem natural não são verofuncionais, 

ou melhor, que os conectivos efetivamente empregados em linguagem natural formam 

sentenças complexas, cujo valor de verdade não é determinável a partir do valor de 

verdade de seus componentes, isto é, suas sentenças atômicas. No caso das sentenças 

condicionais, os paradoxos da implicação material figuram como um dos principais 

argumentos contra a abordagem verofuncional. No entanto, para aceitá-los como tal, é 

necessário admitir uma leitura controversa da implicação material. Pode-se argumentar, 

acertadamente, que a implicação é um operador formal eficiente, cujo emprego em 

sistemas formais é bem definido e exclui a miríade de leituras semânticas às quais as 

sentenças condicionais, em linguagem natural, estão sujeitas, como por exemplo, a 

noção de “conexão causal”. No entanto, o fato é que existem formalizações que buscam 

representar mais acuradamente certos aspectos da linguagem natural e, tendo em vista 

                                                   
3  Branquinho, J.Murcho D. e Gomes, N. G. (orgs.), Enciclopédia de Termos Lógico-Filosóficos, 
p.399. 
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esse objetivo, o condicional material não mostra-se uma ferramenta adequada.  E dada a 

constatação de que em linguagem natural existem conectivos não verofuncionais, é 

natural que se questione se o condicional inclui-se nessa classe de conectivos. E mais: 

dadas variações do condicional em linguagem natural, parece bastante razoável supor 

que as sentenças condicionais (ou ao menos certo número de variações) não sejam 

verofuncionais. 

Dentro dessa perspectiva, o problema da determinação das condições de 

verdade (sejam elas verofuncionais ou não) pode ser posto de lado. Com efeito, como 

constata Chisholm (1946), Ramsey foi o primeiro a Ramsey propor em vez de um 

critério de verdade para a avaliação de sentenças condicionais, um critério de 

aceitabilidade. 

 Segundo o teste de Ramsey (RT), para descobrir quando e se uma sentença 

condicional é aceitável em um estado de crença, devemos: 

1. Adicionar o antecedente do condicional hipoteticamente ao conjunto de 

crenças; 

2. Se o antecedente e as demais sentenças já aceitas levam à contradição, 

então, fazem-se ajustamentos, mudanças mínimas, sem modificar a crença hipotética no 

antecedente, de modo a preservar a consistência; 

3.  Finalmente, verifica-se se o conseqüente do condicional é aceito no 

estado de crenças ajustado. 

 Se após essas etapas, o conseqüente ainda fizer parte no estado de crenças, a 

sentença condicional é asserível; caso contrário, não. O teste de Ramsey indica um 

método de aceitabilidade para sentenças condicionais, que se tornou muito influente 

para as abordagens que buscam formalizar as condições de verdade ou aceitabilidade 

das sentenças condicionais. Esse tipo de abordagem é chamada, por vezes, de 

abordagem suposicional. Como veremos posteriormente, o teste de Ramsey também 

exerceu influenciou (embora de maneira distinta) as abordagens que serão apresentadas 

nesta dissertação. 

  

1.5 Argumentos contra a verofuncionalidade 

O argumento geral apresentado na seção anterior, como vimos, não opõe, 

necessariamente, a abordagem verofuncional à abordagem não verofuncional. Melhor 

dizendo, a abordagem suposicional não se apresenta, ao menos em sua formulação 

‘positiva’, como incompatível com a abordagem verofuncional. No entanto, esse quadro 
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não é muito acurado, pois, grande parte das abordagens não verofuncionais se 

apresentaram, historicamente, como  concorrente da abordagem verofuncional. No que 

se segue, exporemos alguns argumentos empregados pelos partidários dessa posição. 

1) Primeiro argumento (argumento da não paridade):  

Se todas as ocorrências das sentenças condicionais expressassem a mesma 

função de verdade expressa pelo condicional material, então, dada uma sentença 

condicional, haveria um procedimento capaz de mostrar, sem sombra de dúvida, sua 

contraparte formal, ou melhor, a linha da tabela de verdade do condicional material, a 

qual essa sentença corresponderia. No entanto, é sabido existirem diversos casos em que 

tal correlação não é possível, ou é, ao menos, bastante questionável. (isto é:’Se o gelo é 

mais denso do que a água, então, ele flutua sobre ela’). Logo, ‘Se ..., então’ e ‘→’ não 

são intercambiáveis, como é possível constatar em diversos exemplos como: 

1.1) (A → B)  (A  C) →B. 

1.2) Se eu colocar açúcar nesse copo de café, ele ficará mais saboroso. 

Logo, se eu colocar açúcar e óleo disel nesse copo de café, ele ficará mais 

saboroso. 

É interessante notar que esses argumentos podem ser lidos como respostas aos 

argumentos adotados pela abordagem direta de defesa da interpretação verofuncional, 

pois, ela alega a equivalência entre o condicional indicativo e o condicional material. 

2) Segundo argumento (NTV): 

Essa linha de defesa sustenta que as condições de assertibilidade das sentenças 

condicionais mostram que eles não possuem valor de verdade ( NTV: non true value). 

Expresso de outro modo, a abordagem suposicional não seria compatível com a 

abordagem verofuncional (na verdade, a descartaria).  Edgington (1986), é a autora 

dessa versão mais radical em defesa da abordagem não verofuncional. Seus argumentos 

podem ser sumarizados nos seguintes itens: 

(E1): Condicionais indicativos não são verofuncionais; 

(E2): Condicionais indicativos também não possuem valor de verdade 

Edgington começa seu artigo atacando uma das teses defendidas por aqueles 

que propõem abordagens não verofuncionais de formalização do condicional material, a 

saber, a de que o condicional representa uma proposição distinta daquela expressa pelo 

condicional material. A autora busca investigar qual seria essa informação extra-

encapsulada pelo condicional. Para tanto, ela divide as objeções possíveis à abordagem 
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verofuncional em quatro subcasos, cada qual correspondente a uma linha da tabela de 

verdade do condicional material: à primeira linha pode ser objetado o seguinte 

argumento: 

 (A1) Quando o condicional possui antecedente e conseqüente verdadeiro, seu 

valor de verdade não é verofuncional.  

Essa objeção, argumenta Edgington, conduz à seguinte conseqüência: 

(C1) Alguém pode ter certeza que ‘A’ e ‘B’ são verdadeiros, mas isso não 

garante que ela saiba que ‘Se A então B’ é verdadeiro. 

No entanto, segundo Edgington, essa conseqüência é falsa, pois se é certo que 

uma sentença condicional (isto é, uma sentença hipotética) não é considerada  asserível 

pelo falante a partir do conhecimento que ele dispõe a respeito do valor de verdade de 

seus componentes, daí não se segue que o valor de verdade da sentença condicional não 

desempenhe nenhum papel importante na avaliação do falante, pois ele precisa checar o 

valor de verdade do antecedente e  do conseqüente do condicional. Embora a ‘conexão’ 

entre antecedente não dependa estritamente de seus valores de verdade, não se segue 

que a avaliação da sentença condicional não dependa do valor de verdade de seus 

componentes. Em outras palavras, apesar das condições de verdade não serem 

condições suficientes para estabelecer a assertibilidade de uma sentença condicional, 

não se segue que elas não sejam condições necessárias, condições que desempenham 

um papel importante na avaliação dessa classe de sentenças. 

Se (C1) é falso, então, a assunção que lhe deu origem, (A1) deve ser 

descartada. Portanto, conclui Edingnton, caso o condicional possua condições de 

verdade, elas serão verofuncionais nesse caso, ou seja, quando antecedente e 

conseqüente são verdadeiros. No segundo subcaso da tabela de verdade (ou seja, quando 

o antecedente é verdadeiro e o conseqüente falso), levanta-se uma objeção (A2) 

(análoga à objeção (A1), que conduz a uma conseqüência (C2). Essa última é refutada, 

pois, saber que  ‘A’ é verdadeiro e ‘B’ é falso, são condições necessárias para julgar que 

o condicional ‘Se A então B’ é falso. Edington analisa os outros subcasos de maneira 

análoga: contra cada linha  i da tabela de verdade é levantado um argumento Ai e uma 

conseqüência Ci. No último passo Ci é refutada  e, por conseguinte, a assunção que lhe 

deu origem. Sendo assim, é refutado o argumento em favor da abordagem não 

verofuncional. E quanto à abordagem verofuncional? 

Segundo Edgington, a abordagem verofuncional é equivocada, mas não 

totalmente descartável. É equivocada porque seus partidários interpretam-na como se 
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descrevesse as condições de verdade das sentenças condicionais. Nesse sentido, a 

abordagem veronfuncional é errada. Ela acrescenta, ainda, que nenhuma abordagem não 

verofuncional pode acomodar uma leitura satisfatória das sentenças condicionais, ou 

melhor, uma leitura que dê conta do grau de assertibilidade dos condicionais. Em suma, 

segundo Edgington, nem a abordagem verofuncional, nem a abordagem não 

verofuncional podem ser adotadas. Logo, conclui-se que as sentenças condicionais não 

possuem quaisquer condições de verdade, sejam elas verofuncionais ou alternativa, 

como aquelas postuladas pelo condicional material. 

É importante salientar, que os argumentos mobilizados pelos defensores da 

abordagem não verofuncional não são aceitos por seus opositores, pois, estes últimos 

julgam que esses argumentos são falaciosos, uma vez que incorrem em petição de 

princípio.  

 

1.6 Tipos de Condicional 

Até o momento, apresentamos as divergências teóricas que caracterizam as 

diferentes teorias dos condicionais. No entanto, existe uma divergência fundamental que 

perpassa as mais diferentes teorias, a saber, o da classificação dos tipos de condicional. 

Tradicionalmente, os condicionais são classificados em dois grandes grupos: indicativos 

e contrafactuais. No primeiro, estão incluídas, paradigmaticamente, sentenças 

condicionais flexionadas no presente do indicativo (por exemplo: ‘Se alguém está com 

ciúmes, então que atire a primeira pedra’) e, no segundo, sentenças ‘contrárias ao fato’, 

ou seja, sentenças cujo antecedente é factualmente falso (ex: ‘Se você tivesse estudado 

mais, teria passado no exame’). Vale salientar que a maioria dos autores classifica 

qualquer sentença não contrafactual como pertencente à classe de sentenças indicativas 

(ex: ‘se você estudou, então, você passou’). Ou seja, os termos ‘ condicional indicativo’ 

e ‘condicional contrafactual’ são tomados no debate, tacitamente, para denotar uma 

diferença entre dois grandes tipos semânticos de sentenças condicionais e não 

diferenças gramaticais.  

No entanto, essa classificação é controversa, pois, embora se admita que haja 

algum contraste semântico entre as sentenças condicionais subjuntivas (ou 

contrafactuais) e indicativas, não há acordo quanto ao escopo e relevância dessa 

diferença semântica. Uma das objeções a essa classificação é que ela, ao contrário do 

que defendem seus proponentes, reflete apenas um aspecto gramatical (o tempo verbal), 

superficial, e não, um aspecto semântico, pois, existem sentenças condicionais 
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subjuntivas que podem ser interpretadas não contrafactualmente (por ex: Em ‘Se 

Roberto estivesse no supermercado, compraria salmão’,  a sentença antecedente não é 

necessariamente falsa, nem verdadeira, ou melhor, não há nada nessa sentença que 

force-nos a presumir se Roberto está ou não está no supermercado).  

Outro problema correlato é o seguinte: os contrafactuais possuem condições de 

verdade distintas em relação aos condicionais indicativos (isto é, em relação a todos os 

demais tipos de sentenças condicionais)? Tradicionalmente, sustenta-se, que as 

sentenças contrafactuais possuem condições de verdade sui generis que as distinguem 

das outras espécies de sentenças condicionais.  Veremos mais adiante, no capítulo 2, os 

argumentos mobilizados para defender esse tipo de posição. Por hora, basta salientar 

que esse é um problema teórico muito importante, pois é  em face à sua resposta que 

derivará a adoção de uma abordagem semântica bipartida, ou seja, uma semântica que 

postula critérios semânticos distintos para os dois tipos de condicional, ou uma 

abordagem semântica unificada, isto é, uma única semântica que dê conta dessas 

variedades de sentenças condicionais. 

De maneira geral, parece haver consenso de que a classificação das sentenças 

condicionais em ‘indicativas’ e ‘contrafactuais’ é muito imprecisa. É comum, por 

exemplo, que defensores da divisão semântica usem os termos ‘subjuntivo’ como 

sinônimos embora admitam que esses termos não são co-extensivos. Conversamente, 

usualmente, os defensores de uma abordagem unitária (não todos, como veremos)  

concedem que os termos não são muito claros e que, por decisões metodológicas, 

expositivas, é admissível postular  rótulos para  agrupar certas variedades de sentenças 

condicionais. No entanto, não admitem que dessa divisão metodológica decorra uma 

divisão semântica. Edgington (2007) argumenta que os termo ‘contrafactual’ empregado  

na classificação das sentenças condicionais não é legítimo e  que deriva  apenas de   um 

rótulo postulado por certa tradição da filosofia da ciência  ao se deparar com  certos 

problemas teóricos das ciências empíricas que não podiam ser abordados através do 

aparato técnico destinado ao raciocínio matemático (notadamente,  a representação 

formal de termos disposicionais). 

 De todos os problemas apresentados neste capítulo, o problema da 

classificação dos tipos de condicionais parece-nos ser fundamental, pois, se não há 

acordo mínimo sobre os tipos de sentenças condicionais existentes em linguagem 

natural, parece ser difícil delimitar o objeto de estudo em debate e, assim sendo, fica 

interditado, desde o início, a elaboração de  critérios a partir dos quais as propostas 
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possam ser efetivamente comparadas. No entanto pode-se argumentar que a 

classificação das sentenças condicionais é uma das distinção teórica a qual uma teoria 

dos condicionais almeja  conquistar, e não uma condição pré-teórica sem a qual a 

comparação entre as diversas teorias condicionais estaria interditada. Com efeito, 

podemos dispor os problemas investigados pelas teorias condicionais em uma ordem 

lógica, tal como: 

(1)  Condicionais possuem condições de verdade? 

1.1 Caso possuam, essas condições são verofuncionais? Coincidem com as 

condições de verdade postuladas pelo condicional material ou com outro operador?   

1.2 Se não possuem condições de verdade, possuem condições de 

assertibilidade  ou de felicidade? Essas condições podem ser formalizadas? Como? 

(2)  Quantos e quais tipos de sentenças condicionais existem? 

(3) A formalização das sentenças condicionais exige uma semântica 

unificada ou duas semânticas (e.x. : semântica verofuncional e modal)? 

Postos em ordem lógica, vemos que o problema da classificação das sentenças 

condicionais é secundário e é subsidiário da problema (1) e suas ramificações. Porém, 

quer-nos parecer que a ordem epistemológica dos problemas, ou seja, a ordem em que 

os problemas efetivamente se apresentam, quando se busca elaborar a formalização das 

sentenças condicionais, é diferente: nesta, o problema (2) vem em primeiro lugar, pois, 

parece que só é possível responder à pergunta (1) caso o investigador pressupunha, de 

partida (ainda que de maneira vaga),  quais  tipos de sentenças condicionais existem, 

qual a função semântico-pragmática elas desempenham etc. É munido desses 

pressupostos que o investigador pode circunscrever o escopo de sua teoria, assim como 

testá-la  e contrastá-la às teorias concorrentes. Se é assim, resolver o problema (2) 

parece ser uma tarefa fundamental para a elaboração de uma teoria condicional 

satisfatória. 

No decorrer desta dissertação, esclareceremos esse ponto em detalhe. Antes, 

porém, a partir do capítulo dois, investigaremos detalhadamente as principais respostas 

fornecidas aos problemas (1)-(3). 
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CAPÍTULO 2: A ABORDAGEM MODAL DE LEWIS 

 

2.1. Uma interpretação modal das sentenças contrafactuais 

 É fácil constatar que os condicionais contrafactuais (ou subjuntivos) são 

sentenças das quais freqüentemente nos servimos, seja ao formularmos raciocínios que 

dizem respeito a previsões práticas de nosso cotidiano (ex: ‘Se a água tivesse sido 

aquecida até 100°C, teria fervido’), seja ao conjecturarmos a respeito do curso da 

história (por exemplo: ‘Se Champollion não tivesse encontrado a pedra da Roseta, não 

teria decifrado os hieróglifos egípcios’), ou mesmo sobre o possível curso de certos 

eventos particulares (ex: Se o avião tivesse caído na água, os passageiros teriam 

sobrevivido). No entanto, apesar dessa espontânea familiaridade, a compreensão teórica 

dessas sentenças oferece inúmeras dificuldades: sob quais critérios essa classe de 

sentenças é avaliada? Por que algumas sentenças contrafactuais parecem-nos 

intuitivamente mais plausíveis do que outras? Por exemplo, por que o contrafactual ‘Se 

o arquiduque Francisco Ferdinando tivesse sobrevivido ao atentado, o império Austro-

Húngaro não teria perdido seu herdeiro’, parece-nos mais plausível do que ‘Se o 
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arquiduque Francisco Ferdinando tivesse sobrevivido ao atentado, a 1ª Guerra Mundial 

não teria ocorrido’?  

Lewis (1973c) é o autor de uma influente proposta de formalização das 

sentenças contrafactuais. Podemos resumir o problema central tratado por Lewis, do 

seguinte modo: o que os condicionais contrafactuais significam, quando são 

verdadeiros? A resposta a essa difícil pergunta é enunciada, de forma preliminar, logo 

no início de sua obra (Counterfactuals), na seguinte e famosa passagem: 

 

‘Se cangurus não tivessem rabo, eles tropeçariam’, parece-me significar algo 

como: em qualquer estado de coisas possível no qual cangurus não têm rabo e 

que se assemelha ao nosso estado de coisas atual (...) os cangurus tropeçam. Eu 

fornecerei uma análise geral de condições contrafactuais a partir dessas noções 
4. 

Ou seja, a idéia fulcral é que a avaliação do conteúdo semântico de uma 

sentença condicional contrafactual depende de um conjunto de estados de coisas 

possível e similar ao nosso, mas no qual admite-se haver certa característica particular 

que o diferiria de nosso estado de coisas atual. Assim, em um estado alternativo de 

coisas suficientemente similar ao nosso, os cangurus são mamíferos marsupiais cujas 

patas traseiras são bem desenvolvidas em comparação às patas dianteiras. No entanto, 

nesse mundo alternativo, os cangurus não possuem caudas, e como esses animais não 

possuem membros dianteiros capazes de sustentá-los (ou outro mecanismo que lhes 

oferecesse equilíbrio), esses animais tropeçariam freqüentemente. A característica 

distintiva é expressa pelo antecedente do contrafactual. 

Essa formulação preliminar nos indica, em suma, que o valor de verdade de um 

contrafactual é determinado pelos valores, que o antecedente e o conseqüente assumem 

em um estado de coisas alternativo, isto é, em um  mundo possível. Uma pergunta 

natural é: por que essa formulação não é simplificada? Ou melhor, por que a avaliação 

de uma sentença contrafactual não depende apenas do mundo possível mais similar ao 

atual? Por que a avaliação levaria também em conta mundos menos similares em 

relação ao mundo atual? A resposta a essas pergunta será dada mais adiante. Por 

enquanto, vejamos como essa intuição inicial será definida. Ela será formalizada por 

                                                   
4 If Kangaroos had no tails, they would topple over’ seems to me to mean something   like this: in any 
possible state of affairs (…) in which Kangaroos have no tails, and which resembles our actual state of 
affairs, the Kangaroos topple over. I shall give a general analysis of counterfactual conditions along these 
lines. Lewis (1973), p. 1 
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meio de uma semântica de mundos possíveis5. Grosso modo, a formulação em termos 

dessa semântica diz: um contrafactual é verdadeiro sse, dado o mundo atual w, existem 

mundos quaisquer, w’ e w’’, acessíveis ao mundo atual6, nos quais, o antecedente da 

sentença contrafactual  é verdadeiro em ambos. Dito de outro modo: o antecedente de 

um contrafactual, , é falso no mundo atual, mas, há mundos nos quais   é verdadeiro. 

Entre esses mundos, haverá um conjunto W, no qual estão contidos os mundos 

(w’,w’’...) minimamente diferentes do mundo atual. Isso significa que os mundos 

contidos em W são variações mínimas do mundo atual. Caso a admissão de  nesses 

mundos implique, na verdade, do conseqüente, a sentença contrafactual será verdadeira. 

Em suma, uma sentença como ‘Se os cangurus não tivessem cauda, conseqüentemente, 

tropeçariam mais freqüentemente’ será verdadeira se e somente se, nos mundos 

possíveis mais próximos ao mundo atual V e V. 

Vemos, portanto, que a formulação intuitiva proposta por Lewis depende, 

fundamentalmente, da relação de similaridade entre mundos possíveis, e que, para 

tornar esse último conceito mais preciso, é necessário fazer apelo a conceitos como 

‘acessibilidade’ ‘mundos mais acessíveis’ etc. Para formular de modo mais preciso 

esses conceitos, Lewis introduz dois operadores condicionais contrafactuais, definidos 

nos seguintes termos: 

=   

 =  

Cuja leitura em linguagem natural é: 

: Se fosse o caso que , então teria sido o caso que   

 : Se fosse o caso que , então poderia ter sido o caso que   

Podemos depreender da leitura dos operadores em linguagem natural que eles 

expressam modalidades distintas, diferentes gradações modais. Por exemplo, a sentença 

‘Se João tivesse se inscrito, então ele teria feito a prova’ é diferente de  ‘Se João tivesse 

se inscrito, então poderia ter conquistado o 1º lugar’. Na 1ª sentença, o antecedente 

parece exprimir uma condição necessária para que o conseqüente se ocorresse. Já na 

segunda sentença, não: o fato de João ter estudado não garantiria sua aprovação em 1º 

lugar. A conquista do 1º lugar seria uma possibilidade, caso (em outro mundo possível) 

ele tivesse se inscrito. 

                                                   
 
6 Grosso modo: estados de coisas alternativos em relação ao estado de coisas efetivo, atual. 
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 Lewis toma um desses operadores (o boxarrow) como primitivo e define o 

outro a partir dele. Segundo Lewis, esses operadores correspondem às sentenças 

contrafactuais presentes nas linguagens naturais. No entanto, adverte o autor, o operador 

boxarrow, tal como definido até aqui, não formaliza uma importante cláusula contida na 

formulação inicial proposta, a saber, que o conseqüente de uma sentença contrafactual 

será verdadeiro em todos os mundos possíveis mais similares em relação ao mundo 

atual. Além disso, os condicionais com antecedente verdadeiro (ex: ‘Se Barak Obama 

tivesse ganho as eleições..’) não são formalizáveis por esses conectivos. Segundo o 

autor, esse tipo de construção é lícito em linguagem natural, só que sob circunstâncias 

bastante específicas, a saber: quando o falante considera, erroneamente, que o 

antecedente seja falso (e.g: Um paciente da Califórnia, recém saído de um coma que 

durara 10 anos pode asserir: ‘Se Arnold Schwarzenegger tivesse ganhado as 

eleições...’). Lewis argumenta que um condicional desse tipo não pode ser classificado 

como um contrafactual genuíno, pois, ao avaliarem-no os falantes pressupõem, de 

antemão, que o antecedente do contrafactual é falso. 

Lewis demarca o escopo de sua abordagem ao afirmar que seu sistema não visa 

a formalização de todos os tipos de sentença condicional formuláveis em linguagem 

natural. Como o caso do contrafactual com antecedente verdadeiro sugere, há certas 

pressuposições de ordem pragmática e discursiva envolvidas ao se avaliar sentenças 

condicionais em linguagem natural. Não seria razoável, segundo Lewis, tentar discernir 

todas essas condições, pois em linguagem natural existe um número virtualmente 

ilimitado de condições em que antecedente e conseqüente de uma sentença 

contrafactual, podem ser associados. Sendo assim, faz-se, então, necessário algum 

parâmetro para a análise das sentenças condicionais. Resta, portanto, a seguinte tarefa: 

estabelecer critérios de verdade formais para as sentenças subjuntivas. Esses critérios, 

como vemos, pela paráfrase modal das sentenças contrafactuais, não podem ser 

verofuncionais, mas sim, critérios modais.  

  

 2.2. A Parametrização dos condicionais estritos 

 Como visto na seção anterior, Lewis sugere que a interpretação de um 

condicional contrafactual é determinada pelos valores de verdade que seu antecedente e 

conseqüente podem assumir em outros mundos possíveis. Por sua vez, a dicotomia 

semântica entre condicionais indicativos e condicionais contrafactuais mostra que esses 

últimos não podem ser interpretados verofuncionalmente, como o condicional 
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indicativo. Como seria uma abordagem semântica não verofuncional capaz de 

formalizar os possíveis valores de verdade que os componentes de uma sentença 

contrafactual podem assumir? 

 Uma maneira de desenvolver essa análise, ou seja, uma maneira de formular a 

noção de similaridade, explica Nute (1984), é considerar os  valores de verdade que o 

antecedente e conseqüente da sentença contrafactual  assumem apenas naqueles mundos 

possíveis que possuem as mesmas leis físicas que as do mundo efetivo. Destarte, uma 

sentença contrafactual  será verdadeira caso  seja verdadeiro em todo  mundo 

possível mais similar ao mundo atual tal que:  

1. Possua as mesmas leis que físicas, que o mundo atual; 

2. No qual V (eg: a sentença ‘ Se a água tivesse sido aquecida até 100° 

C, então, ela teria fervido’ será verdadeira, se e somente se,  no mundo possível mais 

similar ao mundo atual que compartilhe as mesmas leis do mundo atual7. Nesse mundo,  

a água, caso a água seja aquecida até 100°C, ferverá). 

Adotando a análise esboçada no parágrafo anterior como lastro conceitual, 

podemos ler essa sentença como uma sentença condicional necessariamente verdadeira, 

ou seja, uma sentença verdadeira em todas as alternativas físicas ao mundo efetivo (ou 

seja, todos os mundos que possuíssem as mesmas leis físicas que o mundo atual). Logo, 

teríamos a seguinte equivalência8: 

 ( ) 

Assim sendo, a sentença ‘Se esse pedaço de x tivesse sido jogado na água, teria 

flutuado’ é equivalente a ‘Necessariamente9 se esse pedaço de x é jogado na água, 

flutua’. À primeira vista essa proposta parece ser uma alternativa atrativa, pois 

estabelece certo tipo de conexão, um elo, entre antecedente e conseqüente, algo que não 

é estabelecido pelo condicional material. No entanto, essa formulação presume que se 

admita que exista algum tipo de ‘conexão causal’, física, entre o antecedente e o 

conseqüente da sentença condicional. Caso se adote esse pressuposto, os problemas 

multiplicam-se: como definir o que é uma relação causal? Em quais classes de sentenças 

contrafactuais a relação entre antecedente e conseqüente pode ser classificada como 

causal? Não parece evidente que o tipo de conexão implícita nas sentenças 

                                                   
7 Nesse caso, em todos os mundos que possuam as mesmas condições de temperatura, pressão e 
altitude que o mundo atual. 
8  Nute (1984)  p. 393. 
9 Em todos os mundos em que a força de empuxo da água for igual a do mundo atual, efetivo. 
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contrafactuais seja ‘causal’. Há na sentença ‘Se você tivesse recebido o convite, teria 

ido à festa’ algum tipo de relação causal, necessária? Caso haja, essa relação não parece, 

de modo algum intuitiva. Ainda assim, poder-se-ia contra-argumentar que, forma lógica 

das sentenças contrafactuais equivale ao condicional estrito, ainda que permaneça o 

problema a respeito do tipo de necessidade subjacente (isto é, necessidade de dicto ou 

de re). Destarte, poderíamos interpretar uma sentença como ‘Se Oswald não tivesse 

matado Kennedy, então outra pessoa o teria matado’, do seguinte modo:  ( )’ 

será verdadeiro, necessariamente, em todos os mundos, nos quais Oswald atirou em 

Kennedy, e também, em todos os mundos nos quais o antecedente é verdadeiro. Nos 

mundos menos similares ao mundo atual, nos quais Oswald não matou Kennedy 

( F), mas, nos quais Kennedy tenha sido assassinado pode-se julgar, legitimamente,  

que a sentença ‘ ’ é verdadeira. 

Em suma, em todos os mundos, nos quais, V, ou seja, em todos os mundos 

possíveis em que Kennedy foi asssassinado ‘  é uma sentença verdadeira. No 

entanto, essa manobra não parece justa, pois, não leva em consideração os mundos 

possíveis onde F, mundos nos quais Kennedy não foi assassinado. Pode-se contra-

argumentar que esses mundos são menos similares ao mundo atual do que aqueles nos 

quais Kennedy foi assassinado. Com efeito, esse é um contra-argumento significativo, 

embora reste o problema de definir precisamente o que caracteriza mundos possíveis 

como mais similares ou menos similares em relação ao mundo atual.   

 Como Lewis avalia essa abordagem?  Ele é categórico ao afirmar: “...o 

contrafactual não pode corresponder a nenhum tipo de condicional estrito” (Lewis 

(1974c) p. 4). Para qualificar essa afirmação o autor começa fazendo uma série de 

distinções. Essas distinções dizem respeito à noção de necessidade. Segundo Lewis, 

existem diferentes tipos de necessidade, correspondentes a diferentes restrições na 

relação de acessibilidade, ou seja, restrições no domínio do quantificador. A idéia básica 

é que o operador de necessidade atua como um quantificador universal estrito, cujo 

domínio, é os mundos possíveis. O operador de necessidade pode quantificar diferentes 

conjuntos de mundos possíveis e essas diferenças corresponderiam a diferentes tipos de  

possibilidade e de necessidade. Vale dizer, domínio da quantificação se restringirá a 

certos mundos, chamados mundos acessíveis.  Caso um mundo w seja acessível a 

determinado tipo de necessidade, significa dizer, que ele estará dentro do escopo desse 
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quantificador. Lewis explica, ainda, que algo análogo se dá com a noção de 

possibilidade. Só que ela atua como um quantificador existencial restrito. 

Em suma, segundo Lewis, temos: 

 

A um operador de necessidade £ ou de possibilidade ¯ corresponde uma 

relação de acessibilidade. A relação de acessibilidade apropriada serve para 

restringir a quantificação sobre mundos fornecendo as condições de verdade 

para £ ou ¯ 10 . 

 

 Se nos voltarmos para o critério preliminar de avaliação dos contrafactuais 

proposto por Lewis, ele sugere que os mundos acessíveis ao mundo atual devem ser 

aqueles mundos mais similares ao mundo atual. Isso parece sugerir que há uma 

gradação de similaridade entre os mundos. O problema principal consiste em formalizar 

essa gradação. Quer-nos parecer que, ao traçar as distinções entre necessidade física, 

lógica, etc. Lewis busca dar conta das gradações de similaridade existentes entre os 

mundos possíveis. Assim, podemos dizer, por exemplo, que o mundo w’ é mais similar 

ao mundo w’’ do que ao mundo w’’’, porque, apesar dos três ‘compartilharem’ as 

mesmas leis lógicas, w’’’ possui leis físicas diferentes.  

Para dar conta de condicionais variavelmente estritos, Lewis introduz o 

conceito de sistema de esferas: cada mundo w é circundado por um sistema de esferas. 

Na esfera que circunda w, estão contidos mundos mais similares a ele (e entre si) do que 

os mundos contidos em outras esferas. Graficamente, temos11: 

 

                                                                                                     S3 

 

 

    

                                                               Figura 4 

 

De w a S3 temos uma ordem decrescente de similaridade: os mundos em S0  são 

mais similares a w do que os mundos em S1 e assim por diante. Essa formulação, 

explica Lewis, difere ligeiramente da definição usual de relações de acessibilidade. 

                                                   
10 To a necessity operator £ or a possibility operator ¯ there corresponds an accessibility 
relation. The appropriate accessibility relation serves to restrict quantification over worlds giving   
the truth conditions for £ or  ¯. Lewis (1973), p. 5. 
11 Por limitações gráficas, as esferas serão representadas por retângulos viz Priest (2003), p. 84 
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Apesar de equivalente a esta última, a nova formulação se adequa aos propósitos 

teóricos de Lewis. Na nova formulação, a cada mundo, w corresponde um sistema de 

esferas Sw, chamado de esfera de acessibilidade. Nessa esfera, estão contidos os 

mundos acessíveis a partir de w. Lewis nomeia de atribuição de acessibilidade 

(accessibility assignment) a relação entre um mundo w e sua esfera S, ou melhor,  o 

escopo das esferas acessíveis a partir de  um mundo possível. Com essa atribuição, é 

possível, finalmente, definir as condições de verdade das sentenças modais12: 

1.  é verdadeira em w, se e somente se,  é verdadeira em toda a esfera 

de acessibilidade Si ; 

2. Uma sentença  é verdadeira em w sse  é verdadeira em pelo menos 

uma esfera de acessibilidade Sw ; 

3. Um condicional estrito (  ) é verdadeiro em w sse    for 

verdadeiro em toda a esfera de acessibilidade Sw. 

Vale lembrar que cada esfera é um conjunto de conjuntos de sentenças. A 

esfera mais periférica, aquela localizada na borda do sistema de esferas, engloba todas 

as demais esferas. Os mundos mais distantes, em relação ao mundo atual, são os mais 

dessemelhantes em relação a ele. Dispondo agora de um aparato formal, Lewis pode 

formalizar as diferentes acepções que os conceitos modais de necessidade e 

possibilidade podem assumir.  Segundo o filósofo, o condicional estrito (  ), que 

exprime uma necessidade lógica, será verdadeiro em w, se e somente se,    for 

verdadeira  em todo mundo em que   for verdadeiro (isto é, em todo -mundo). Já o 

condicional estrito correspondente à necessidade física. Nesse caso,   (  ) é 

verdadeiro em w, se e somente se,  for verdadeira em todos os mundos nos quais   é 

verdadeiro e as leis de w também valem. 

De modo análogo, Lewis define a noção de necessidade temporal (ou, como ele 

denomina, necessidade dependente do tempo), a noção de necessidade relativa a fatos 

particulares (quando os mundos possíveis são iguais a w durante certo tempo) e a 

necessidade fatalística (quando os mundos possíveis são exatamente iguais, em todos os 

aspectos, a w). 

Quanto  maior for o número de relações entre mundos possíveis, tão maior será 

a relação de acessibilidade. Cada esfera está contida em uma esfera ‘maior’, mais 

                                                   
12 Lewis,(1973c)  p. 7 
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ampla, e essa, por sua vez, está contida em uma esfera maior, que conterá as duas 

primeiras esferas. No caso limite, um operador contrafactual terá como escopo todas as 

esferas, desde a mais vizinha em relação a w à mais afastada em relação a w.  É fácil 

perceber que um condicional, em que o escopo abranja a esfera S3 será mais estrito do 

que outro condicional, cujo escopo seja S2. 

Destarte, Lewis pode asseverar que o condicional estrito é o mais estrito dos 

condicionais, pois, como vimos, o condicional estrito terá como escopo todas as esferas. 

Já o condicional material é o menos estrito, ou seja, sua condição de verdade é 

determinada pelos valores de verdade que seu antecedente e conseqüente assumem no 

mundo atual, w.   

Por fim, Lewis consegue construir uma formulação mais precisa e detalhada de 

sua intuição inicial acerca dos contrafactuais: 

 

’Se cangurus não tivessem rabo, eles tropeçariam’ é verdadeira (ou falsa, 

conforme o caso) em nosso mundo, desprezando os casos em que cangurus 

possíveis  apóiam-se em muletas (...) O que é significado por um condicional é 

que, permanecendo as coisas em boa medida   como elas são (...) se cangurus 

não tivessem rabos, eles tropeçariam.13 

 

Isso significa que a análise de uma sentença contrafactual depende do mundo w 

a partir do qual a sentença está sendo avaliada. Sendo assim, ao avaliarmos uma 

sentença contrafactual, deveríamos considerar apenas os mundos possíveis exatamente 

iguais ao mundo efetivo. Todavia, Lewis alerta que tais mundos não existem. O 

problema é que quaisquer alterações, mesmo que mínimas, de algum aspecto (mesmo 

que se trate de um aspecto aparentemente insignificante) de nosso mundo atual, 

pressupõe alterações que sustentem essa diferença e essas alterações pressupostas, por 

sua vez, dependem de outras, e assim, por diante. Enfim, uma mudança mínima 

pressupõe uma cadeia causal indefinida de mudanças, sutis alterações de certos aspectos 

presentes no mundo atual. Chamaremos esse problema de problema da regressão 

causal. No caso dos cangurus, o fato de os cangurus não terem cauda dependeria de 

uma diferença biológica dos cangurus possíveis em relação aos cangurus efetivos. Essa 

diferença biológica, por seu turno, pressuporia uma diferença celular e, essa última, 

                                                   
13‘If kangaroos had no tails, they would topple over’ is true (or false, as the case may be) at our 
world, quite without regard to those possible kangaroos walk around on crutches (…) What is 
meant by the counterfactual is that, things being pretty much as they are (…) if kangaroos had no 
tails, they would topple over Lewis(1973), p. 8-9 
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dependeria de uma diferença genética  e assim indefinidamente. Isso significa que, uma 

vez que tenhamos postulado alguma diferença entre o mundo efetivo e um mundo 

alternativo, haverá, naturalmente, certo grau de similitude entre eles, mas, é difícil 

mesurá-lo. 

Resta, portanto, o seguinte problema: dada uma sentença contrafactual,  como 

definir, precisamente,  o quão estrito um condicional estrito deve ser para  que  seja 

capaz de formalizá-la? Lewis responde que esse problema não pode ser remediado 

através do emprego dos condicionais estritos. Para remediar o problema ele propõe 

condições de verdade alternativas para os operadores (box arrow e diamond arrow). 

Com isso ele introduz  a noção de  condicional variavelmente estrito (Variably Strict 

conditional). 

 

2.3. Condicionais Variavelmente Estritos (Variably Strict Conditionals) 

Vimos na seção anterior que os contrafactuais podem ser formalizados como 

condicionais estritos e que o escopo desses, por seu turno, pode ser parametrizado. No 

entanto, resta o problema de como definir um critério que permita determinar o quão 

limitado deve ser o escopo do condicional estrito. Em uma palavra, a tarefa consiste em 

precisar o grau de restrição desse tipo de condicional. No entanto, o problema da 

regressão causal, explicado na seção anterior, indica que o emprego dos condicionais 

estritos acarreta certas pressuposições insustentáveis. Para contornar esse problema, 

Lewis sugere que se abandone os condicionais estritos em troca do condicional 

variavelmente estrito (CVE). Então, como Lewis define as condições de verdade desse 

novo operador? 

No conjunto w estão contidas as esferas de acessibilidade do mundo w, ou 

seja, os mundos possíveis acessíveis, a partir do mundo efetivo w. Destarte, o escopo de 

um CVE é circunscrito por um conjunto de esferas de acessibilidade. Cada esfera possui 

um tamanho distinto. Ou seja, algumas esferas são maiores, outras são menores. O que 

isso significa? Lewis pretende formalizar um aspecto bastante elusivo, o grau de 

similaridade entre mundos possíveis. Como observamos na seção anterior, ao 

postularmos alguma diferença entre o mundo atual w e um mundo possível w’, teremos 

que considerar várias outras diferenças. O problema, como vimos, consiste em 

determinar quais são essas diferenças, isto é, o grau de simililaridade entre w e w’. E 

mais: admitindo, ainda, que exista outro mundo possível, w’’, similar a w, teremos que 

determinar, também, em que medida w’’ e w’ se assemelham (o que parece ainda mais 
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difícil, dada a dificuldade inicial para se definir o grau de similaridade entre w e w’) e 

determinar o grau de similaridade entre w’’ e w’. 

É fácil perceber que esse problema se estende indefinidamente: dado um 

mundo possível wn, teremos um outro mundo possível wn+1, mais similar a  wn  do que 

em relação ao mundo atual. Lewis pretende formalizar o sistema de esferas w de modo 

que ele expresse os diferentes graus de similaridade existente entre os mundos possíveis 

e o mundo atual. Para tanto, postula as seguintes condições14: 

1. (C) w é centrado em w; ou seja, o conjunto  tendo w como único      

membro pertence a w ; 

2. w é  aninhado (nested); ou seja, caso S e T pertençam a w , ou S está 

incluído em T ou T está incluído em S ; 

3. w  é fechado sob uniões; ou seja, caso S seja um subconjunto de w e S 

seja o conjunto de todos os mundos wn  tal que j pertença a algum membro de S, S 

pertence a w ; 

4.  S é fechado sob intersecções; ou seja, caso S seja um conjunto não 

vazio de w e  é o conjunto de todos os mundos j tal que j pertença a todo membro 

de S, S pertence a w . 

Podemos perceber que quanto menor a esfera, mais similares serão os mundos 

que estiverem nela contidos (mais similares em relação a w). Conversamente, quanto 

maior a esfera, menos similares serão os mundos possíveis nela contidos (menos 

similares em relação à w). O postulado (C), explica Lewis, garante que o mundo atual é 

mais similar em relação a ele mesmo do que em relação a qualquer mundo possível (e.g: 

Natal é mais semelhante à Natal atual, do que em relação a uma Natal de um mundo 

possível, no qual o morro do Careca não existe). O critério (1) formaliza a noção de 

grau de similaridade entre mundos possíveis. Os critérios (2) e (3) garantem que nas 

esferas de acessibilidade estão contidas todas as variações ‘relevantes’ do mundo atual 

w. Qualquer mundo possível w, que pertencesse a outro sistema de esferas seria, mais 

diferente em relação ao mundo atual do que qualquer Wn  pertencente ao sistema w. 

Vale salientar que os s critérios (2) e (3) não garantem  a existência de um número finito 

de esferas. Lewis afirma apenas que eles são satisfeitos se houver um número finito de 

                                                   
14

 idem p.14 
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esferas. Em termos intuitivos, o próprio sistema w pode ser considerado uma esfera 

(uma ‘esfera total’,  por assim dizer) que contém todas as outras15. 

Definido o sistema de esferas, Lewis expões ascondições de verdade do CVE 

(Lewis, 1973c  p. 16): 

 é verdadeiro em um mundo w, se e somente se, uma das condições 

for satisfeita: 

1.  Nenhum mundo no qual   é verdadeiro (i.e., nenhum -mundo) 

pertence a alguma das esferas contida em w ; 

2. Alguma esfera S em w contém ao menos algum/um mundo no qual é 

verdadeiro, e   é verdadeiro em todo o mundo pertencente à esfera S  

A condição (1) representa o caso vácuo, isto é, e quando o contrafactual é 

vacuamente verdadeiro. Ocorre quando o antecedente não é admissível como hipótese 

contrafactual, ou seja, quando a sentença  não expressa uma hipótese contrafactual 

(ex: em uma tribo indígena que não conhecesse veículos motorizados a sentença: ‘ Se 

tivéssemos partido de carro, teríamos alcançado a presa’ não seria concebível),. A 

condição (2) assevera que um contrafactual é verdadeiro caso o antecedente da sentença 

contrafactual (assim, a suposição contrafactual) é concebível no mundo atual e, além 

disso, há ao menos uma esfera de acessibilidade ao redor do mundo atual cujo escopo 

(‘tamanho’) é grande o suficiente para intersectar ao menos um -mundo (um mundo 

no qual  , a suposição contrafactual, é verdadeira). Por fim, em todos esses -mundos 

o conseqüente é verdadeiro em todos os mundos nos quais o antecedente também for 

verdadeiro (e.g: ‘Se a constante gravitacional fosse maior, existiriam mais estrelas-

anãs’). Esse é o caso principal, pois trata-se de uma suposição concebível em w e nas 

esferas que circundam w existe ao menos um mundo possível, no qual, a suposição 

contrafactual, , é  verdadeira.  Em todos os mundos, em que essa suposição for 

verdadeira, o conseqüente também será verdadeiro. 

A diferença entre o contrafactual vacuamente verdadeiro e o contrafactual não 

vacuamente verdadeiro é representada, no sistema de esferas, da seguinte maneira: no 

caso vacuamente verdadeiro, nenhuma esfera encontra-se no escopo do antecedente, ou 

melhor, no conjunto de mundos nos quais o antecedente é verdadeiro. Nesse caso, 

                                                   
15

 Lewis afirma que o sistema w, apesar de universal, existem mundos possíveis, mais 
remotos, em outras esferas ( idem, p.16) 
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indica Lewis,  e   são ambos verdadeiros. Parece intuitivamente 

aceitável, que sentenças contrafactuais opostas, que expressam suposições de estados de 

coisas não atualizáveis como, por exemplo, estados de coisas descritos em ficções ou 

contos de fada, não devam ser tomadas como contraditórias (ex: ‘Se os unicórnios 

tivessem dois chifres, então seriam domesticáveis’; ‘Se os unicórnios possuíssem um 

chifre, não seriam domesticáveis’). Já o caso, não vacuamente verdadeiro, deve haver 

uma esfera na qual exista ao menos um mundo possível tal que = V. Assim 

sendo,  e   não podem ser ambos verdadeiros. Caso V, 

então  = F. Em suma, no caso, não vacuamente verdadeiro,  V e  

) = V. 

Vejamos agora os seguintes casos: 

Em alguns casos, existem esferas que contém mundos tais que V, mas em  

nenhuma dessas esferas os -mundos (i.e. mundos tais que V) são necessariamente 

mundos nos quais V. Logo, ) = V e ) = V. Em outras 

palavras, nesse caso, a suposição contrafactual (ou a proposição expressa pelo 

antecedente do contrafactual) exprime uma hipótese ou estado de coisa acessível, a 

partir do mundo atual (ou seja, um estado de coisas atualizável), mas, apenas em alguns 

mundos possíveis o conseqüente seria o caso (por exemplo:  Na  sentença, ‘Se este 

pedaço de madeira tivesse sido jogado na água, teria flutuado’, a suposição expressa  

um estado de coisas concebível a partir do mundo atual (presumindo, evidentemente, 

que x não tenha sido efetivamente jogado na água), mas, o conseqüente só seria 

verdadeiro nos mundos possíveis que possuíssem as mesmas leis físicas que o mundo 

atual, ou melhor dizendo, naqueles mundos possíveis em que a água possui a mesma 

força de empuxo, etc).  

 Vale notar que , em alguns  mundos possíveis  = V, mas, em outros  =F. 

Ou seja, ) = ) = F. Portanto, ) = F e ) = F. 

 Podemos, por fim, visualizar a diferença entre e o condicional estrito e o VEC 

através dos seguintes esquemas:  

 

 

 

  
            

                     w      w 
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Figura 5                                                                     Figura 6 

 

Na figura à esquerda, temos uma representação do condicional estrito: todas as 

áreas ao redor do mundo atual são varridas. Já na figura à direita observamos uma 

gradação de mundos possíveis acessíveis a partir do mundo atual. Ou seja, nessa figura, 

encontramos a representação do CVE, pois, as áreas ao redor do mundo atual não são 

uniformemente acessíveis.                    

 

2.4. A conjectura do limite 

Com a introdução do CVE, Lewis consegue introduzir critérios semânticos que 

permitem formalizar sua intuição inicial (a saber, um condicional contrafactual é 

verdadeiro, se e somente se, seu conseqüente for verdadeiro em todos os mundos 

possíveis, em que seu antecedente também o for), pois, com o CVE é possível precisar a 

noção de graus de similaridade entre mundos possíveis, uma vez que esse operador 

pode ser associado a diferentes conjuntos de mundos possíveis, que determinarão as 

condições de verdade das sentenças contrafactuais. De acordo com o critério (2), se uma 

sentença contrafactual  for verdadeira, há ao menos uma esfera acessível na 

qual  será verdadeira em todos os mundos nos quais  também for  verdadeira. Uma 

pergunta natural que surge neste ponto da investigação é: há um limite quanto ao 

número de mundos mais similares ao mundo atual? Ou seja, em uma esfera S acessível 

ao mundo atual w quantos serão os mundos nos quais  são verdadeiros?  

Falando de outra forma, dada uma sentença contrafactual verdadeira, quantos 

serão os mundos mais similares ao mundo efetivo nos quais  são sentenças 

verdadeiras? Presume-se, por exemplo, que uma hipótese contrafactual como ‘Se a 

constante gravitacional fosse maior...’ seja verdadeira em mais mundos possíveis do que 

a hipótese ‘Se dois fosse um número ímpar...’ . A 1ª postula um estado de coisas 

contrafactual em que as leis físicas são diferentes do mundo atual, enquanto que a 2ª 

postula um caso em que as leis aritiméticas, lógicas, são diferentes e, portanto, será 

verdadeira em um mundo possível ‘mais remoto’, menos similar em relação ao mundo 
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atual. O problema a ser resolvido é saber, quantos são, ou ao menos, se há um número 

limite de mundos possíveis similares ao mundo atual. 

A resposta tradicional, mais comum nas análises das sentenças contrafactuais, 

é:  é verdadeiro se e somente se  é verdadeiro no mundo mais similar ao atual 

em que  é verdadeiro. Nesse mundo possível,  também é verdadeiro16. Ou seja, há 

apenas uma esfera na  qual as sentenças  são verdadeiras. Lewis chama essa 

conjectura de assunção do limite. Lewis não admite essa conjectura e procura então 

refutá-la.  

 Os argumentos mobilizados para defender essa posição seguem o seguinte 

raciocínio, explica Lewis: admitindo que haja um conjunto finito de esferas concêntricas 

ao redor de w, então o número dessas esferas não é infinito. Segundo Lewis há um 

número limitado de esferas.  

Ao adotar essa assunção, as condições de verdade dos contrafactuais seriam 

simplificadas, pois nessa formulação das condições de verdade dos contrafactuais, 

adimite-se não apenas a existência de uma classe de mundos possíveis mais similares 

em relação ao mundo atual, como também, a existência do menor esfera  ao redor do 

mundo atual. Nessa esfera estariam contidos os mundos possíveis mais similares ao 

mundo efetivo.  

Lewis, não obstante, assevera que não pode existir apenas um -mundo mais 

similar ao mundo atual w. Mais especificamente, Lewis afirma que: 

Dado algum -mundo w’ mais similar a w, sempre é possível haver um outro 

-mundo w’’  ainda mais similar a w; 

Dois mundos, w’ e w’’, podem ser mais similares a w do que quaisquer outros 

mundos possíveis. 

Lewis ilustra essas teses através do seguinte exemplo: no mundo w, a linha L 

possui 27 mm. Em outros mundos possíveis, essa linha L é maior ( e.g: em w’, L= 27,02 

mm, em w’’ L= 27,03 mm). O argumento de Lewis é que, dado qualquer mundo 

possível , sempre haverá outro mundo possível, que será mais similar ao mundo efetivo. 

Ou seja, há um continuum de mundos possíveis similares ao mundo atual. 

Parece intuitivamente plausível que as sentenças condicionais contrafactuais 

expressem noções modais. Como observa Sainsbury17, na sentença ‘se Oswald não 

                                                   
16 Nute (1984), p. 395. 
17 Sainsbury. (2006), p. 267. 
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tivesse matado Kennedy, então, outra pessoa o teria assassinado’ parece implícito que o 

assassinato de Kennedy é um evento necessário. Com efeito, poderíamos parafrasear 

essa sentença da seguinte maneira: ‘Se Oswald não tivesse matado Kennedy, alguém, 

necessariamente, o teria assassinado’. A abordagem modal proposta por Lewis parece, 

portanto, ser razoável: se as sentenças contrafactuais envolvem noções modais e 

possuímos uma linguagem formal capaz de representar essas noções, a abordagem 

modal parece a princípio justificável. Quer-nos parecer que a necessidade de Lewis 

propor uma semântica capaz de especificar formalmente diferentes tipos de modalidades 

(e.g: necessidade física, lógica etc.) advém do fato de que nas sentenças condicionais o 

nexo entre antecedente e conseqüente é variado. 

Com efeito, as sentenças contrafactuais parecem comprimir uma série de 

cláusulas, ou melhor, elas parecem possuir um componente entimemático: O ‘nexo’ 

entre antecedente e conseqüente só é admissível, caso existam sentenças implícitas, não-

formuladas, que dão suporte ao nexo entre antecedente e conseqüente. A sentença ‘se a 

água tivesse sido aquecida até 110 C, teria fervido’, por exemplo, é verdadeira, 

supondo-se algumas sentenças adicionais (e.g. ‘a água ferve a 100 C’,’ ‘a água foi 

fervida a nível do mar’...).  

É fácil perceber que essas sentenças implícitas não são facilmente 

explicitáveis, pois, a avaliação de uma sentença contrafactual pode depender de um 

número indefinido de condições. Como explicitar esse conjunto de condições 

subjacentes? Uma das opções seria adotar o condicional estrito, mas, como observamos, 

esse operador não parece ser uma ferramenta suficientemente adequada para a 

formalização das sentenças contrafactuais. Vimos, também, que Lewis apresenta uma 

variação desse operador, o condicional estrito variável e, com esse operador, Lewis 

define as condições de verdade das sentenças contrafactuais. A abordagem de Lewis é 

caracterizada por Nute18 como uma teoria da mudança mínima, pois ela sustenta, grosso 

modo, que uma sentença contrafactual verdadeira é avaliada como tal porque pressupõe 

uma mudança mínima em relação ao mundo atual. Na próxima seção, veremos como o 

próprio Lewis classifica sua proposta e como esta, segundo ele, distingue-se das  demais 

análises modais  das sentenças contrafactuais. 

 Dadas essas noções básicas da proposta de Lewis, examinaremos, doravante, 

como certos esquemas são avaliados. Trataremos, mais especificamente, da 

                                                   
18 Nute (1984),  p.395. 
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Transitividade [TRANS.], contraposição [CONTR.] e o reforço do antecedente [R.A.]. 

Lewis considera que o condicional indicativo e o condicional material são 

semanticamente equivalentes19 e, assim sendo, julga que os esquemas [TRANS.] 

[CONTR.] e [R.A.] não apresentam problema algum, ou seja, Lewis nega que existam 

contra-instâncias que contradigam esses princípios, adotado nos sistemas clássicos. Sua 

atenção se voltará ao exame da adequação desses esquemas, quando aplicados às 

sentenças contrafactuais. Como o autor identifica os contrafactuais com o condicional 

estrito variável, esses esquemas seriam formulados, respectivamente, da seguinte 

maneira  

1.  

 

2.  

 

3.  

 

Lewis apresenta contra-instâncias a esses esquemas. Ao terceiro contrapõe: 

1. Se Edgar Hoover tivesse nascido na Rússia, então, ele teria sido um  

comunista.  

2. Se ele tivesse sido um comunista, ele teria sido um traidor. 

3. Logo, se ele tivesse nascido na Rússia, ele teria sido um traidor. 

 

Percebe-se, claramente, que esse argumento é falacioso. Lewis explica que, na 

1ª premissa ‘Edgar Hoover’ seria uma contraparte contrafactual remota do ex-presidente 

americano Edgar Hoover, enquanto que o Hoover comunista, referido pelo pronome 

‘ele’, na 2ª premissa, seria menos remoto em relação ao mundo atual (isto é, seria menos 

inverossímil). Assim sendo, explica Lewis, os mundos possíveis, pertencentes ao 

escopo do 1º antecedente, são diferentes dos mundos que estão no escopo do 2º 

antecedente. Ou seja, o contrafactual expresso, na 1ª premissa, pertence a um mundo 

possível mais distante do que o contrafactual expresso na 2ª premissa, e deve, portanto, 

                                                   
19 Trataremos dessa assunção no capítulo 4.  
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ser avaliado a partir do mundo mais remoto. Melhor dizendo, o antecedente da premissa 

2 é verdadeiro em mundo (w’) mais similar ao mundo atual (w), enquanto que o 

antecedente da premissa 1 é verdadeiro em um mundo (w’’) menos similar ao mundo 

atual. Em suma, a transitividade não se aplica, nesse caso, porque o antecedente da 1ª 

premissa é mais afastado (logo, descreve um estado de coisas bastante diferente do 

estado de coisas efetivo) do que o antecedente da 2ª premissa. Presumivelmente, o 

Edgar Hoover comunista referido na primeira. 

Lewis acrescenta, ainda, que esse esquema inferencial é válido em um caso 

especial (onde  ‘Hoover nasceu nos EUA’): 

     

Ou seja, deve ser criado algum artifício que delimite o escopo da 1ª premissa, 

de modo que o estado de coisas contrafactual não difira radicalmente do estado de 

coisas efetivo.  

A [CONTR.] também será caracterizada como uma falácia no sistema de 

Lewis. A Eis uma contra-instância a esse esquema: 

1. Se João tivesse ido à festa, Maria (ainda assim) teria ido. 

2. Se Maria não tivesse ido à festa, João (ainda assim) não teria ido. 

Lewis afirma que essa instância é falaciosa, caso, suponhamos o seguinte 

cenário: João  quer ir à festa, mas ficou em casa para evitar Maria. Logo, a conclusão é 

falsa (ou seja, caso Maria não tivesse ido à festa, João teria ido); por outro lado, Maria 

teria ido à festa, caso, João tivesse ido. Logo, a premissa é verdadeira. Em suma, nessa 

situação (e em várias outras situações similares), o contrafactual é verdadeiro, mas, sua 

contrapositiva, falsa.   

Ao esquema [R.A.], Lewis contrapõe a seguinte contra-instância: 

1. Se João tivesse vindo à festa, teria sido muito divertido 

2. Se João e Maria tivessem vindo à festa, teria sido muito chato 

3. Se João, Maria e Pedro tivessem vindo à festa teria sido muito divertido 

O ‘cenário’ é o mesmo do exemplo anterior. Acresce-se a informação de  que 

Pedro é um amigo do casal  e manteria ânimo amigável entre eles. A idéia geral 

subjacente a esta contra-instância é de que, como o operador contrafactual não é 

verofuncional, é sempre possível acrescentar uma nova sentença antecedente,  ou uma 
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série  de sentenças antecedentes cujos escopos nem sempre são consistentes com a 

sentença . Ou seja, teríamos o seguinte:  

1. 1 1  

2. 1 2 1  2  

3. 1 2 3 1  2 3  

Em suma, interpretando o contrafactual, como um condicional restrito, a cada 

adição de um novo antecedente i, teríamos que determinar a esfera de acessibilidade 

ao redor de i. Na verdade, Lewis apresenta essa contra-instância como principal suporte 

para a tese, de que as sentenças contrafactuais são condicionais estritos variáveis e não a 

condicionais estritos. 

Na próxima seção, exporemos os argumentos de Lewis para defender as 

vantagens de sua teoria face às concorrentes. 

 

2.5 A Proposta de Lewis versus as Teorias Linguísticas 

Segundo Lewis, as teorias dos condicionais anteriores à sua proposta, apesar de 

divergirem entre si em aspectos significativos, compartilham certa característica em 

comum, pela qual é possível postular um critério geral de classificação. A partir dessa 

classificação, Lewis busca explicar, por contrataste, a importância de sua proposta nesse 

debate. Ele sustenta que sua proposta difere, radicalmente, das propostas anteriores, 

porque, por um lado,  embora ela compartilhe alguns aspectos presentes nas teorias que 

a antecederam, por outro lado,  a nova teoria é capaz, assegura Lewis, de superar as 

limitações presentes nas teorias concorrentes. De acordo com o autor, uma teoria 

metalingüística caracteriza-se, fundamentalmente, pela admissão de que as condições de 

verdade ou de assertibilidade das sentenças contrafactuais são especificadas por certas 

entidades lingüísticas implícitas. Melhor dizendo, as sentenças contrafactuais omitiriam 

certas premissas e, sendo assim, o valor de verdade ou de assertibilidade das sentenças 

contrafactuais dependeria de assunções específicas, não explicitamente declaradas (e.g: 

na sentença, (‘Se tivesse feito Sol, eu teria ido à praia’ estariam implícitas premissas 

adicionais, como por exemplo, ‘meu carro não está quebrado’, ‘ a praia não foi 

interditada’...). 

As teorias metalingüísticas, explica Lewis, têm como objetivo especificar quais 

são as sentenças, as premissas adicionais que podem ser acrescidas ao antecedente de 

uma sentença contrafactual, separando-as daquelas que não podem ser acrescidas ao 
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antecedente. Em outras palavras, um contrafactual  é, de algum modo, uma 

condensação do seguinte esquema20: 

 

Onde os  são as sentenças compatíveis com o antecedente da sentença 

condicional. Caso um contrafactual seja verdadeiro, é possível, a partir das premissas  

mais o antecedente , deduzir . É interessante notar que essa abordagem é compatível 

com o sistema de esferas, pois ambos procuram especificar o conjunto de condições, ou 

seja, o conjunto de sentenças adicionais que tornam o contrafactual verdadeiro. Com 

efeito, Lewis reconhece esse traço de similaridade entre as duas abordagens. Ele ainda 

acrescenta que, tomando o sistema de esferas como instrumento formal, é possível 

postular um critério semântico análogo àquele descrito na seção anterior: 

1.   é verdadeiro se e somente se  for verdadeiro em todos os 

mundos nos quais  for verdadeiro, quer dizer, em todos os mundos nos quais  e um 

certo conjunto  de premissas for verdadeiro, ou seja, a conjunção de um certo número de 

premissas for verdadeiro.  

Parece claro, então, que os problemas que as teorias metalingüísticas têm que 

resolver são: que tipo de premissas são compatíveis com o antecedente de um 

contrafactual? Como caracterizar as sentenças que podem ser acrescentadas ao 

antecedente de um contrafactual?  As respostas a essas perguntas caracterizam 

diferentes teorias metalingüísticas. Vejamos algumas delas21: 

Teoria Metalingüística I: As sentenças  são premissas implícitas, 

pressupostas, contextualmente, pelos falantes (por exemplo: ’Se eu tivesse estudado, 

(tivesse feito a prova e tivesse chegado na hora do exame), teria sido aprovado’). 

Embora as premissas que acompanham o antecedente, possam ser explicitadas (e.g: ’Se 

eu tivesse estudado e tivesse feito a prova, teria sido aprovado’), o antecedente não é 

‘desmembrado’, pois, os falantes compartilham, tacitamente, as premissas  e essas não 

precisam, a princípio, ser mencionadas, a menos que haja algum problema, algum mal-

entendido durante a conversação. 

Embora concorde, que o apelo ao contexto conversacional possa ser usado para 

explicitar o antecedente das sentenças contrafactuais, Lewis assegura que não é 

                                                   
20 Lewis. (1974c), p.65 
21

 Idem p. 65 -72. 
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imprescindível fazê-lo. O contexto conversacional pode servir para dirimir a vagueza de 

certos termos; esclarecer o grau de similaridade pressuposto entre o mundo atual e o 

mundo possível, em que a sentença contrafactual seria verdadeira esclarecer o grau de 

similaridade entre o mundo atual e os mundos possíveis. Por exemplo, dadas as 

sentenças contrafactuais: 

(1) Se Júlio César tivesse conhecido a pólvora, teria conquistado a Europa. 

(2) Se Júlio César estivesse no comando, teria usado a cavalaria. 

Como decidir o valor de verdade dessas sentenças?  

O problema reside em se determinar a qual ‘Júlio César’ as sentenças se 

referem: o ‘Júlio César’ denotado pelos livros de história (‘tio de Augusto César,’ 

‘imperador de Roma’ etc) ou uma versão modernizada de Júlio César, (que conhecia a 

pólvora, derrotou seus inimigos utilizando-a, etc.)? Pode-se argumentar, que a sentença 

(1) refere-se a uma versão contrafactual distinta do imperador romano descrito nos 

livros de história, (podemos dizer que em (1) o termo ‘Júlio César’ não é um designador 

rígido). Já em (2), pode-se dizer que o falante refere-se ao imperador descrito nos livros 

de história, (ou seja, em (2) ‘Júlio César’ é um designador rígido). Destarte, ao proferir 

a sentença (1), o falante descreve um estado de coisas contrafactual mais distante (ou 

ainda, mais distinto) em relação ao mundo atual do que aquele descrito pela sentença 

(2). 

No entanto, essa diferença (segundo a Teoria Metalinguística I) não pode ser 

decidida tomando as sentenças contrafactuais isoladamente de seu contexto assertivo. A 

partir desse contexto, podemos acrescentar mais informações, parafraseando a (2) 

sentença como: ‘Se Júlio César, imperador romano nascido em 100 a.C. no dia 13 de 

Julho, conquistador da Gália, etc., estivesse no comando, teria usado a cavalaria’. Ou 

seja, sendo César um comandante militar, cujas vitórias são atribuídas, entre outras 

coisas, pelo emprego da cavalaria, é verossímil supor, que se ele estivesse no comando 

de uma batalha, utilizaria (provavelmente) a cavalaria. No entanto, nessa sentença, o 

termo ‘Júlio César’ só funciona como um designador rígido, caso o falante assuma essa 

descrição história como a denotação do termo ‘Júlio César’. Pelo contrário, esse nome 

poderia servir para designar uma versão alternativa do imperador romano (ex: ‘Se Júlio 

César, que foi derrotado pelos gauleses em...’). Em suma, o valor de verdade dessas 

sentenças dependeria, em última análise, do contexto conversacional, pois, é a partir 

dele, que o antecedente do contrafactual pode ser explicitado. 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



43 

 

Essa estratégia é possível, porém, excessivamente limitadora, argumenta 

Lewis, se ela fosse adotada, a aplicação do sistema de esferas para a formalização de 

uma sentença contrafactual tornar-se-ia um passo secundário, dependente da prévia 

paráfrase das sentenças contrafactuais. Segundo Lewis, sendo essa teoria 

metalingüística adotada, as sentenças contrafactuais não poderiam ser, de fato, 

examinadas, mas apenas paráfrases das sentenças contrafactuais, paráfrases 

determinadas pelo contexto conversacional. Lewis argumenta que o contexto assertivo 

deve ser levado em conta, mas, ele não deve ser aplicado para gerar paráfrases de 

sentenças contrafactuais (paráfrases que amiúde convertem as sentenças contrafactuais 

originais em sentenças não contrafactuais). 

Lewis ressalta que, utilizando o contexto apenas para esclarecer a relação de 

similaridade comparativa (ou melhor, a relação de similaridade entre o mundo atual e 

os mundos possíveis e a relação de similaridade entre mundos possíveis), esse problema 

não se imporia, pois o antecedente do contrafactual não teria que ser parafraseado, 

bastaria ter em conta a relação de similaridade considerada ao se examinar a sentença. 

No exemplo anterior, como vimos, a sentença (2) é verdadeira, caso consideremos que a 

sentença original ‘Se Júlio César estivesse no comando...’ fosse parafraseada como ‘Se 

Júlio César, imperador romano nascido em 100 a.C., no dia 13 de Julho, conquistador 

da Gália...’. O problema, segundo Lewis, é que o contexto não pode ser empregado para 

explicitar o ‘real’ antecedente do contrafactual (isto é, o antecedente 

conversacionalmente entendido). Segundo Lewis, o papel do contexto é mais modesto: 

ele serve para explicitar o que está sendo expresso por uma sentença contrafactual, e, 

deste modo, ele serve como auxílio para determinar a relação de similaridade.   

Teoria metalingüística II: Segundo essa teoria, a maioria das sentenças 

contrafactuais expressa dados empíricos, como na sentença ‘Se esse fósforo tivesse sido 

riscado, teria produzido fogo’. No entanto, as assunções adicionais que tornam o 

contrafactual verdadeiro podem não fazer parte do repertório de assunções contextuais 

admitidas pelos falantes, ou ainda, pode haver discordância entre os falantes quanto 

àquilo que deve ser assumido como assunções contextuais. Vê-se que o contrafactual 

acima  é verdadeiro, caso se assuma que o fósforo não estava molhado, há oxigênio no 

recinto em que ele foi riscado, etc. Essas condições adicionais são compatíveis com o 

antecedente dessa sentença e tornariam a sentença verdadeira. No entanto, pode haver 

desacordo entre os falantes sobre quais dessas condições são, de fato, acrescentáveis. Se 

João sabe que o fósforo está úmido, ele sabe que a sentença ‘o fósforo não está 
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molhado’ não pode ser adicionada ao antecedente desse contrafactual. No entanto, se 

Maria sabe apenas que o recinto não possui oxigênio suficiente, mas, desconhece as 

condições do fósforo, então, ela sabe que mesmo que a sentença ‘o fósforo não está 

molhado’ possa ser acrescida ao antecedente do contrafactual, isso não torna a sentença 

contrafactual verdadeira. Segundo essa teoria, as assunções contextualmente 

compartilhadas não servem como critério para a determinação de boa parte das 

sentenças contrafactuais. Lewis chama as sentenças, que não estão necessariamente 

incluídas no repertório, de crenças contextualmente compartilhdas, de premissas 

factuais. 

Em suma, o que a Teoria metalingüística II diz-nos é que o conjunto 

apropriado de sentenças , responsáveis pela determinação das condições de verdade 

(ou assertibilidade) de um contrafactual, não pode ser identificado com o conjunto de 

sentenças contextualmente subentendidas e compatíveis com o antecedente da sentença 

contrafactual. Em outras palavras:  e  têm de ser, de alguma forma, mutuamente 

sustentáveis, ou melhor, têm de ser sentenças co-sustentáveis. O que isso significa 

exatamente? Dado o antecedente   de um contrafactual, como saber se  e   são 

compatíveis? Segundo Nute22, o maior problema que esse tipo de definição enfrenta é o 

da circularidade, pois, muitas vezes, o conceito de co-sustentabilidade é definido em 

termos dos valores de verdade dos contrafactuais e, estes últimos, por seu turno, são 

definidos em termos de co-sustentabilidade. Podemos, então, afirmar que a definição de 

co-sustentabilidade não é suficiente para representar premissas factuais. 

Lewis observa que a definição de co-sustentabilidade é difícil de ser precisada 

dentro do parâmetro conceitual das teorias metalingüísticas. Isso ocorreria, afirma 

Lewis, porque as teorias metalingüísticas não admitem a noção de mundos possíveis, e, 

em especial, a noção de similaridade entre mundos possíveis. Desprovida da semântica 

de mundos possíveis, indaga Lewis, qual seria o método para determinar as condições 

de verdade de uma sentença contrafactual? Uma solução seria definir a seguinte 

condição de verdade: um contrafactual , tal que  F, não é compatível com 

a sentença  F, ou seja, não seria admissível , sob pena de 

trivialização. Lewis observa que, segundo esse critério, apenas proposições impossíveis 

(contraditórias) seriam incompatíveis com o conseqüente, o que parece ser 

                                                   
22 Nute (1984), p. 391. 
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intuitivamente insatisfatório, conclui. Podemos ainda acrescentar, seguindo Nute23, que 

mesmo que acrescentemos uma sentença  compatível com ,  não está 

descartado. 

Vimos como Lewis avalia os méritos de sua proposta face às teorias rivais. Ele 

procura sustentar, em suma, que o poder explicativo de sua teoria é maior, ou seja, dá 

conta do uso genuíno dos conceitos modais efetivamente empregados na avaliação das 

sentenças contrafactuais. Lewis procura mostrar que sua proposta possui vantagens 

indiscutíveis em relação às teorias concorrentes, que sua teoria consistiria em um 

patamar no que diz respeito à representação das sentenças contrafactuais. 

 Com efeito, a Teoria Metalinguística I, ao tentar criar um critério de análise 

das sentenças contrafactuais, a partir da paráfrase do antecedente do contrafactual, por 

vezes, converte o fenômeno a ser tratado (ou seja, sentenças condicionais 

contrafactuais) em outro tipo de sentença: uma sentença condicional, cujas cláusulas são 

exaustivamente explicitadas. Ademais, pode-se mesmo questionar a exeqüibilidade 

dessa proposta, porquanto, não parece claro como se daria a explicitação exaustiva de 

todas as cláusulas que tornariam uma sentença contrafactual verdadeira. Já a Teoria 

Metalingüística II parece bem menos promissora (ao menos a versão discutida por 

Lewis), pois não consegue definir, de maneira satisfatória, o conceito de premissas 

factuais. Como esse conceito carece de uma definição satisfatória, os candidatos ao 

título de ‘premissas factuais’ são os mais díspares, não havendo, todavia, um critério de 

aferição claro que permita distinguir os candidatos legítimos dos ilegítimos.  

Quando Lewis afirma que sua proposta é mais vantajosa do que as propostas 

adversárias, parece-nos que, além de aludir ao poder explicativo das teorias adversárias, 

Lewis pretende defender que possuímos uma intuição genuína dos conceitos modais 

presentes em linguagem natural. Quando alguém diz: ‘Se o time tivesse treinado no dia 

anterior à partida, teria vencido o jogo’, sua intenção não parece consistir em afirmar 

algo como ‘Se o time tivesse treinado no dia anterior à partida, e os jogadores 

estivessem bem dispostos, e o ônibus da delegação não tivesse sofrido um acidente, e o 

juiz não tivesse favorecido o time adversário..., teria vencido o jogo’. O que parece ser 

expresso pela sentença original é que se o time tivesse treinado, então, 

(necessariamente) venceriam. Ou seja, parece haver um conceito modal ‘embutido’ na 

sentença contrafactual original. Esse parece ser um ponto enfatizado por Lewis, no 

                                                   
23 Idem, p. 392. 
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início de sua exposição, que é importante (quer concordemos com ele ou não) tê-lo em 

mente, ao examinar seus argumentos. 

Seguindo essa linha de interpretação, podemos dizer que, ao analisarmos uma 

sentença contrafactual, através do sistema de esferas proposto por Lewis, essa sentença 

é avaliada a partir da similaridade existente entre o mundo efetivo e um conjunto de 

mundos possíveis, sejam eles mais similares ou menos similares em relação ao mundo 

atual. Assim sendo, de acordo com o modelo de esferas proposto por Lewis, a sentença 

apresentada anteriormente será avaliada em todos os mundos possíveis, não apenas nos 

mundos contextualmente concebidos, ou tidos como relevantes pelos interlocutores, e 

será aceita como verdadeira apenas, se em todos aqueles em que seu antecedente é 

verdadeiro, seu conseqüente também o for.  Se a avaliação depende de mundos 

possíveis, sejam eles contextuamente concebidos ou não, significa que os mundos 

possíveis independem do acesso epistêmico dos interlocutores. Trataremos desse 

pressuposto na próxima seção.  

 

 

2.6 Os mundos possíveis e a relação de similaridade 

 

 As principais definições formais que perfazem o Counterfactuals baseiam-se 

em dois conceitos fundamentais, a saber: o conceito de mundos possíveis e o conceito 

de similaridade. 

 Admitida a tese de que modalidade é quantificação, poder-se-ia  contra-

argumentar que mundos possíveis são modelos semânticos que permitem clarificar os 

discursos que empregam termos modais24. No entanto, mesmo considerando essa tese, 

isso não significa que o uso técnico dos mundos possíveis não suscite problemas, sejam 

de natureza epistemológica: como os mundos possíveis devem ser interpretados? Sejam 

problemas de natureza ontológica: mundos possíveis são apenas ferramentas técnicas ou 

existem também extensionalmente, como objetos reais? Como é possível sua 

existência? Em que sentido podemos dizer que mundos possíveis existem? 

Analogamente, esse gênero de problema pode ser levantado em relação à noção de 

similaridade: Quais critérios permitem-nos afirmar que dois objetos ou duas entidades 

                                                   
24 Branquinho, J. Murcho, D. e Gomes, N. G. (orgs.), Enciclopédia de Termos Lógico-
Filosóficos. p. 532. 
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são similares entre si, ou ainda, que dois mundos possíveis quaisquer w e w’ são mais 

similares entre si do que em relação a w’’’? 

Uma resposta possível ao problema ontológico, concernente aos mundos 

possíveis, consiste em afirmar que eles são apenas dispositivos técnicos, formais, sem 

nenhuma realidade substantiva ou independente dos modelos matemáticos que os 

caracterizam. Melhor dizendo, mundos possíveis seriam entendido como conjuntos de 

sentenças. Essa tese é, geralmente, classificada como abordagem linguística. Lewis, 

como vimos, não aceita-a. Segundo ele, de fato existem ferramentas formais concebidas 

para analisar o discurso acerca de mundos possíveis, mas, as entidades, às quais, essas 

ferramentas se referem existem, independem dos modelos lógico-matemáticos 

concebidos para representar essas entidades designadas de “mundos possíveis”. 

 Segundo Lewis, sua análise das sentenças contrafactuais depende de assunções 

realistas a respeito das noções de similaridade e mundos possíveis. Ou ainda, que a 

inteligibilidade de sua teoria dos contrafactuais fica comprometida, caso não se admita 

uma interpretação realista desses conceitos que a fundamentam. Para mostrar a 

pertinência da interpretação realista, Lewis adota a seguinte estratégia: apresenta um 

argumento positivo a favor da interpretação realista, buscando, então, salvaguardá-lo 

das possíveis objeções costumeiras. Em seguida, rebate os contra-argumentos 

levantados contra a interpretação realista25. 

O argumento positivo, ou seja, o argumento mobilizado por Lewis em defesa 

da interpretação realista assevera que a análise das sentenças modais presentes em 

linguagem natural afirma, com certeza, que essas sentenças são logicamente 

equivalentes às proposições existencialmente quantificadas, isto é, essas sentenças são 

representáveis através de um quantificador existencial. Esse quantificador possui como 

escopo entidades designadas como ‘mundos possíveis’. Para estabelecer essa tese, o 

argumento ‘positivo’ parte da observação de que é indubitável que podemos conceber 

que as coisas poderiam ser (ou poderiam ter sido) de outra forma, ou ainda, que o estado 

de coisas atual poderia ser totalmente diverso do que é efetivamente. Esse tipo de crença 

é expressa, lingüisticamente, através de sentenças como: ‘x poderia ter sido diferente’, 

‘O curso dos eventos teria sido diferente’ etc. Lewis afirma que podemos parafrasear 

essas sentenças, grosso modo, como: ‘Há muitas maneiras pelas quais as coisas 

poderiam ter sido’. Em outros termos, poderíamos dizer: ‘Existem vários estados de 

                                                   
25 Lewis (1973c) p. 84-86. 
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coisas alternativos, estados de coisas potencialmente existentes’. Esses estados de 

coisas, conclui Lewis, podem ser chamados de ‘mundos possíveis’. 

 É fácil perceber que esse argumento não estabelece a interpretação realista 

pretendida por Lewis. O argumento garante apenas que as sentenças modais da 

linguagem natural ‘encobrem’ um quantificador existencial. Ele não garante que as 

entidades quantificadas sejam mundos possíveis, muito menos, que essas entidades 

designadas pelo quantificador existencial, as quais poderiam ser designadas como 

‘mundos possíveis’, sejam entidades não linguísticas. No entanto, Lewis pretende, com 

esse argumento, estabelecer essas duas teses. 

Lewis procura estabelecer o primeiro ponto, mostrando que as demais 

interpretações  a respeito do idioma modal,  ou serão circulares, ou então incorretas. 

Segundo o filósofo, toda a teoria não realista acerca da natureza dos mundos possíveis é 

reducionista, ou seja, tenta explicar os mundos possíveis reduzindo-os a outro tipo de 

entidade que supõe-se mais compreensível. Um exemplo desse tipo de abordagem é a 

tentativa de reduzir os mundos possíveis a um conjunto consistente de sentenças. 

Porém, questiona Lewis, como definir ‘consistência’? Segundo Lewis, somos forçados a 

admitir a interpretação realista, ou seja, nosso vocabulário modal refere-se a entidades 

extensionalmente existentes, mundos possíveis, que não podem ser reduzidos a 

conjuntos de sentenças. 

Se essa redução não é possível, como Lewis argumenta, então, o que são 

exatamente os mundos possíveis? Eles são mundos em acepção literal, são entidades, 

por sua extensão, existentes, responde Lewis. O nosso mundo, ‘o mundo efetivo’ é 

apenas um entre vários mundos possíveis. Ele recebe esse nome apenas, porque ele é o 

mundo em que, efetivamente, habitamos, não havendo nenhuma diferença fundamental 

entre ele e os outros mundos possíveis, acrescenta o filósofo. 

Finda a exposição do argumento positivo, a favor da interpretação realista, 

Lewis passa a considerar as objeções que, tradicionalmente, se opõem a essa 

interpretação. Seu objetivo, como antes mencionado, é refutar todas essas objeções. 

Mais especificamente, ele busca mostrar que os diferentes argumentos anti-realistas são 

non sequiturs. O primeiro exemplo desse gênero de  argumento afirma que, caso a tese 

do realismo modal seja aceita, teríamos que admitir que indivíduos particulares, bem 

como, as características pertencentes ao mundo atual, teriam que existir também em 

outro mundo possível. Isso é absurdo, segundo esse contra-argumento, pois, nenhum 

indivíduo ou característica particular pode existir em mais de um mundo possível. 
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Outra objeção é a seguinte: a interpretação realista não respeita o princípio de 

parcimônia, isto é, postula um número excessivo de entidades necessárias para explicar 

o fenômeno em análise, fazendo com que essa interpretação torne-se artificial e 

desnecessariamente complexa para que fosse admissível.  Para responder a essa 

objeção, o autor faz uso de outra distinção: a distinção entre parcimônia ontológica e 

parcimônia metodológica26. A primeira assevera que uma teoria deve ser cautelosa no 

que diz respeito à quantidade de entidades distintas admitidas (ex: uma teoria que 

admitisse o dualismo mente-corpo seria menos econômica do que uma teoria monista). 

A segunda afirma que uma explicação deve ser parcimoniosa quanto ao número de 

entidades (entidades de mesmo tipo) admitidas para explicar o fenômeno por ela 

analisada. Ou melhor, o número de instâncias mobilizadas para explicar o fenômeno em 

análisepode ser alto, mas deve ser menor do que teorias rivais. Lewis afirma que sua 

teoria é econômica, quanto aos tipos de entidades admitidas, pois, postula somente a 

existência de um tipo de entidade, ou ainda, mundos possíveis. O número desse tipo de 

entidade, ressalta Lewis, é indefinido, ou então, sua teoria é dispendiosa, no que diz 

respeito ao número de entidades admitidas. No entanto, conclui que essa característica 

não implica que sua teoria deveria ser descartada. Podemos esclarecer o argumento 

proposto por Lewis com a seguinte analogia: suponha que existam duas teorias 

concorrentes, T1 e T2 que buscam explicar de onde vêm os bebês. T1 afirma que os 

bebês são trazidos por uma cegonha. Já T2 afirma que os bebês são gerados pela fusão 

do óvulo do pronúcleo feminino com o pronúcleo masculino (oriundo do 

espermatozóide).  A explicação proposta por T2 depende da admissão da existência  de 

milhões de entidades (espermatozóides), enquanto que T1 depende da admissão de  

apenas uma entidade (a cegonha). Logo, T1 é mais simples e, portanto, deve ser 

adotada. É fácil perceber o problema desse argumento: T1 é mais parciomoniosa quanto 

ao número de entidades postuladas, mas, o mesmo não pode ser dito a respeito dos tipos 

de entidades admitidas (um bebê humano e um pássaro), pois, elas são bastante 

distintas.  

A terceira objeção, considerada por Lewis, é o pressuposto motivador de todas 

as objeções anteriores, a saber: Não é admissível tentar tratar sistematicamente certas 

entidades antes que saibamos mais sobre a natureza delas. Segundo Lewis, essa objeção 

reflete certa concepção acerca do papel da filosofia, segundo a qual as teorias filosóficas 

                                                   
26 Lewis não usa essa terminologia, mas ela encontra implícita em seu argumento. 
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teriam como papel precípuo confirmar ou impugnar nossas crenças pré-filosóficas, não 

sistematizadas. Sendo assim, caso uma teoria mostre-se incompatível com nossas 

crenças, essas últimas têm de ser descartadas. Conversamente, caso uma teoria 

filosófica fundamente nossas crenças, elas estão salvaguardadas. No entanto, para 

Lewis, o papel de uma teoria filosófica é sistematizar certo conjunto de crenças pré-

filosóficas (ex: crenças morais, éticas, estéticas etc.), buscar ordená-las e classificá-las 

de forma clara e explícita. Lewis concede que nesse processo nossas crenças pré-

filosóficas ou nosso sistema teorético podem ser revistos, mas, isso não significa que 

um anule o poder explicativo do outro, nem que o outro neutralize a influência do um. 

Assim sendo, uma teoria filosófica será bem-sucedida de acordo com Lewis se, por um 

lado, ela for suficientemente sistemática para ordenar e fiscalizar nossas crenças, 

tornando-as mais precisas e melhor fundamentadas e, por outro lado, se ela for 

suficientemente flexível para acomodar essas crenças. 

 

 Similaridade 

 Segundo Lewis, as principais objeções ao conceito de similaridade alegam que 

esse conceito é pouco claro, pois parece impossível estabelecer critérios que permitam-

nos  julgar qual o grau de similaridade  entre duas entidades. Sendo, portanto, uma 

noção sobremaneira vaga, o conceito de ‘similaridade’ seria inadequado para analisar as 

(também obscuras) sentenças contrafactuais, nem servir como um modelo semântico 

capaz de esclarecer as ambigüidades que caracterizam essa classe de sentenças. 

A resposta de Lewis a esse tipo de objeção é que, malgrado o conceito de 

similaridade seja pouco claro, nós ainda assim possuímos alguma noção intuitiva sobre 

ele (e.g: dizemos que o evento x foi similar ao do ano anterior, ou que o próximo evento 

será bastante diferente no próximo ano), ele não é um conceito totalmente arbitrário. 

Assim sendo, argumenta Lewis, seria razoável fazer uso dessa noção para analisarmos 

as sentenças contrafactuais. Vemos que esse argumento vincula-se diretamente à 

concepção defendida por Lewis acerca do papel das teorias filosóficas, ou seja, de 

sistematizar e clarificar nossas crenças, noções intuitivas, não-filosóficas. Sendo assim, 

a noção intuitiva de ‘similaridade’, não importa quão vaga nos pareça, não pode ser 

subtraída de uma teoria filosófica, mas, deve ser a  ela incorporada e, na medida em que 

a teoria filosófica  mostrasse a incoerência de alguns de nossos usos dessa noção, 

revisaríamos o modo como empregamos essas noções, e , talvez, as empregaríamos de 

modo mais comedido.  

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



51 

 

As condições de verdade das sentenças contrafactuais, acrescenta Lewis, 

podem ser determinadas, ainda que, para tanto, seja necessário empregar recursos 

formais e teóricos muito sofisticados. As condições de verdade dos contrafactuais, 

certamente, variarão contextualmente e esses aspectos contextuais correspondem a 

certos aspectos irredutíveis à aplicação de um aparato formal. Mas os critérios de 

similaridade, afirma Lewis, por mais variados, conforme o contexto em consideração, 

variam dentro de certo espectro e não são variações arbitrárias, que não obedecem a 

padrão algum. E esse espectro é parametrizado pelo sistema de esferas, pois, ele pode 

ser mensurado pelo alcance do escopo de um contrafactual permitido pelo sistema de 

esferas. Em suma, o autor ressalta que a relação de similaridade funciona como um 

parâmetro, que permite traçar o grau de imprecisão das sentenças contrafactuais. Com 

efeito, Lewis afirma que o aparato formal desenvolvido em sua teoria (e.g: o sistema de 

esferas, o CEV etc.) tem como objetivo precípuo parametrizar a relação de similaridade. 

E, como vimos, é a partir dessa relação, que as condições de verdade das sentenças 

contrafactuais são definidas. Esse parâmetro de aferição (do grau de imprecisão das 

sentenças contrafactuais) é uma conquista teórica importante, assegura Lewis. Com esse 

critério, é possível ter uma classificação de contrafactuais: alguns contrafactuais são 

muito vagos, não são passíveis de formalização. Outros possuem valor de verdade, mas 

é preciso fazer alguns ajustes, ou melhor, é preciso esclarecer aspectos vagos expressos 

pelas sentenças. Mas, a maioria, afirma Lewis, possui valor de verdade e é, portanto, 

formalizável. 

Vimos nas seções anteriores, que Lewis emprega uma interpretação realista 

para fundamentar dois conceitos básicos presentes em sua análise das sentenças 

contrafactuais: o conceito de similaridade e o conceito de mundos possíveis. Lewis 

justificativa sua defesa de uma interpretação realista desses conceitos, explicando 

porque as interpretações alternativas, bem como os contra-argumentos mobilizados para 

impugnar a interpretação realista não se sustentariam.  

Existem inúmeras críticas ao realismo modal, defendido por Lewis. Essas 

críticas serão tratadas separadamente, no capítulo 5. No próximo capítulo exporemos de 

maneira detalhada como a questão da formalização das sentenças condicionais é tratada 

pela abordagem probabilística, ou melhor, pela abordagem probabilística, segundo a 

formulação de Adams. 
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CAPÍTULO 3: A ABORDAGEM PROBABILÍSTICA DE ADAMS 

 

3.1.  Das condições de verdade às condições de assertibilidade 

 

 As lógicas condicionais propõem, grosso modo, critérios para a análise do 

significado das sentenças condicionais. A proposta de Lewis, como vimos, elege como 
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objeto de análise uma classe específica de sentenças condicionais, as sentenças 

contrafactuais, e propõe certos critérios modais para a análise dessa classe de sentenças. 

Sua teoria não propõe nenhuma abordagem para a formalização das sentenças 

condicionais indicativas, pois Lewis pressupõe que as condições de verdade dessas 

sentenças são verofuncionais, ou melhor, são idênticas às condições de verdade que 

definem a implicação material. Dito de outro modo, o valor de verdade de uma sentença 

condicional indicativa, segundo Lewis, não dependeria de nenhum tipo de conexão 

entre antecedente e conseqüente, seu valor de verdade depende exclusivamente dos 

valores de verdade que seus componentes (antecedente e conseqüente) assumem. O 

operador ‘ ‘ não desempenha nenhum papel na determinação do valor de verdade. 

Como salienta Edgington (2007), podemos dizer que a partir da proposta de 

Lewis, delinearam-se  dois tipos de propostas: a primeira consiste em buscar abordagens 

alternativas (em relação a essa proposta original) que determinem de modo satisfatório 

as condições de verdade das  sentenças condicionais; a segunda busca definir as 

condições de assertibilidade das sentenças condicionais. Essa última proposta nega que 

os condicionais tenham condições de verdade, e elege as condições probabilísticas como 

critério  legítimo para análise do significado dos condicionais. Podemos dizer que esse 

tipo de análise visa o cumprimento de duas metas: 

(i) Mostrar que a abordagem verofuncional não é adequada para análise das 

sentenças condicionais (sejam elas contrafactuais ou indicativas); 

(ii) Elaborar uma formalização alternativa para as sentenças condicionais. 

 Esse tipo de abordagem foi encabeçada pelo trabalho de Adams (1975),  o 

qual propõe uma análise  em termos probabilísticos do significado dos condicionais.   A 

proposta de Adams assegura, em linhas gerais, que o grau de assertibilidade de uma 

sentença condicional (seja ela indicativa ou contrafactual) pode ser formalizado através 

de uma função probabilística. Na verdade, não existe um sistema formal probabilístico 

unanimemente aceito, ou melhor, não existe um sistema canônico que forneça uma 

interpretação unívoca de conceitos probabilísticos. Costuma-se dizer que existem 

diversos sistemas formais que visam a formalização de diferentes noções 

probabilísticas.  O que veremos, nas seções subseqüentes, é a maneira pela qual Adams 

constrói sua abordagem probabilística. 

 

3.2 Um critério probabilístico de validade 
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Mencionamos, na seção precedente, que a abordagem de Adams busca 

formalizar o grau de assertibilidade das sentenças condicionais. Mas, em que consiste o 

‘grau de assertibilidade’ de uma sentença condicional? O que significa ‘função 

probabilística’? O grau de assertibilidade de uma sentença condicional está associado ao 

grau de confiança que o falante deposita nessa sentença. Quanto maior for o grau de 

confiança que João tem em relação à sentença S, tão mais asserível essa sentença será. 

O conceito de probabilidade possui duas interpretações: probabilidade objetiva e 

probabilidade subjetiva. A primeira diz respeito às freqüências resultantes a partir do 

cálculo de certos dados, ou mais especificamente, diz respeito à razão entre o número de 

casos favoráveis pelo número de casos possíveis para um evento ou fato vir a acontecer. 

A segunda diz respeito às crenças que uma pessoa possui em face a certos indícios (ex: 

a crença de João de que choverá à tarde, dado que o céu está nublado e de que  chovera 

no dia anterior). Adams não faz menção explícita a essa distinção, mas, temos razões 

para acreditar que ele sobrepõe esses conceitos. Uma vez que sua preocupação inicial é 

tratar formalmente o grau de assertibilidade de uma sentença, ou seja, o grau de 

probabilidade atribuído por um agente a uma sentença, ele assume, para o bem do 

argumento, que as freqüências objetivas mensuradas por uma função probabilística 

coincidem com o grau de probabilidade atribuído por um agente à sentença.  Destarte, 

ao falar do grau de assertibilidade de uma sentença, Adams refere-se (pelo menos a 

princípio) ao grau de assertibilidade atribuído por um observador ideal e objetivo. A 

abordagem probabilística proposta por Adams é por ele resumida nos seguintes termos:  

A assunção fundamental deste trabalho é: a probabilidade de uma sentença 

condicional indicativa da forma ‘Se A é o caso então’ é uma probabilidade condicional.27  

Para fins didáticos, introduziremos o conceito de probabilidade condicional 

graficamente, através de um espaço probabilístico28. Considere o seguinte exemplo: A 

cada jogada de um dado, as chances de obtenção de um número par ou de um número 

ímpar são as mesmas, ou seja, . A figura 1 representa o espaço total de 

possibilidades, ou seja, o espaço no qual todas as probabilidades, ‘ser número par’, ‘ser 

número ímpar’, estão representadas. 

                                                   
27 The fundamental assumption of this work is: the probability of an indicative condicional of the 
form ‘ If A is the case then B’ is a conditional  probability ‘. Adams (1975) , p. 1-2 
28

 Eddington (2007),  Sainsbury (2006). 
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Par 

 

Ímpar (i.e. 

não par) 

Figura 7 

O espaço total de possibilidades é igual a 1, isto é,  1. Como 

 e  são contraditórias, ou seja, são probabilidades que se excluem 

mutuamente, então, o espaço no qual  é o caso, é aquele no qual  se dá e vice-

versa. As duas seções em que se dividem são iguais a 0,5 cada. Melhor dizendo, temos 

 0,5 e 0,5, no caso da sentença . Destarte, como esse método de 

representação obedece a certos princípios de racionalidade, as sentenças probabilísticas 

podem ser avaliadas como racionais ou irracionais. Por exemplo, a sentença ímpar  

80% ,  é irracional. Caso o agente acredite que   seja o caso, quer não, temos  

1 . 

Além de proposições simples, através desse diagrama, é possível representar   

proposições complexas, formadas pela combinação de proposições simples. Além disso, 

é possível representar distintos graus de crença depositados nas proposições que 

compõem uma proposição complexa. Na figura 8 estão representadas várias relações 

entre  e :  

  

 

  

  

   

 

    

              Figura 8 

                                                            

Nessa figura, está representada, graficamente, a crença de que a sentença  é 

mais provável do que a sentença Ou seja, são associados diferentes graus de 

probabilidade a essas sentenças. Notemos que na 2ª coluna, que representa o grau de 
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probabilidade da sentença , encontramos mais divisões em relação à 1ª coluna. Com 

efeito, o espaço de possibilidade ocupado pela sentença  corresponde a uma pequena 

porção da segunda coluna. Além disso, o espaço de possibilidade da sentença  não é 

contínuo, mas, seccionado em duas partes (alinhadas com a 1ª e 2ª linhas da 3ª coluna). 

O grau de probabilidade dessa sentença será igual à soma dessas duas partes 

(correspondentes às linhas x e z da 3ª coluna). A região equivalente à y corresponde à 

zona em que a sentença  , isto é, representa a probabilidade associada a conjunção 

dessas duas sentenças. 

Já a probabilidade da sentença complexa ‘Se  então ’ é lida como ‘  dado 

’, ou seja, a sentença condicional é representada caso haja uma intersecção do espaço 

de probabilidade do antecedente e conseqüente. Mais especificamente, na figura acima, 

a região em que   está corresponde a uma parte de , ou seja, a zona em que o 

conseqüente é provável está ‘incluída’ no espaço de probabilidade do antecedente. Isso 

significa que, em todas as possibilidades em que o consequente é verdadeiro (zona y), o 

antecedente também é verdadeiro (x + y+ w). Logo, nesse exemplo, a proposição 

condicional é uma certeza, tem valor igual a 1.  Dito de outro modo, uma vez 

pressuposto  o antecedente   será o caso. Em suma, no diagrama temos uma maneira 

de comparar a probabilidade relativa das sentenças através da comparação do espaço 

probabilístico de cada sentença. Essa é uma maneira intuitiva de compreender o 

conceito de probabilidade condicional (cuja formulação mais precisa será introduzida 

logo mais). Por fim, apresentamos uma definição intuitiva e preliminar do conceito de 

probabilidade condicional (PC): 

(PC) Uma probabilidade condicional é a probabilidade de uma proposição dada 

uma suposição. 

A proposta fulcral de Adams, a saber, identificar a probabilidade de um 

condicional indicativo com a probabilidade condicional deriva, evidentemente, de certas 

assunções teóricas. Essas assunções, presume-se, devem esclarecer a formulação 

condensada apresentada anteriormente e responder a alguns problemas teóricos que, se 

resolvidos, justificariam a admissão e conseguinte aplicação do critério probabilístico. 

Na presente seção, serão apresentados os argumentos preliminares mobilizados por 

Adams para justificar as assunções teóricas que fundamentam  a adoção do critério 

probabilístico. 
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A primeira assunção adotada é o chamado critério probabilístico de validade 

(CPV): 

(CPV) Em um argumento probabilisticamente válido, a incerteza da conclusão 

não pode exceder a soma da incerteza das premissas. 

 Enquanto dizemos que um argumento válido preserva a verdade das premissas 

à conclusão, podemos inferir que um argumento probabilisticamente válido conserva o 

grau de probabilidade das premissas à conclusão. A idéia intuitiva incorporada nesse 

princípio é que deve ser impossível que as premissas de uma inferência sejam prováveis 

e sua conclusão improvável. Dito de outro modo, o grau de probabilidade da conclusão 

de um argumento válido não pode diferir drasticamente do grau de probabilidade das 

premissas desse argumento.  

Qual seria a justificativa para a adoção desse novo critério? Adams assevera 

que as premissas de um argumento válido, à exceção das premissas de argumentos 

matemáticos, não podem ser consideradas certezas, ou melhor,  as premissas de um 

argumento válido não são sentenças que possam ser  usualmente  tomadas como 

verdadeiras ou falsas. Por conseguinte, argumenta Adams, se a conclusão depende 

dessas premissas, ela será provável, não pode ser considerada uma certeza absoluta, 

uma proposição com valor de verdade definido. O que podemos fazer é associar certo 

grau de probabilidade às premissas. O autor parece sugerir, em suma, que nas situações 

efetivas diante as quais somos efetivamente instados a avaliar racionalmente 

argumentos, a validade no sentido usual (‘clássico’) não desempenha um papel crucial. 

Portanto, como a avaliação acurada da validade (ou seja, avaliação dos argumentos tal 

como efetivamente o fazemos) leva em conta premissas sentenças cujo valor de verdade 

é apenas provável, parece lícito supor, argumenta Adams, que essa avaliação depende 

de algum critério probabilístico de aferição, ou melhor, de um critério que torne 

possível discernir os argumentos probabilisticamente válidos dos argumentos 

probabilisticamente inválidos. Ou seja, dado certo conjunto de premissas cujo valor de 

verdade é altamente provável, a probabilidade de que a conclusão possua, tal como as 

premissas, o valor de verdade ,‘V’, é alta. Vale dizer, a probabilidade de que o valor da 

conclusão seja ‘F’ não pode exceder a das premissas.  

Para introduzir esse critério probabilístico de validade de forma mais precisa, é 

necessário explicitar o conceito de incerteza ( ): a incerteza de uma proposição 

equivale ao seu grau de improbabilidade. Essa relação pode ser expressa na seguinte 

fórmula: 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



58 

 

  

 Ou seja, a incerteza de uma proposição é igual à probabilidade de sua negação 

(e.g: se 75%, 25%). 

Vale notar que as propriedades ‘ser verdadeiro’ e ‘ser provável’ não são 

apresentadas como mutuamente excludentes. Ou seja, dizer que p é uma proposição 

provável é um modo de dizer que p é provavelmente verdadeira. O autor chama atenção 

a esse pressuposto, e enfatiza que, ao assumi-lo, segue-se o seguinte: se uma inferência 

é verofuncionalmente válida, então, a incerteza29 de sua conclusão não pode exceder a 

soma da incerteza de suas premissas. Ou seja, apesar de tratar-se de critérios diferentes, 

a validade dedutiva e a validade probabilística de um argumento convergem.  

Não obstante, explica o autor, para que haja essa convergência algumas 

condições têm de ser atendidas: o argumento deve conter poucas premissas e   o grau de 

probabilidade de cada uma delas não pode ser muito alto. O paradoxo da loteria ilustra 

uma situação na qual esses requisitos não são respeitados. Vejamos: Em um sorteio 

existem 1000 bilhetes de loteria e, entre eles, apenas um é premiado. Logo, é racional 

admitir, que alguém sairá sorteado, pois, pode acontecer que alguém tenha o ticket 

premiado. No entanto, é também possível reconhecer que é muito provável que o ticket 

T1 não seja premiado (pois ele está dentro de uma amostra muito grande que contém 

apenas um ticket premiado) assim como o ticket T2, T3 etc. Inspecionado os tickets, 

chegamos ao milésimo ticket e chegamos a mesma constatação: é muito provável que 

T1.000 não seja premiado. Logo, concluímos que é altamente provável que nenhum 

ticket seja premiado. Ora, isso contradiz nossa suposição inicial. Saldo: ganhamos um 

paradoxo.  

 Vemos que no paradoxo da loteria, o critério probabilístico de validade e o 

critério não probabilístico divergem, pois, se aceitássemos: 

1. Em um sorteio existem mil bilhetes 

2. Existe um bilhete premiado 

Admitiríamos que: 

Alguém vencerá o sorteio. 

 No paradoxo da loteria, explica Adams, o critério tradicional de validade 

revela-se uma condição necessária, mas, não suficiente na definição da validade 

                                                   
29

 ‘Incerteza’ equivale a ‘probabilidade de ser falso’ 
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probabilística30. Isso decorre do fato, explica Adams, de que há certas circunstâncias nas 

quais esses critérios divergem. Porém, esse não é o único caso no qual esses critérios 

divergem. Esses critérios confrontam-se ao serem aplicados na análise de argumentos 

que envolvem sentenças condicionais.31 Notaremos, futuramente, que essa divergência 

traz consigo sérias conseqüências. 

Vimos até agora alguns argumentos que justificariam a adoção do critério 

probabilístico de validade. Observemos, então, como a assunção fundamental, 

apresentada no início dessa seção, é formalizada32: 

 , onde )                                            

Ou seja, segundo essa fórmula, a probabilidade de um condicional é mensurada 

pela razão entre a probabilidade da conjunção entre antecedente e conseqüente e a 

probabilidade do antecedente. Prestemos atenção no exemplo33: considere um conjunto 

de 52 cartas de baralho, divididas em quatro séries, cada série contendo 13 cartas. Ao 

tirar uma carta aleatoriamente, a probabilidade do jogador tirar uma copa é:  

. As chances de ele tirar um ás são: . Como cada chance é mutuamente 

exclusiva, as probabilidades de cada evento podem ser somadas independentemente. A 

probabilidade de o jogador tirar um valete (ou seja,  a probabilidade dele tirar o rei, a 

rainha ou o coringa) é igual a : 1/13 + 1/13 +1/13 = 3/13. Já a probabilidade de não tirar 

copas, por exemplo, é representada por   = 1 . Como existem 39 resultados 

possíveis para essa ocorrência, a probabilidade do jogador tirar uma carta que não seja 

copas é de 3 4. Supondo que o jogador já tenha tirado um valete, qual a probabilidade 

dele tirar um rei? Vejamos: 

 (1/13) / (3/13)= 1/3  

Vê-se facilmente que, dada a definição de , caso a probabilidade do 

antecedente seja muito alta relativamente à probabilidade dos conjuntos , a 

probabilidade da sentença condicional será pequena e vice-versa. Vale notar que, no 

caso limite em que o antecedente possui  a probabilidade da sentença condicional 

será igual a probabilidade da conjunção do antecedente e conseqüente. Vale notar, 

igualmente, que o alto grau de probabilidade do conseqüente de uma sentença 

                                                   
30 Adams (1975), p. 2 
 
32 O símbolo  representa a sentença condicional em linguagem natural 
33 Read (1995). 
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condicional não implica que a probabilidade dessa última seja também alta. A idéia 

básica subjacente à fórmula é de que a atribuição probabilística calcula as crenças que 

um agente possui a partir de certos dados (no exemplo anterior, a informação era de que 

um valete já havia sido tirado), ou melhor, o grau de crença que atribuímos ao 

conseqüente ao assumirmos o antecedente.  

Outra fórmula importante para a compreendermos a proposta de Adams é a 

seguinte: 

  

Examinaremos seu sentido intuitivo. Segundo essa fórmula, o grau de incerteza 

de uma sentença condicional em linguagem natural não equivale ao grau de incerteza do 

condicional material correspondente, e que o grau de incerteza de um condicional 

material será sempre menor que o grau de incerteza da sentença condicional 

correspondente. Essa fórmula parece expressar o dado intuitivo de que o condicional 

material só pode ser considerado falso em uma circunstância, enquanto que uma 

sentença condicional (pressupondo, evidentemente, que seu cômputo não  seja idêntico 

às condições de verdade do condicional material),  pode ser falso em mais de uma 

circunstância. (isto é, deve-se levar em conta que existem várias combinações de valores 

de verdade nos quais a sentença condicional é falsa). 

Adams enfatiza a diferença entre a probabilidade do condicional material e a 

probabilidade da sentença condicional correspondente e garante que essa diferença tem 

um papel importante. Poderíamos dizer que ela tem um papel ‘pedagógico’: ela explica 

porque certos padrões de inferência, envolvendo o condicional material, como os 

paradoxos da implicação material, merecem esse nome. Melhor dizendo, a diferença 

entre a probabilidade do condicional material e a probabilidade da sentença condicional 

correspondente explica de onde advém  o caráter irracional, absurdo das instâncias 

geradas por esses esquemas. Esses esquemas são inaceitáveis, argumenta Adams, 

porque eles são argumentos probabilisticamente inválidos, e não por serem argumentos 

dedutivamente inválidos. Segundo Adams, a explicação advinda da diferença entre a 

probabilidade do condicional material e a probabilidade da sentença condicional 

impugnaria qualquer tentativa de reformulação verofuncional desses esquemas, dado 

que o problema deles não poderia ser explicado em termos de invalidade dedutiva. Essa 

explicação será dada na seção seguinte, onde os esquemas inferenciais dedutivamente 

válidos são submetidos à análise probabilística. 
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Vemos que Adams toma como objeto de investigação, prioritariamente, as 

sentenças condicionais indicativas, pois, ele, não admite o pressuposto adotado por  

Lewis, a saber, que o condicional material, verofuncional,  é capaz de formalizar 

eficazmente  as sentenças condicionais. Vemos que a proposta de Adams tem como 

foco a análise das sentenças condicionais, e os critérios  que informal e efetivamente 

empregamos ao examiná-las. Sua meta é construir um sistema formal capaz incorporar 

o maior número e variedade de sentenças condicionais presentes em linguagem natural, 

ou seja, Adams (pelo menos a princípio) não busca traçar um limite entre as sentenças 

condicionais admissíveis, passíveis de tratamento formal, daquelas sentenças 

condicionais ‘extravagantes’, obscuras presente no discurso corrente. 

Tendo em vista esse intuito, Adams vê-se disposto a abandonar o conceito de 

validade tal como concebido tradicionalmente em troca de um conceito probabilístico 

de validade. Com efeito, como ressalta Bennett,34 parte significativa de nosso uso da 

linguagem natural para a avaliação da validade de argumentos informais não pressupõe 

a concepção formal, ‘clássica’, de validade como critério aferidor. Isso ocorre, explica 

Bennett, porque nos argumentos presentes em linguagem natural estão contidos, além 

de fatores extra-lógicos, sentenças destituídas de valor de verdade, porque contêm 

termos aos quais não é possível atribuir valor de verdade (e se possuem, a atribuição 

certamente não será verofuncional). 

 A ‘validade’ de argumentos, em linguagem natural, não é intuitivamente 

aferida a partir de uma instanciação ou de uma regra que prescreva: se as premissas 

forem verdadeiras, então, a conclusão é, necessariamente, verdade. A validade de certos 

argumentos informais decorrem do fato de que, se o locutor crê nas sentenças em suas 

premissas, ele está apto para asserir a conclusão. Sendo assim, existem argumentos que, 

apesar de formalmente válidos, não são considerados intuitivamente válidos.  

Resta-nos agora saber como Adams utilizará os instrumentos de um sistema 

formal probabilístico para formalizar outra modalidade de sentenças condicionais: as 

sentenças contrafactuais. É o que veremos na próxima seção.   

 

3.3 O critério probabilístico aplicado às sentenças contrafactuais 

                                                   
34 Bennett (2003), p.127 
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 Uma das aplicações da abordagem probabilística desenvolvida por Adams é a 

análise das sentenças contrafactuais. A idéia básica pode ser condensada da seguinte 

formulação:  

A probabilidade de um contrafactual no momento em que é proferido é igual a 

probabilidade prévia  do condicional indicativo correspondente 35. 

 Ou seja, a probabilidade do contrafactual ‘Se fosse o caso que   teria sido o 

caso que ’ser verdadeiro quando proferido é equivalente ao seu grau de probabilidade 

em uma ocasião anterior, ou melhor, uma ocasião na qual ‘Se é o caso que ,  então, é o 

caso que ’  foi proferido. No que se segue, exporemos os principais argumentos e 

conceitos que Adams emprega para chegar a  formulação acima. 

Um dos problemas, que dificultam a análise das sentenças contrafactuais,  diz 

respeito a sua definição36: as sentenças contrafactuais são sentenças indicativas 

flexionadas no modo subjuntivo ou se caracterizam por seu comportamento semântico 

de serem (como nominalmente sugerem) ‘contrárias  aos fatos’?  A caracterização 

gramatical oferece a vantagem de mostrar um critério simples, imediatamente 

reconhecível (a flexão temporal), que permitiria a delimitação entre sentenças 

condicionais indicativas e contrafactuais. No entanto, nem toda sentença subjuntiva 

exprime expressa uma sentença contrafactual (ex: a interpretação da sentença ‘se a 

hipótese fosse verdadeira, observaríamos alguns resultados interessantes...’ não  

presume que a hipótese seja falsa). Já a caracterização semântica oferece a vantagem de 

dar conta dos casos problemáticos, limítrofes, oferecendo um critério mais abrangente 

de classificação. No entanto, não existe consenso acerca de qual critério semântico 

deveria ser adotado que servisse aos fins da classificação das sentenças condicionais. 

Ou seja, sob título  ‘critério semântico’ existem vários critérios concorrentes.  

Apesar de mencionar o problema dos critérios de definição dos contrafactuais, 

Adams acredita que a formulação de uma teoria dos contrafactuais pode prescindir de 

tais critérios, pois, argumenta, o objetivo precípuo de uma teoria dos contrafactuais é 

explicar as diferenças entre essas duas classes de sentenças. Melhor dizendo, o critério 

de classificação é uma das  conquistas teóricas  almejadas e não um critério sem o qual 

uma teoria dos condicionais não possa ser formulada. Não obstante, a caracterização 

desses dois tipos de condicionais será muito importante, por conseguinte, a partir dela, 

                                                   
35

  Adams (1975) p.  XI, prefácio 
36

 Nute (1984), Bennett (2003), Sainsbury(2006). 
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Adams definirá o conceito de passado epistêmico  (epistemic past tense) imprescindível 

para a formulação transcrita no início dessa seção. Vejamos, conseqüentemente, como 

Adams caracteriza as diferenças entre o condicional indicativo e o condicional 

contrafactual.  

Uma das características que marcam a diferença entre condicionais indicativos 

e contrafactuais, afirma Adams, é a condição de assertibilidade. Quando o conseqüente 

de uma sentença condicional indicativa é sabidamente falso, a sentença não é asserível. 

Por outro lado, uma sentença contrafactual, cujo conseqüente seja falso, é, ainda assim, 

asserível. (e.g: típico em raciocínio por absurdo ‘Se x fosse divisível por cinco,...’). O 

autor fornece um exemplo para ilustrar essa característica distintiva37. Dadas as 

sentenças: 

(1) Se aquele pássaro fosse um canário, então, ele seria amarelo 

(2) Se aquele pássaro é um canário, então, é amarelo 

 Adams descreve a seguinte situação: dois homens, H1 e H2, estão caminhando 

por uma floresta e percebem que há um pássaro, cuja cor, devido a pouca luminosidade 

do local, não conseguem discernir. Suponha que H1 diga: ‘Se aquele pássaro é um 

canário, então é amarelo’. Suponha agora que o pássaro voe de encontro a eles e, assim, 

eles percebem que o pássaro, na realidade, é azul. H1 não manterá a sentença (2), dada a 

descoberta de que seu conseqüente é falso. No entanto, o mesmo pode substituir a 

sentença (2) pela sentença (1).  

Em todo o caso, esse exemplo ilustra a idéia que as condições de 

assertibilidade do condicional indicativo e o condicional contrafactual são distintas. 

Traçada essa diferença, Adams procura uma maneira de formalizá-la dentro dos 

parâmetros da lógica probabilística. Dentro desse refencial teórico não se admite que os 

componentes das sentenças condicionais determinam suas condições de verdade. Ou 

seja, que as condições de verdade são verofuncionais. 

Para escapar dessa interpretação, Adams explica, cautelosamente, as 

consequencias que pretende evidenciar com o exemplo. Segundo o autor, quando o 

consequente de um condicional indicativo é falso, isso indica que a probabilidade dessa 

sentença torna-se baixa, ocorrendo o inverso com o contrafactual, ou seja: quando o 

antecedente do condicional passa a ser considerado falso, sua probabilidade (a 

probabilidade de que seja asserido) torna-se alta. Portanto, a tarefa que cabe à análise 

                                                   
37 Adams, p. 103-104 
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probabilística das sentenças condicionais consiste em parametrizar essas mudanças, ou 

seja, mostrar como as novas informações modificam, de maneira distinta, o grau de 

assertibilidade das sentenças condicionais e contrafactuais. Isto é, quais são as 

condições atuantes para que haja mudança no grau de probabilidade dessas sentenças? 

Dito de outro modo, que tipos de mudanças são necessários para que uma sentença 

indicativa seja substituída por sua correspondente contrafactual? 

 A resposta será dada, prossegue Adams, ao se examinar as mudanças 

probabilísticas envolvidas no exemplo. Voltando a questão do pássaro, Adams 

argumenta que H1 começa acreditando que (2) é verdadeiro e depois, diante da 

informação de que seu conseqüente é falso, infere que a probabilidade dessa sentença é 

baixa. Logo, por Modus Tollens, infere . Em suma, ocorreu uma mudança 

probabilística: inicialmente, tanto o antecedente, quanto o conseqüente da sentença 

indicativa eram altamente prováveis. No entanto, dadas as circunstâncias, essa asserção 

tornou-se improvável. Como conseqüência dessa mudança, a negação do seu 

antecedente tornou-se asserível.  

Adams quer mostrar, com o caso acima examinado, que o contrafactual não 

exerceu nenhum papel na cadeia inferencial, mas, teve o papel de relatar, de comunicar 

ao interlocutor o raciocínio do falante. Segundo Adams, o contrafactual asserido por um 

falante exerce um papel comunicativo,  tem a função de relatar algo a outrem. Ou seja, o 

contrafactual não indica uma mudança probabilística, isto é, uma mudança no grau de 

assertibilidade atribuído a sentença condicional. Ele serve para relatar, uma vez ocorrida 

a mudança probabilística, o que poderia ter sido asserido no estágio anterior, ou seja, 

antes da mudança probabilística. Em suma, o contrafactual corresponde a o passado 

epistêmico.  

Essa hipótese constitui uma ferramenta conceitual utilizada por Adams para 

explicar o papel que as sentenças contrafactuais desempenham nos raciocínios 

quotidianos, informais, assim como o comportamento dessas sentenças. Destarte, o 

autor oferece alguns indícios que apontam quais os traços distintivos característicos que 

as diferenciam das sentenças condicionais indicativas. Apesar de reconhecer o papel que 

o passado epistêmico desempenha para a compreensão do papel das sentenças 

contrafactuais, Adams observa que essa abordagem não pode ser aplicada  a todas as 

variações de sentenças contrafactuais, notadamente, as sentenças que expressam 

conceitos disposicionais (e.g: ‘Se essa barra de metal tivesse sido aquecida, teria se 
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dilatado’) mas, não obstante, a abordagem desempenha um papel importante na 

compreensão das sentenças contrafactuais. 

Vimos até aqui, como os recursos teóricos se aplicam para explicar certas 

instâncias. Observemos, agora, como, a partir do aparato teórico exposto é possível 

analisar certos esquemas inferenciais. Mais especificamente, examinaremos a 

Transitividade [TRANS.], contraposição [CONTR.] e o reforço do antecedente [R.A.].  

Comecemos por esse último, tomando como exemplo a instância apresentada na página 

38, ou seja: 

 

1. Se João tivesse vindo à festa, teria sido muito divertido. 

2. Se João e Maria tivessem vindo à festa, teria sido muito chato. 

3. Se João, Maria e Pedro tivessem vindo à festa teria sido muito divertido. 

 

De acordo com Adams, as sentenças contrafactuais acima, apesar de serem 

contrárias, não podem ser tomadas como verdadeiras ou falsas. Quando devidamente 

lidas, argumenta Adams, essas sentenças não são contrárias umas às outras, pois, cada 

uma delas corresponde à versão indicativa que poderia ter sido afirmada em uma dada 

circunstância. Por exemplo, a sentença ‘Se João tivesse vindo à festa, teria sido muito 

divertido’ corresponde ao condicional ‘ Se João vier à festa, será muito divertido’ e este 

último poderia ter sido afirmado, caso houvesse dúvida quanto à presença de João. Já o 

contrafactual ‘Se João e Maria tivessem vindo à festa, teria sido muito chato’ 

corresponderia ao condicional indicativo ‘Se João e Maria vierem, será muito chato’, 

asserível em uma situação na qual se tem dúvida quanto à presença do casal e assim por 

diante. Por conseguinte, esse exemplo não seria interpretado por Adams como um  

obstáculo à interpretação das sentenças condicionais, mas sim, como um problema de 

desambiguação.  Como o enfoque à crítica de Adams dirige-se à formalização que a 

lógica clássica oferece às sentenças condicionais, o qual analisará os esquemas 

inferenciais característicos dos sistemas formais clássicos. Podemos dizer, 

didaticamente, que ele classifica os esquemas inferenciais em quatro categorias:  

1. Esquemas verofuncionalmente válidos, mas racionalmente, inválidos; 

2. Esquemas verofuncionalmente inválidos, mas racionalmente, válidos; 

3. Esquemas verofuncional e, racionalmente, válidos; 

4. Esquemas racional e, verofuncionalmente, inválidos. 
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Para gerar essa classificação, Adams usa como parâmetro um conjunto de 

diagramas como aqueles expostos anteriormente. Eis uma das instâncias analisadas:  

•   

Adams apresenta a seguinte contra-instância a esse esquema: 

•  : Beto morrerá antes da eleição; 

•  João vencerá a eleição; 

• Beto se aposentará antes da eleição. 

1. Se João vencer a eleição ou se Beto morrer antes da eleição, então Beto 

se aposentará antes da eleição. Logo, se Beto morrer antes da eleição, ele se aposentará. 

 Segundo Adams, essa instância é racionalmente inválida, apesar de ser uma 

instância canônica na lógica clássica. Como explicar essa absurdidade? Na verdade, 

explica Adams, o problema está no fato de simbolizarmos uma sentença do tipo ‘Se 

ou ’ como . Melhor dizendo, nesse caso, o problema não 

advém de uma inadequação do conectivo material, mas sim, de uma paráfrase 

inadequada da sentença condicional, tal como ela se apresenta em linguagem natural. A 

representação legítima da sentença acima, segundo Adams, seria: 

1.1.   

Ou seja, a instância em questão envolveria, na verdade, uma conjunção de 

condicionais. Adams afirma que esse caso não é equacionado em termos da lógica 

probabilística. Outro problema identificado pelo autor é a negação das sentenças 

condicionais,  comumente simbolizada como ). Um dos teoremas admitidos 

na lógica clássica envolvendo essa negação é: 

•       

O que seria, para Adams, inaceitável, pois, teríamos que admitir a seguinte 

instância: 

2. Não é o caso que, se chover o treino será feito na quadra coberta. 

Logo, choverá. 

A solução para esse caso, segundo o mesmo autor, requer em outra paráfrase 

da negação. O problema da interpretação da negação das sentenças condicionais, tal 

como concebida verofuncionalmente, é que ela não é capaz de distinguir 

adequadamente entre as formas  e ). Melhor dizendo, sabemos que 
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a interpretação desses esquemas, na tabela de verdade, será distinta, no entanto, Adams 

percebe que essa diferença manifesta na tabela de verdade não traduz de maneira 

acurada a desigualdade intuitiva. Adams explica que a primeira forma indica a rejeição 

explícita de uma correlação entre antecedente e conseqüente (com efeito, sua paráfrase 

em linguagem natural é ‘não é o caso que ...’), enquanto que a segunda, indica, segundo 

a teoria probabilística,que a correlação entre antecedente e antecedente é improvável, ou 

seja:  ) ). Destarte, podemos ver a diferença 

entre a sentença ‘Não é o caso que, se chover o treino será feito na quadra coberta’ e a 

sentença ‘é improvável que se chover, o jogo seja feito na quadra’.Uma vez que, na 

lógica clássica, essa distinção não é relevante; os seguintes pares de sentenças são tidos 

como  verofuncionalmente consistentes, embora, intuitivamente, não o sejam: 

3. Se chover, o jogo será adiado. 

4. Se chover, o jogo não será adiado. 

 Adams explica que a semântica probabilística é mais eficiente em acomodar 

nossas intuições a respeito desse par de sentenças, pois, de acordo com ela  cada uma 

das sentenças possui 50% de probabilidade, mas, sua conjunção é impossível, ou seja, 

as sentenças 3 e 4 não podem ser simultaneamente prováveis. Reforçando o 

pensamento,  essas sentenças fazem parte do espaço probabilístico total, mas, cada uma 

delas pertence a uma porção distinta do espaço probabilístico, porções que não se 

intersectam.   

 Ao examinar o esquema [CONTR.], Adams apresenta a seguinte contra-

instância:  

5. Se chover amanhã, então, não haverá uma terrível tempestade.  

6. Se houver uma terrível tempestade amanhã, então, não choverá. 

Podemos acrescentar ainda: 

7. Se eu correr amanhã, eu não correrei a maratona. 

8. Se eu correr a maratona, eu não correrei amanhã. 

De acordo com a terminologia empregada por Adams, a contraposição é  

probabilisticamente inválida. Isso não significa, adverte o autor, que esse esquema 

inferencial deva ser considerado irracional no raciocínio quotidiano, dado que nessa 

instância, ela parece ser racional. Para o autor, essa racionalidade não se deve a forma 

do esquema [CONTR.], mas sim, em certas condições especiais, notadamente, quando 

outras condições (que não fazem parte do sentido da proposição) são satisfeitas. Em 
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outras palavras, o nosso raciocínio quotidiano julga uma inferência válida com base em 

outros critérios que não podem ser aduzidos da forma lógica de um padrão inferencial. 

Veremos mais adiante quais são esses critérios. Por hora, observemos como 

Adams analisa a seguinte esquema: 

•  

A adoção desse esquema justificaria a tese de que o tratamento adequado das 

sentenças indicativas é formulado pelo condicional material. No entanto, Adams não 

admite essa equivalência, pois, ela seria probabilisticamente inválida, como podemos 

ver na figura abaixo, na qual a região probabilística do antecedente é bem maior que a 

do conseqüente e não há intersecção entre as duas regiões:  

 

                        

 

 

 Para ilustrar essa diferença, o mesmo autor oferece a seguinte contra-

instância38: 

 

(1) No próximo ano ou choverá ou nevará em Natal. 

(2)      Logo, se não chover, então, nevará em Natal no próximo ano. 

 

Do ponto de vista informal, argumenta Adams, a instância acima não é 

aceitável. Do fato de admitirmos como verdadeira a premissa 1, que afirma um 

observação trivial (e altamente provável) sobre o clima de Natal, não significa que 

admitamos que ele seja equivalente à 2ª asserção, pois, ela parece comprometer-nos a 

admitir que estaríamos fazendo uma previsão sobre o clima em Natal. Intuitivamente, 

não parece ser isso o que dizemos, quando admitimos 1 e não parece que 2 seja uma 

conseqüência legítima. Na verdade, segundo Adams, a relação existente entre essas duas 

fórmulas é  representada em  linguagem probabilística da seguinte maneira:  

•  =  

Adams afirma que, se o agente aceita a sentença ’, não está 

racionalmente apto para asserir um dos conjuntos, mas ele acredita ser provável que 

                                                   
38  Adaptado de Adams (1975), p. 15 
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, todavia, isso não significa que a disjunção seja equivalente a uma sentença 

condicional, conseqüentemente, o significado de uma disjunção não equivale a essa 

condicional. Do contrário, ao admitir uma disjunção  (ou seja, ao aceitar que um 

dos disjuntos é provável) o agente estaria comprometido a admitir que  é o caso. 

Adams oferece, ainda, uma versão alternativa do Reforço do antecedente 

[R.A], o esquema [R.A’]. Esse novo esquema sofre a seguinte restrição: aquilo que pode 

ser acrescentado ao antecedente da segunda premissa deve vir da premissa anterior, já 

admitida pelo fato de ser suficientemente verossímil, ou melhor, por ser 

probabilisticamente aceito. Não obstante, sabemos que essa operação nem sempre é 

lícita.  Portanto, para que essas reformulações sejam realmente eficazes, Adams 

necessita definir de maneira mais precisa a classe de sentenças que podem ser 

acrescidas ao antecedente de um condicional probabilisticamente válido. Essa classe de 

sentenças é designada por ele como escopo de restrição do antecedente. O escopo de 

uma sentença condicional probabilisticamente válida, de uma sentença condicional 

aceita ou firme é formado pelas sentenças probabilisticamente compatíveis com o 

condicional. Em outras palavras, adicionar uma sentença compatível não implicará em 

modificações, ou seja, modificações na sentença condicional original. O escopo de uma 

sentença condicional provável é dado por: 

•  

Vemos, por essa fórmula, que quanto maior a probabilidade do condicional 

 maior será seu escopo. No caso limite, em que a probabilidade de um 

condicional for certa (e.g: a probabilidade de uma tautologia), seu escopo será universal. 

 

 

3.4.  Os fundamentos da validade probabilística 

 

Nas seções anteriores, expusemos as motivações para a adoção do critério 

probabilístico. Na presente seção apresentaremos os argumentos levantados por Adams 

para justificar as assunções básicas de sua proposta de validade probabilística. Em 

outras palavras, explicaremos como Adams justifica os conceitos básicos que 

fundamentam sua proposta. 
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Adams explica que os critérios por ele utilizados na formalização de sentenças 

condicionais derivam, em última instância, de uma teoria da ação, que busca elucidar o 

que significa agir racionalmente. Mais precisamente, através de uma teoria que tenta 

ressaltar quais motivos as pessoas possuem para desejarem que as conclusões de seus 

raciocínios sejam ‘verdadeiras’ ou ‘prováveis’. Esse problema pode ser sintetizado na 

seguinte formulação: Por que as pessoas, em certas circunstâncias, desejariam que suas 

conclusões fossem ‘verdadeiras’? Uma vez explanado como essa teoria da ação motiva 

a adoção dos conceitos-chave da abordagem probabilística, Adams terá como tarefa 

mostrar que a abordagem por ele proposta satisfaz efetivamente os postulados da teoria 

da ação. Ou seja: o critério probabilístico, tal como elaborado por ele, é capaz de 

formalizar, satisfatoriamente, os requisitos postulados pela teoria da ação? 

Adams considera que a resposta a essa pergunta só pode ser formulada caso se 

leve em consideração os motivos pragmáticos que as pessoas têm para desejarem que 

seus raciocínios sejam válidos, ou melhor, ao se considerar como a tomada de decisões 

dos indivíduos é influenciada, em grande medida, pelas conclusões que elas obtêm de 

seus raciocínios e que, portanto, essas conclusões são um componente básico em uma 

teoria da ação.  Por exemplo, se João deseja comprar um livro e crê que a melhor 

maneira de fazê-lo é comprá-lo pela internet, sua ação será racional se e somente se, ele 

agir de acordo com a sua crença. No entanto, julgaríamos o comportamento de João 

irracional, se ele, por exemplo, procurasse comprar um livro que ele crê nunca ter sido 

editado. É fácil perceber que as crenças guiam as ações do agente e, assim sendo, o 

agente deve esperar que as conclusões a que chega sejam ‘verdadeiras’ ou ‘ prováveis’. 

Portanto, uma teoria que pretenda explicar a relação entre uma crença e uma ação 

correspondente, precisa esclarecer, dentre outras coisas, de que modo as crenças 

influenciam as ações, o comportamento, em suma, as decisões tomadas pelas pessoas. 

Em particular, como as conclusões probabilisticamente válidas (que constituem, 

segundo Adams, o tipo de inferência mais presente em linguagem natural) influenciam 

o comportamento. É nesse ponto, que o critério probabilístico elaborado por Adams 

entra: ele explicitaria como se estruturam as estimativas do agente em torno de certas 

proposições e como ele vê o grau de probabilidade de certos esquemas inferenciais. 

Destarte, o critério probabilístico, tal como elaborado por Adams, explicaria 

(indiretamente) como as pessoas agem a partir de certas deduções.  

Para compreender a teoria da ação defendida por Adams, é necessário 

introduzir o conceito de condições de sucesso de uma ação. Esse critério diz-nos que se 
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a crença de que certas condições de sucesso (i.e. condições necessárias à consecução de 

certa finalidade) são respeitadas, então, a ação, presumivelmente, será bem sucedida. 

Caso contrário, se a crença do agente de que certas condições foram respeitadas e não 

‘corresponder à verdade’, dessa forma, a ação do agente não será bem-sucedida. 

Vejamos um exemplo: João deseja chegar mais cedo à escola na manhã seguinte, pois, 

teme ser reprovado por faltas. Para atingir sua meta, programa seu despertador para que 

o acorde uma hora mais cedo. Esquematicamente, a ação de João pode ser descrita da 

seguinte maneira: Ele reprograma seu relógio (ação) com o propósito de acordar mais 

cedo, pois crê que, caso chegue atrasado, será reprovado.  O plano (P) de João é: ‘Se eu 

reprogramar o despertador acordarei mais cedo e, se acordar mais cedo, não serei 

reprovado por faltas’. Esse plano será bem sucedido, se P ‘corresponder á realidade’, se 

P ‘for verdadeiro’, ou seja, caso seu despertador, uma vez reprogramado, o acorde e, 

tendo acordado mais cedo, consiga chegar mais cedo à escola, etc.  Caso uma dessas 

condições presentes em P não se realize, a ação não será bem sucedida. 

Para refutar possíveis contra-exemplos e acomodar melhor sua formulação, 

Adams traça algumas distinções no termo ‘crença’ presente nessa teoria. Ele distingue 

dois tipos de crença: a crença sobre valores mensuráveis e a crença sobre 

generalizações. O primeiro tipo de crença refere-se a um contínuo de valores que não 

precisam ser fixados com total precisão. Por exemplo, João vai a um restaurante self 

service e sabe que precisará de 10 reais para pagar sua conta, embora não saiba 

exatamente quanto custará a sua refeição. Portanto, a sentença ‘Precisarei de 10 reais 

para pagar a conta do restaurante’  e ‘o almoço custará 10 reais’ estão incluídas no 

conjunto de crenças de João, pois são altamente prováveis, embora não seja possível 

precisar se são verdadeiras ou falsas. A avaliação da validade probabilística de crenças 

sobre valores mensuráreis não depende da determinação precisa, exata, dos valores da 

crença, exceto em algumas situações específicas (e.g: um controlador de vôo necessitar 

saber com precisão a velocidade e  a altura com que um avião se aproxima da pista de 

pouso). 

O segundo tipo de crença refere-se a certas instâncias de generalizações. 

Melhor dizendo, cremos em generalizações e, por conseguinte, acreditamos que certos 

eventos, objetos são casos particulares de certa classe de fenômenos, de artefatos etc. 

(ex: João crê que a laranja L pertence a uma classe de objetos (i.e. frutas cítricas) e que 

essas frutas nascem em goiabeiras etc.). No entanto, explica Adams, sempre existirão 

algumas exceções, ou melhor, sempre existirão instâncias que não exemplificam certa 
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generalização, mas geralmente, essas instâncias não tornam a crença na generalização 

ilegítima e, portanto, não precisam ser levadas em consideração (ex: a crença ‘cachorros 

são quadrúpedes’ não se torna ilegítima caso sejam encontrados cachorros bípedes, isto, 

cachorros ‘prototípicos’). Existem, por exemplo, muitos casos práticos em que 

raciocinamos a partir de certas instâncias verdadeiras, mas concluímos o raciocínio com 

uma generalização que, apesar de objetivamente falsa, não compromete a consecução de 

uma ação, explica Adams. (e.g: João pesca todos os domingos em um lago e sempre 

pega muitos peixes pois, excepcionalmente,  aos sábados existe um grande volume de 

cardumes naquele lago. João desconhece essa informação peculiar, mas, fazer uma 

generalização: ‘existe muitos peixes nesse lago’. João não está levando em  conta os 

dias em que não vai ao lago, os dias de escassez.) Por conseguinte, a avaliação 

probabilística da validade de argumentos, que envolvem esse tipo de crença, deve 

permitir algumas exceções. 

 Adams cria essas distinções para mostrar o quanto as nossas crenças são 

influenciadas por considerações práticas. Ele enfatiza que o critério probabilístico de 

validade deve incorporar essas considerações para que seja possível mensurar como os 

raciocínios sobre probabilidade se organizam e como as crenças deduzidas, a partir 

desses raciocínios, influenciam o comportamento.  Segundo Adams, o critério 

probabilístico, por si só, não mostra como as crenças probabilísticas afetam o 

comportamento. Esse critério precisa ser combinado com uma teoria da ação. Só assim, 

é possível, segundo Adams, obter uma abordagem teórica de como os ‘juízos 

probabilísticos’ influenciam o comportamento. Não exporemos, em detalhe, a teoria da 

ação proposta por Adams, pois, nosso objetivo central é apresentar como o critério 

probabilístico de validade é usado para formalizar as sentenças condicionais. No que se 

segue, exibiremos um esboço, para mostrar como o sistema probabilístico é usado para 

formalizar raciocínios probabilísticos. 

A teoria da ação proposta por Adams tem como cláusula fundamental o  

seguinte preceito: agir de acordo com a crença de que  uma proposição é provável, é 

praticamente o mesmo do que agir crendo que a proposição  é verdadeira39. Esse 

preceito parece refletir um traço característico da racionalidade em contextos práticos, 

efetivos. Ele reflete a idéia de que as tomadas de decisão baseiam-se em considerações 

práticas, pois, o conjunto de alternativas disponível não é ideal, uma vez que as 

                                                   
39  Adams (1975) , p. 77. 
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proposições contidas em cada conjunto são apenas prováveis, verossímeis. Tomemos 

um problema decisório que ilustra como funciona a teoria da ação formulada40 por 

Adams. Um homem tem que sair de casa e precisa decidir se deve ou não levar seu 

guarda-chuva. Ou seja, ele é instado a escolher entre duas alternativas: 

1 : Levar seu guarda-chuva. 

2 : Deixar seu guarda-chuva em casa 

Sua decisão é influenciada por certos fatores, como as estimavas do agente 

acerca de certas contingências: 

1 : (deverá) chover amanhã 

2 : Não (deverá) chover amanhã 

Sejam p ( 1) e p ( 2)   as estimativas probabilísticas do agente. Caso ele creia 

que p ( 1) é alta, ele adotará a alternativa 1. Caso p ( 2) seja mais alta, adotará a 

alternativa 2. Uma vez adotado o curso de ação e as expectativas decorrentes, a 

sentença condicional ‘se 1 então 1’ ou ‘ 2 então 2’ torna-se asserível. Esse exemplo 

ilustra, em linhas gerais, como o critério probabilístico proposto por Adams encaixa-se 

dentro de sua teoria da ação (TA). Podemos, então, dizer que a TA serve como 

motivação teórica para a abordagem probabilística de validade e que esta, por seu turno, 

é um expediente formal concebido por Adams para fornecer uma formulação lógica 

condizente com a TA. O que nos interessa saber é qual o papel das sentenças dentro da 

TA e como o critério probabilístico as formaliza.  

 Segundo Adams, as sentenças condicionais são parafraseadas dentro da TA da 

seguinte maneira: ‘Se eu adotar a alternativa , então, o resultado segue-se ‘. Ou 

ainda, as ações do agente podem ser descritas em termos de sentenças condicionais 

como: ‘Se João quiser , então ele adotará a alternativa ’. Essas paráfrases revelam 

que as sentenças condicionais são muito importantes para a TA, pois, parecem 

relacionar uma cláusula (o antecedente, ou seja, a crença) a uma sentença que, de certa 

maneira, segue-se dessa cláusula (o conseqüente, ou seja, a ação). Em outras palavras, 

relacionam  crenças a ações. Adams ilustra essa relação nos seguintes exemplos41:  

 

(1) Se eu ingerir esse remédio, minha dor de cabeça cessará 

                                                   
40 idem. 
41 Adams (1975), p.89 
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(2) Se eu ingerir esse cogumelo, serei envenenado  

 

Como explica Adams, o agente adotará o antecedente de (1), se ele quiser 

livrar-se de sua cefaléia, e não adotará o antecedente de (2), caso não queira ser 

envenenado. Ou seja, tanto o motivo (curar a dor de cabeça), quanto crença (caso o 

remédio seja ingerido, a dor de cabeça cessará) envolvidos na ação, são expressos 

através das sentenças condicionais. Segundo Adams, as sentenças condicionais teriam 

um papel explicativo central no exame das ações, pois, os componentes constitutivos da 

tomada de decisão (crença e ação) estariam codificados em sentenças condicionais. 

Dessa maneira, a análise dessa classe de sentenças constituiria uma tarefa significativa 

para a elaboração e fundamentação da TA. Adams concorda com essa conclusão, mas, 

adverte que tal análise, apesar de necessária, é incompleta. A sentença (1), por exemplo, 

só pode ter um papel importante nas ações do agente, se ele supusesse que, caso ele não 

tomasse o remédio, sua dor de cabeça não passaria. Dito de outro modo, (1) só pode ser 

atribuído como explicação para o comportamento do agente na medida em que sua 

negação (‘se eu não tomar o remédio, minha dor de cabeça não passará’) fosse acrescida 

ao conjunto de crenças do agente. 

Isso significa, segundo Adams, que existe pelo menos uma assunção implícita 

nas sentenças (1) e (2). Haveria outras assunções implícitas, isto é, outras sentenças que, 

em conjunção com as sentenças do exemplo formariam o conjunto de suposições 

necessárias à  explicação dos motivos do agente?  A resposta de Adams é afirmativa. 

Segundo ele, existe um conjunto de crenças tacitamente assumidas composto por 

alternativas mutuamente exclusivas e exaustivas, 1,..., n , crenças que o agente deve 

escolher, ou melhor, adotar conforme o contexto. Para cada alternativa i adotada, 

segue-se um resultado i.  A cada hipótese adotada corresponderá também a expectativa 

do agente de que se seguirá certo resultado. Melhor dizendo, o agente adota uma 

hipótese na expectativa de que certo resultado (‘favorável’, ‘o melhor’) se seguirá da 

adoção dessa hipótese. Em (2), por exemplo, o antecedente não será adotado, pois, o 

agente espera que, dessa forma, não será envenenado ( e supõe, justificadamente, que 

esse é ‘melhor resultado’ ou ‘mais favorável’). Podemos ver que existem dois tipos de 

conseqüências: aquelas que são esperadas pelo agente e aquelas que, de alguma forma, 

seguem-se realmente de . Caso a conseqüência efetiva e a conseqüência almejada 
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coincidam, a ação foi bem-sucedida. Caso contrário, podemos dizer que a ação não foi 

bem-sucedida. 

Essa divisão cria, evidentemente, outro problema: como determinar o conjunto 

das ‘melhores conseqüências’ ou ‘conseqüências mais favoráveis’ ao agente? Elas 

coincidem, necessariamente, com as expectativas do agente? Qual a relação entre as 

conseqüências que derivam da adoção de um antecedente daquelas que são esperadas 

pelo agente? Os cogumelos que a pessoa do exemplo (2) recusara-se a comer por achar 

que são venenosos poderiam ser, na verdade, deliciosos. Não obstante, como Adams 

ressalta a negação do antecedente da sentença ‘Se eu ingerir esse cogumelo, eu serei 

envenenado’ torna o antecedente falso e, portanto, torna  a sentença materialmente 

verdadeira. O problema é que a crença nessa sentença, ou melhor, a crença de que não 

comer cogumelos é a melhor alternativa, não advém da constatação de que essa 

sentença é materialmente (isto é, verofuncionalmente) verdadeira. 

Caso os cogumelos não fossem venenosos, mas mesmo assim alguém não os 

comesse por acreditar que a sentença  (2) é verdadeira, diríamos que essa pessoa se 

enganou, que ela equivocou-se. Justificaríamos nossa opinião dizendo que se ela tivesse 

ingerido o cogumelo, não teria sido envenenada. Ou seja, empregaríamos uma sentença 

contrafactual. Tendo em vista esse problema, Adams afirma que as sentenças 

contrafactuais são necessárias para a definição das ‘alternativas’ dentre certas 

circunstâncias e, por conseguinte, para a caracterização da ‘melhor alternativa’. Em 

suma, o problema da definição da ‘melhor conseqüência’ conduz a outro problema, o da 

representação das sentenças contrafactuais. Vimos anteriormente como Adams lida com 

esse último problema, ele argumenta que esse problema pode ser de algum modo 

contornado. Com efeito, nas seções em que expõe sua TA, Adams deixa esse problema 

em aberto, passando, então, a tratar de um problema correlato: a caracterização das 

sentenças condicionais nas quais a escolha entre as hipóteses 1,..., n influenciam as 

consequências. Ou seja, Adams volta-se para a análise de um grupo específico de 

sentenças condicionais, a saber, aquelas nas quais as suposições adotadas influenciam as 

conseqüências nesse grupo de sentenças, a escolha do agente coincide, de certa forma, 

com a ‘melhor escolha’.  Por exemplo, João pretende emagrecer, e para atingir essa 

meta, corre todas as manhãs. Seu plano é simples e pode ser explicitado no seguinte 

condicional: ‘ Se eu correr todas as manhãs, emagrecerei’. No entanto, esse exercício 

matinal não o torna mais magro, mas, ainda assim, faz com que mantenha seu peso. 
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Podemos, portanto, dizer que, embora a ação de João não contribua efetivamente para 

que ele atinja sua meta, ainda assim, ela é a melhor alternativa a sua disposição.  

A idéia básica é que ao adotarem uma alternativa, as pessoas têm certas 

expectativas quanto às possíveis conseqüências, ou seja, as pessoas atribuem certo grau 

de probabilidade ao conseqüente, i  se adotarem um antecedente i. Além de 

associar um grau de probabilidade (p) a essas conseqüências, é também atribuído um 

grau de utilidade (u). Por um lado, o grau de probabilidade e de utilidade de uma 

conseqüência C não coincide necessariamente. Esses parâmetros são adotados porque, 

por outro lado, o agente, na maioria dos casos, orientará suas escolhas, tendo em vista as 

conseqüências que lhes parecem mais úteis. O agente só pesa esses graus de 

probabilidade (p e u), escolhendo o que lhe parece, ao mesmo tempo, mais útil, 

conveniente, factível e provável. Chegamos, assim, ao conceito de utilidade prevista 

pelo agente ao adotar uma alternativa. Adams assume que a alternativa adotada pelo 

agente será aquela cuja conseqüência terá um alto grau de utilidade. 

Com esse capítulo, encerramos a exposição das propostas de Lewis e Adams. 

Elas apresentam o posicionamento dos autores frente aos problemas vistos na seção 1.6. 

Verifiquemos: 

(1)  Condicionais possuem condições de verdade? 

Lewis: Sim. As condições de verdade dos condicionais indicativos coincidem 

com as condições de verdade postuladas pelo condicional material. Já as condições de 

verdade do condicional contrafactual são modais. 

 Adams: Não, as sentenças condicionais indicativas possuem condições de 

assertibilidade. Essas condições podem ser formalizadas através de um sistema 

probabilístico no qual a probabilidade de uma sentença condicional indicativa é uma 

probabilidade condicional. Já as sentenças contrafactuais não exercem nenhum papel 

efetivo na cadeia inferencial, mas têm o papel de relatar, de comunicar ao interlocutor o 

raciocínio do falante.  

(2) Quantos e quais tipos de sentenças condicionais existem? 

Lewis: Existem dois tipos de sentenças condicionais, as sentenças condicionais 

indicativas (isto é: sentenças condicionais não contrafactuais, não importa seu tempo 

verbal) e as sentenças contrfactuais. 

Adams: Idem. 

(3) A formalização das sentenças condicionais exige uma semântica 

unificada   ou duas semânticas (ex: semântica verofuncional e modal)? 
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Lewis: Existe uma bifurcação semântica bem definida: de um lado, as 

condições de verdade verofuncionais da implicação material, capazes de computar as 

condições de verdade das sentenças condicionais indicativas da linguagem natural; do 

outro, as condições de verdade das sentenças subjuntivas, não-verofuncionais. 

Adams: Existe uma bifurcação no que diz respeito às condições de 

assertabilidade das sentenças condicionais: de um lado, as condições de assertibilidade 

das sentenças condicionais indicativas, que correspondem a probabilidade condicional; 

do outro, as sentenças contrafactuais que não possuem propriamente condições de 

assertibilidade, pois, desempenham um papel comunicativo 

Vemos que a divergência principal é sobre se as sentenças condicionais 

possuem condições de verdade. Apesar dessa divergência, as posições dos autores, 

sobre certos aspectos, coincidem. Mas, apesar de haver um consenso mínimo a respeito 

dos tipos de condicionais e da divisão semântica entre eles, o tratamento dispensado a 

cada um dos tipos é bastante diferente.   

Como vimos nos capítulos anteriores, Lewis subscreve os esquemas 

inferenciais  aceitos na lógica clássica como a contraposição, o reforço do antecedente e 

a transitividade. Esses esquemas não se aplicariam apenas no caso das sentenças 

contrafactuais. Já Adams critica a aplicabilidade desses esquemas às sentenças 

condicionais em geral. Podemos dizer que a crítica de Adams da aplicabilidade desses 

esquemas em linguagem natural deriva de suas críticas ao meta-conceito clássico de 

validade e de sua proposta de integrar a  análise das sentenças condicionais (indicativas 

e contrafactuais) em uma teoria da ação. Lewis, por seu turno, não busca a revisão dos 

meta-conceitos clássicos, mas, apenas apresentar um aparato teórico-formal que permita 

ampliar o exame da sentenças condicionais. 

 O capítulo 4 é dedicado às críticas dos conceitos expostos nos capítulos 2 e 3. 

Em particular, examina algumas instâncias à luz das teorias de Lewis e Adams; além 

disso, veremos as principais críticas destinadas aos pressupostos teóricos apresentados 

nos capítulos 2 e 3. 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4: COMPARAÇÕES ENTRE AS PROPOSTAS DE LEWIS E ADAMS 
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4.1 Comparando as propostas de Lewis e Adams 

Até o capítulo anterior, ocupamo-nos da exposição teórica das duas mais 

influentes propostas de formalização das sentenças condicionais. Uma pergunta natural 

surge nesse estágio de nossa investigação: qual é a melhor abordagem? Ou melhor, qual 

das abordagens é a mais adequada para a formalização das sentenças condicionais? Vale 

dizer, qual das propostas avalia a validade dos argumentos que envolvem sentenças 

condicionais de maneira mais próxima à que estamos dispostos a aceitar? Parece 

razoável supor que a proposta de um sistema formal é justificada, quando ele mostra-se 

eficaz para expressar certos padrões de raciocínio (ou seja, o objetivo da lógica deôntica 

é expressar formalmente padrões de raciocínio contidos no discurso normativo).  A 

resposta a essas perguntas pressupõe que exista algum critério aferidor a partir do qual 

as propostas concorrentes possam ser cotejadas e, então, julgadas. Um critério que 

poderia ser utilizado como pedra de toque para o exame comparativo entre as lógicas 

condicionais apresentadas seria capacidade delas em formalizar os diversos tipos de 

sentenças condicionais produzidas em linguagem natural. Assim, poder-se-ia 

estabelecer o seguinte critério: uma lógica condicional será bem-sucedida quanto maior 

for o número de instâncias de sentenças condicionais ela conseguir formalizar. 

No entanto, esse critério não parece adequado, dadas as diferenças 

programáticas das abordagens de Lewis e Adams (vimos, por exemplo, que a proposta 

de Lewis exclui as sentenças indicativas de seu escopo). Adotemos um critério mais 

simples: uma lógica condicional será bem-sucedida, quanto melhor conseguir atingir os 

objetivos aos quais foi proposta. Essa formulação, por mais óbvia que possa parecer, é 

indispensável. Caso a perdêssemos de vista, perderíamos um critério de aferição 

legítimo, e logo teríamos que confrontar as duas propostas através da comparação de 

níveis distintos de investigação. Ademais, os sistemas condicionais são efetivamente 

avaliados face à nossas intuições lingüísticas. Mas, a partir de qual critério exatamente 

podemos determinar se uma abordagem formaliza mais instâncias do que outra? A 

resposta a essa pergunta se apresentará no curso de nossa investigação (ao término desta 

dissertação, apresentamos alguns indícios). 

Esta seção tem como objetivo examinar as aplicações das abordagens 

probabilísticas e modais a um grupo de sentenças condicionais. Vale notar, que os 

autores em exame não trataram de todas as instâncias que serão examinadas nesta seção. 

Nosso exercício consistirá em aplicar os formalismos expostos anteriormente a um 

variado número de instâncias. 
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Comparemos como o seguinte par de sentenças é analisado à luz das teorias 

apresentadas: 

(1) Se Oswald não assassinou Kennedy, então, outra pessoa o assassinou; 

(2) Se Oswald não tivesse assassinado Kennedy, então, outra pessoa o teria 

assassinado. 

Para Adams, a sentença (1) é asserível se  

( )  (Nenhuma outra 

pessoa atirou em Kennedy/Oswald não atirou em Kennedy). Dito de outro modo: é mais 

racional afirmar a sentença (1), se aceitamos que Oswald não assassinou Kennedy e 

achamos mais provável que, assim sendo, outra pessoa tenha assassinado o presidente 

do que, se admitirmos que Oswald não matou Kennedy, crermos que o presidente não 

foi assassinado. Ao avaliarmos (1), sabemos que Kennedy foi assassinado ( 1 

i.e., p( ) = 0), mas, temos dúvidas de ser Oswald o seu assassino (p(  1 ). Sendo 

assim, é fácil perceber que a crença ‘Nenhuma outra pessoa atirou em Kennedy’ não é 

sustentável, então, o grau de probabilidade dessa sentença é igual a zero. A 

probabilidade condicional correspondente à sentença (1) é alta, e sendo assim, essa 

sentença é racionalmente asserível. Vale observar, que o valor de verdade dos 

componentes da sentença (1) não têm, segundo a abordagem probabilística, papel na 

determinação da assertibilidade: o fato de seu antecedente ser falso não determina que 

essa sentença seja asserível. O que tornou possível determinar a assertibilidade da 

sentença foi a constatação de que  1, isto é, o agente assere a sentença, pois, tem 

certeza de que Kennedy foi assassinado, ainda que Oswald não tenha sido o seu 

assassino e portanto: . Quanto à sentença (2), podemos 

depreender que Adams não a considera asserível. Como vimos, segundo sua teoria, o 

agente não é efetivamente instado a asserir sentenças contrafactuais, pois caso o fizesse 

estaria assumindo que a probabilidade de seu antecedente é diferente de zero, ou seja, o 

agente assumiria que a sentença não é um contrafactual. Como vimos anteriormente, 

segundo a teoria probabilística, esse tipo de sentença desempenha um papel heurístico, 

logo, funciona como um  passado epistêmico (epistemic past tense).   

Segundo a teoria de Lewis, as condições de verdade dos condicionais 

indicativos são idênticas às condições de verdade do condicional material. Sendo assim, 

a sentença (1) é verdadeira, pois, seu antecedente é falso. Como bem observa Lycan, na 

teoria proposta por Lewis, a sentença (1’) ‘Se Oswald não matou Kennedy, ninguém o 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



80 

 

matou’ é verdadeira (pelo mesmo motivo: o antecedente é falso) parece absurdo, pois, 

essa sentença nega a sentença (1). Portanto, sustentar que ambas são verdadeiras, seria 

contraditório. E mais, caso admitíssemos os paradoxos da implicação material, teríamos 

que admitir, por exemplo, que as sentenças (1) e (1’) são implicadas por uma sentença 

verdadeira qualquer, como por exemplo: ‘Oswald matou Kennedy’. A sentença (2) seria 

avaliada, segundo a semântica de mundos possíveis, da seguinte maneira: é 

verdadeiro em w, se e somente se, houver em todos os mundos possíveis mais similares 

a w, nos quais, Oswald não assassinou Kenneddy, o presidente, ainda sim, foi 

assassinado por outra pessoa. É concebível que nos mundos possíveis mais distantes de 

w esse evento ocorra: presumivelmente, em w’’’, por exemplo, Oswald tenha agido em 

companhia de outros atiradores e, caso ele errasse, um de seus companheiros, de uma 

janela vizinha, teria assassinado Kennedy ( e caso seu companheiro errasse,  um 3º 

atirador o teria feito). Mas em w’, um mundo no qual Oswald age sozinho e erra o tiro, 

Kennedy não morre e ninguém mais atira no presidente. Intuitivamente, esse mundo é 

mais similar ao mundo atual w, e nele, a sentença (2) é falsa. 

Vejamos mais alguns exemplos42: 

(3) Se é noite agora, então, estou tendo uma ilusão visual muito forte (o 

locutor enuncia essa sentença durante o dia, ao observar o céu). 

(4) Se fosse noite agora, eu estaria tendo uma ilusão visual muito forte. 

Pelos critérios da teoria de Adams, a sentença (3) é asserível, caso (estou 

tendo uma ilusão visual muito forte )  (Não estou tendo uma ilusão visual 

muito forte/ não é noite agora). A resposta para esse problema depende da assunção de 

que o locutor dispõe de algum conhecimento prévio, certo conhecimento de mundo, a 

saber: o sol não brilha à noite e o sol está brilhando no momento em que (3) é proferida. 

Assim, . Ou seja: ao asserir (3), o locutor pressupõe que é 

dia e que o que ele enxerga naquele momento é uma ilusão visual. Ou seja, o locutor 

relata uma experiência visual atípica e consegue reconhecer que essa experiência 

sensorial não se dá, de fato, à noite. Trata-se, portanto, de uma sentença asserível. Na 

análise de Adams, a sentença contrafactual é asserível em circunstâncias, nas quais, a 

sentença indicativa (3), pode ser substituída por sua correspondente contrafactual. Como 

pressupomos que o locutor sabe que é dia e que está passando por uma experiência 

visual atípica, a princípio ele não julgaria a sentença (4) asserível, porque trata-se de um 

                                                   
42 Exemplos adaptados de Lycan (2005) p.143 
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condicional contrafactual  no qual  o falante refere-se a experiências visuais ilusórias, às 

quais ele sabe não estar de fato suscetível no momento em que profere a sentença. Dito 

de outro modo, ao analisar (4) o locutor pressupõe o discernimento entre o, por assim 

dizer, ‘estado ilusório’ e o ‘estado de vigília’. É fundamental ressaltar, no entanto, que 

essa solução depende das assunções contextuais que aqui adotamos (i.e., o locutor sabe 

que é dia e que está passando por uma experiência visual atípica). Parece difícil 

determinar uma solução unívoca, segundo a proposta de Adams.  

Pelos critérios da análise de Lewis, a sentença (3) é verdadeira, caso seu 

antecedente seja falso. Quanto à sentença (4), de acordo com o critério de similaridade, 

ela seria analisada da seguinte maneira: a sentença (4) é verdadeira em todos os mundos 

possíveis mais semelhantes ao nosso nos quais é noite e o locutor está sofrendo uma 

forte ilusão visual. Essa leitura parece estranha, pois, se o locutor afirma estar tendo 

uma ilusão visual, ele crê que, na realidade, é dia. No entanto, ele não está tendo uma 

ilusão visual, pois no mundo possível em questão é, de fato, noite (ao fim da dissertação 

esperamos indicar o porquê dessa leitura incomum).   

 A seguir, apresentamos mais um par de sentenças para análise: 

(1) Se Maria não casou com João, casou com o irmão gêmeo dele (dito por 

alguém que testemunhou o casamento). 

(2) Se Maria não tivesse se casado com João, ela teria se casado com o irmão 

gêmeo dele. 

Lycan sugere a seguinte interpretação: em (1) o locutor faz uma observação 

sobre o noivo, pois, desconfia da aparência dele. Dito de outro modo, o locutor tem 

dúvidas quanto a identidade do noivo. Já em (2) o locutor comenta sobre  a predileção 

da noiva por certo tipo de fisionomia (ou de temperamento). Adams traduziria as 

condições de assertibilidade da 1ª dessas sentenças nos seguintes termos: (5) é asserível 

se (Maria casou-se com o irmão gêmeo de João Maria não casou-se com João)  

(Maria   não casou-se com o irmão gêmeo de João Maria não casou-se com João). No 

entanto, segundo Lycan, a 2ª probabilidade seria maior do que a 1ª para a maioria das 

pessoas, pois a hipótese de que o noivo fosse, na verdade, o irmão gêmeo de João 

pareceria extravagante. Já a sentença (6), segundo a teoria probabilística, não seria 

asserível porque, para tanto, o locutor teria que pressupor que o antecedente dessa 

sentença é provável, isto é, p ( ) 0. Mais uma vez, vemos que essas interpretações 
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dependem de certas assunções contextuais. Ou seja, podemos criar outras histórias para 

explicar (5) e (6) Podemos, evidentemente, parafrasear essas sentenças (5) e (6)  como: 

(5’)  ~ Casou (Maria, João)  (Casou (Maria, Gêmeo (João) ). 

(6’)  Casou (Maria, João)   (~ Casou (Maria, João) ~ Casou (Maria, 

João)  (Casou (Maria, Gêmeo (João) ). 

A análise de Lewis decretaria que a sentença (5) é verofuncionalmente 

verdadeira, caso seu antecedente fosse falso. Quanto à sentença (5), ela seria verdadeira 

em todos os mundos possíveis nos quais a condições contrafactuais fossem satisfeitas, a 

saber: Maria não se casa com João, João possui um irmão gêmeo. Em todos os mundos 

possíveis mais similares ao nosso (e.g: mundos em que os individuos existem; existem 

Maria e João, nos quais  são realizadas cerimônias de casamento etc.)  

Após examinar algumas aplicações oferecidas pelas abordagens de Lewis e 

Adams, podemos, finalmente, traçar um balanço dos problemas locais a que essas 

abordagens estão sujeitas, bem como, inferir um padrão geral subjacente a esses 

problemas. No que diz respeito à análise das sentenças contrafactuais, podemos dizer 

que a abordagem de Adams é indireta, sugere regras gerais para a desambiguação dessas 

sentenças em contextos particulares. Já a abordagem direta, de Lewis, consiste na 

aplicação de certo aparato modal.  

Podemos ver, nessa pequena amostra, que a interpretação probabilística das 

sentenças condicionais depende fortemente de assunções contextuais usadas em cada 

exemplo, sendo difícil precisar se haveria uma maneira unívoca de interpretar as 

sentenças condicionais, segundo essa análise. Já a interpretação verofuncional das 

sentenças condicionais indicativas, como vimos, não parece ser satisfatória. Quanto à 

interpretação modal das sentenças contrafactuais, parece haver alguns casos (notamente 

a sentença (4)) em que não se aplica satisfatoriamente.  

Nota-se que o problema fundamental de Lewis reside na noção de similaridade. 

Melhor dizendo, o grande problema na aplicação abordagem de Lewis é determinar a 

relação de similaridade entre o mundo efetivo e os mundos possíveis em que a sentença 

contrafactual é verdadeira. No par (5)-(6), por exemplo, como podemos determinar 

quais mundos possíveis são mais similares ao mundo atual? A interpretação em termos 

de mundos possíveis sugere que esse exemplo pressupõe que o João do mundo atual 

possui um irmão gêmeo (um irmão que em uma situação contrafactual, esposaria 

Maria). Sendo assim, ao proferir a sentença contrafactual, o falante não formularia um 
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juízo a respeito da predileção da noiva, mas sim, sobre um estado de coisas alternativo 

em que uma contraparte de João casa-se com Maria etc. Não é preciso dizer que essa 

interpretação é muito anti-intuitiva.  Por conseguinte, a análise em termos de mundos 

possíveis leva-nos a deduzir ser capaz de lidar com o reforço do antecedente, ou melhor, 

explica, adequadamente, por que a versão tradicional desse esquema não pode ser 

aplicada às sentenças contrafactuais e fornece uma versão adequada a essa classe de 

sentenças. 

Quer-nos parecer que a abordagem de Lewis mostra-se mais adequada quando 

aplicada a exemplos em que podemos delimitar, ainda que de maneira vaga, a relação 

entre um estado de coisas efetivo e sua versão alternativa como, por exemplo, algumas 

sentenças contrafactuais que versam a respeito de personagens históricos ou de cursos 

alternativos da história. Como sabemos, o curso efetivamente transcorrido pela história, 

até o presente momento, pode ser conjecturado, ainda que de modo bastante impreciso, 

tendo em vista os cursos alternativos que a história poderia ter tomado. Dito de outro 

modo, em certos casos, pode delimitar até certo ponto é possível a relação de 

similaridade entre o mundo atual e os mundos possíveis. Nesse tipo particular de caso 

(como o exemplo analisado na seção anterior), os nomes próprios podem ser lidos como 

descrições definidas (ex: Herbert Hoover = presidente americano nascido em ...). Logo, 

suas versões contrafactuais podem ser, de certo modo, definidas, podemos mesmo  criar 

uma gradação das versões contrafactuais, ou seja, é possível discernir entres as versões 

menos similares  e as  mais similares. De qualquer forma, a abordagem sugerida por 

Lewis mostra-se anti-intuitiva, como atestam os exemplos apresentados anteriormente. 

Quanto à abordagem das sentenças condicionais indicativas, os problemas que Lewis 

aponta são idênticos àqueles apresentados no capítulo 1, nomeadamente, os problemas 

da implicação material. 

Adams admite que a abordagem probabilística possui uma desvantagem em 

relação a abordagem verofuncional: ela não é capaz de lidar com sentenças condicionais 

reiteradas, ou melhor, com sentenças condicionais que possuem como constituintes 

outras sentenças condicionais. Adams argumenta que ainda que a abordagem 

verofuncional desfrute dessa vantagem relativa, ela não pode ser considerada uma 

abordagem adequada a esse tipo de construção. Um dos problemas dessa abordagem é, 

segundo Adams, a escassa aplicabilidade desse tipo de esquema. Além disso, segundo 

Adams, a aplicação da abordagem verofuncional a esse tipo de sentença é equivocada. 

Ele oferece algumas contra-instâncias para ilustrar seu argumento: 
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1. Se é o caso que se João estudar ele passará em matemática, então, ele 

passará em matemática. Logo, se João não estudar, ele passará em matemática.  

2. Não é o caso que se chover, então, os exercícios serão feitos fora da 

quadra. Logo, choverá. 

3. Não choverá. Portanto, se chover os exercícios serão feitos fora da 

quadra; 

4. Choverá ou se chover, então, os exercícios serão praticados sob a quadra. 

Quanto à abordagem de Adams das sentenças contrafactuais, ela parece não 

levar em conta um dos usos genuínos das sentenças contrafactuais, a saber, na 

elaboração de hipóteses empíricas (ex: ‘Se o experimento tivesse sido comprovado, 

então...`). Parece claro que essas sentenças desempenham um papel efetivo no 

raciocínio, não são usadas como um recurso metalingüístico para indicar uma sentença 

condicional, poderia ter sido proferida em outra circunstância. Além disso, os termos 

disposicionais presentes no discurso científico (por exemplo: ‘maleável’, ‘solúvel’, 

‘permeável’ etc.) parecem encapsular sentenças contrafactuais (‘Se o composto tivesse 

sido aquecido até 100°C, teria dissolvido‘). Podemos ainda acrescentar que nas provas 

por redução ao absurdo condicionais contrafactuais são usadas efetivamente, mas não 

desempenham nenhum papel metalingüístico. Na verdade, a abordagem indireta não 

propõe um método de análise das sentenças contrafactuais, pois, pelo que foi observado, 

na seção, essas sentenças não representam um recurso muito importante em nossos 

raciocínios. 

 Como vimos, Lewis e Adams concordam que as sentenças contrafactuais e 

indicativas possuem propriedades semânticas bastante distintas. Segundo Adams, a 

diferença semântica entre essas sentenças decorreria de uma diferença de escopo: o 

escopo do condicional material é universal, ou seja, todas as proposições (sejam elas 

verdadeiras ou falsas). Já o escopo dos condicionais indicativos incluirá, conforme 

Adams, as sentenças do mundo atual aceitas como certezas. O escopo de um 

condicional indicativo será universal apenas se ele for absolutamente certo. Dito de 

outro modo, em termos da semântica dos mundos possíveis, o escopo das sentenças 

condicionais indicativas inclui o mundo atual, enquanto que, o escopo das sentenças 

contrafactuais não se restringe ao mundo efetivo. Veremos, no próximo capítulo, 

importantes repercussões dessa assunção.  

 Em suma, podemos dizer que, dados os exemplos examinados anteriormente, 

o condicional material não se mostra satisfatório como ferramenta de análise das 
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sentenças condicionais indicativas, ao contrário do que sugere Lewis. Por outro lado, as 

sentenças contrafactuais não parecem exercer o papel defendido por Adams. De modo 

geral, a análise probabilística dos condicionais parece requerer assunção de certos dados 

contextuais, isto é, as crenças de que o falante dispõe ao asserir uma sentença 

condicional. Já na análise modal de Lewis, em alguns casos (como o exemplo Hoover) 

parece relativamente fácil determinar (ainda que de maneira vaga) as relações de 

similaridade entre o mundo atual e o mundo possível em face ao qual uma sentença 

contrafactual é examinada. No entanto, como vimos, em alguns casos (no exemplo do 

noivo) a análise em termos de mundos possíveis parece anti-intuitiva. 

   

4.2  As assunções fundamentais da proposta modal de Lewis 

 Na seção precedente, expusemos como as teorias condicionais são empregadas 

na formalização de sentenças condicionais. Vimos, nessa seção, através do exame de 

algumas sentenças e esquemas inferenciais específicos, os limites e problemas aos quais 

as abordagens propostas por Adams e Lewis, estão sujeitas. Usaremos o presente 

capítulo para definir melhor as divergências, principais e secundárias, pressupostas 

nessas abordagens. Melhor dizendo, no presente capítulo, apresentaremos as críticas 

globais dirigidas às abordagens modais e probabilísticas, e como elas explicam os 

problemas locais (ou seja, os problemas apresentados na formalização de algumas 

sentenças condicionais) verificados nessas abordagens. Ao fazê-lo, pretendemos 

explicar, em certa medida, a origem das limitações e problemas expostos anteriormente.  

 

Implicatura conversacional e o critério de parcimônia semântica. 

Uma das principais assunções contidas na proposta de Lewis (1973) é a de que 

as condições de verdade do condicional material refletem, de maneira acurada, as 

condições de verdade das sentenças condicionais indicativas. Com efeito, Lewis não 

concede apenas que o condicional material seja artifício formal útil, embora impreciso 

de representar sentenças condicionais, mas, considera que o condicional material 

constitui um instrumento necessário e suficiente para a formalização de sentenças 

condicionais. Vimos no capítulo 1 os principais argumentos mobilizados para defender 

essa equivalência semântica. Apesar de não argumentar explicitamente em favor dessa 

tese, podemos afirmar que Lewis subscreveria os argumentos expostos nessa seção. No 

entanto, existem certas evidências de que essa equivalência não se sustenta, pois seu 

principal argumento de apoio, a teoria da implicadura conversacional não pode conciliar  

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



86 

 

o condicional material com nossas intuições lingüísticas, ou melhor, com o uso que 

fazemos das sentenças condicionais indicativas.  

Segundo Bennett, Grice desenvolveu a teoria da implicatura conversacional 

motivado pelo critério de parcimônia semântica: não se devem postular mais 

significados às palavras além do estritamente necessário.  Caso esse critério não seja 

obedecido, a análise teria que lidar com o incomensurável número de ambigüidades que 

as palavras adquirem em uso corrente. Assim, para Grice a análise semântica deve 

evitar as ambigüidades semânticas presentes em linguagem natural. Admitido esse 

critério, tem-se um  princípio que serve de apoio aos argumentos que defendem  a tese 

de que os conectivos são verofuncionais. Logo, do fato de que a expressão em 

linguagem natural ‘se ... então’  esteja  associada  a um variado número de acepções 

semânticas, não se segue que deva-se procurar formalizar todas elas.  

Seguindo o critério de economia semântica, devemos postular um significado 

estável a essa expressão e, então, formalizá-lo. Analogamente, em linguagem natural, 

‘ou’ pode ser inclusivo ou exclusivo, mas, por economia, é mais conveniente postular 

que o conectivo formal correspondente seja exclusivo.  A adoção do critério de 

parcimônia tornaria as análises semânticas mais concisas, além de aumentar o poder 

preditivo e explicativo de uma teoria formal, pois, ela seria capaz de lidar com um 

grande número de tokens, a partir de poucos princípios. Em suma, ao gerenciar os dados 

semânticos que serão arregimentados pela formalização, o critério de parcimônia 

semântica tornaria o poder explicativo das teorias mais amplo. Esse critério reflete certo 

ideal de pesquisa científica e, em princípio, é desejável. No entanto, ele não pode ser 

adotado acriticamente, ou seja, sem ser confrontado com a especificidade de certos 

problemas lingüísticos, como é o caso da análise das sentenças condicionais. Como 

salienta Bennett, via de regra, as sentenças condicionais expressam algum tipo de 

conexão entre antecedente e conseqüente, e esse dado confere um significado mais 

‘forte’ do que aquele expresso por seu correspondente formal. Virtualmente, toda a 

variedade de significados expressos pelas sentenças condicionais (ex: ‘segue-se que’ ‘ 

por conseguinte’ ‘ A causa B’...) seriam subordinadas, segundo as máximas 

conversacionais43 defendidas por Grice (brevidade, simplicidade etc.).  

Para Grice, as máximas conversacionais excluiriam os usos contextualmente 

inadequados das sentenças, e assim, poder-se-ia atribuir um significado mínimo as 

                                                   
43  Lembrando: as máximas conversacionais são requisitos pragmáticos que, segundo Grice, que 
as asserções em linguagem natural devem obedecer para que sejam bem-sucedidas 
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sentenças. Melhor dizendo, as máximas conversacionais evidenciariam as condições de 

assertibilidade das sentenças condicionais, enquanto que as condições de verdade 

seriam adequadamente formuladas pelas condições de verdade do condicional material. 

A aparente inadequação consistiria na verdade, segundo Grice e Lewis em uma 

confusão entre esses dois critérios. Bennett contra-argumenta que mesmo que se 

concedesse que as máximas conversacionais excluem os usos contextualmente  

inadequados das sentenças condicionais, isso não implica que o condicional deveria ser 

adotado como equivalente formal dessa classe de sentenças. Podemos ainda acrescentar 

que essa distinção entre condições de verdade e condições de assertibilidade só seria 

legítima caso fosse possível discriminar com clareza as condições de verdade das 

sentenças condicionais. Outrossim, a distinção seria legitimamente aplicável caso fosse 

possível reconhecer o que caracteriza as categorias distinguidas, isto é, o que se está 

distinguindo. Parece razoável admitir o pressuposto de que o objetivo de uma lógica 

condicional é explicar como sentenças condicionais em linguagem natural são 

avaliadas. Caso  apenas postulássemos a distinção entre os conceitos de assertibilidade e 

verdade, ignorando possíveis problemas e contra-exemplos, estaríamos pressupondo, de 

partida, uma distinção teórica que pretende-se alcançar através da análise das sentenças 

condicionais. 

Outro empecilho à proposta do Lewis é que as bases que a sustentam, a saber,  

a teoria da implicadura conversacional e o teste de Ramsey não são compatíveis. 

Bennett explica que, caso se assuma o teste de Ramsey, não é possível postular a 

equivalência entre o condicional indicativo e o condicional material, pois, não será 

possível fazer apelo à teoria da implicadura conversacional para eliminar possíveis 

contra-exemplos que a contestam. Vejamos por que isso ocorre44: 

Caso 1: Caso  fosse aceita isso implicaria,  de acordo com os critérios de 

economia, que o condicional ‘Se  então  não é asserível, pois, ao admitir que o 

antecedente é falso, não seria econômico afirmar a sentença condicional. Seria mais 

econômico afirmar apenas  é mais econômico do que afirmar o condicional. No 

entanto, Bennet contra-argumenta, acertadamente, que em linguagem natural, asserimos 

sentenças condicionais cujo antecedente sabemos ser falso. De fato, esse tipo de 

asserção parece ser característico do raciocínio hipotético, como nas ciências empíricas. 

Além disso, no teste de Ramsey, esse caso não é descartado, pois a credibilidade 

                                                   
44 Bennett (2003), p. 31 
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atribuída ao conseqüente de uma sentença condicional depende da credibilidade, ou 

confiança depositada no antecedente e não em seu valor de verdade. Ou seja, o agrau de 

confiabilidade depositado no antecedente  não identifica-se com seu valor de verdade, 

pois, o grau de confiança depende de outros critérios, como as evidências que o falante 

possui em seu repertório de crenças e que nesse repertório não exista nenhuma crença 

que contradiga o antecedente. Em outras palavras, a avaliação de uma hipótese significa 

acrescentar o antecedente de um condicional ao estoque de crenças do falante. Em 

suma, segundo o teste de Ramsey e a nossa avaliação intuitiva, esse caso não é 

descartável, como os critérios avaliativos de Grice exigem.  

Caso 2: Se o falante tem certeza de que  é asserível, então, é pouco 

econômico, ou menos informativo asserir ‘Se  então Nesse caso, o teste de 

Ramsey, mais uma vez, contradiz as exigências griceanas, pois, no TR não há nenhuma 

cláusula que impeça a assertibilidade de uma sentença condicional, nesse caso. A única 

exigência imposta pelo teste de Ramsey é que o antecedente da sentença condicional, 

que está sendo adicionado, deve se adequar ao conjunto de crenças anteriores. Não há 

nenhuma incompatibilidade, de acordo com o teste de Ramsey, que o falante tenha 

certeza de que o conseqüente é o caso e que, além disso, saiba que essa sentença é 

verdadeira, caso ele suponha o antecedente. Como enfatiza Benett, esse caso ilustra um 

exemplo  em que o falante  tem  convicção que o conseqüente é altamente provável, 

mesmo na suposição do antecedente (e.g: ‘me molharei, mesmo se eu levar o guarda-

chuva’). 

Nesses dois casos, assim como, em vários outros, o resultado é o mesmo: o 

teste de Ramsey e as máximas conversacionais de Grice mostram-se incompatíveis, 

sendo que o último não consegue acomodar nossas intuições lingüísticas. 

Além da incompatibilidade entre o teste de Ramsey e a teoria da implicadura 

conversacional, existem alguns esquemas aceitos de acordo com o condicional material 

que, no entanto, não parecem podem ser admissíveis em condicionais indicativos, como, 

por exemplo, os paradoxos da implicação material. Certamente, o significado dessas 

duas sentenças é diferente, elas não são sentenças intercambiáveis (vide as contra-

instâncias apresentadas no capítulo 1). Ademais, parece que recorrer aos critérios 

griceanos para decidir qual das duas sentenças é asserível (isto é, qual a mais simples, 

qual a mais econômica etc.), não parece ser viável, pois, nenhum desses critérios explica 

a diferença de significado existente entre essas duas sentenças. Além da contraposição, 
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a teoria da implicadura conversacional admite uma série de outras instâncias 

problemáticas, como vimos no capítulo 1.  

 

4.3. Realismo modal, similaridade, relação de contraparte 

A proposta de Lewis tem como meta esclarecer a semântica das sentenças 

condicionais por meio do conceito de mundos possíveis. Vimos no capítulo 2, que o 

conceito de mundos possíveis é adotado como uma noção primitiva, irredutível a noções 

mais básicas ou conceitualmente mais familiares. Ou seja, esse conceito não exerce 

função heurística a partir do qual a análise das sentenças condicionais poderiam ser 

analisadas. Segundo Lewis dá-se o contrário, as construções lingüísticas aludem, ainda 

de forma não sistemática, a vários mundos, a vários estados de coisas alternativos em 

relação ao mundo atual. Essa posição é chamada de realismo extremo e tem sido alvo de 

incontável número de críticas, desde a publicação do Counterfactuals, em 1973. 

Podemos dizer que, desde essa época, a proposta de Lewis tem provocado uma dupla 

reação: por um lado, o sistema semântico (o sistema de esferas) é incorporado (com 

maiores ou menores modificações); Por outro lado, a defesa realista dos mundos 

possíveis professada por Lewis, é geralmente considerada uma idiossincrasia, um 

‘monstro’ filosófico não sustentável. Existe um grande número de contra-argumentos ao 

realismo extremo professado por Lewis. Apresentamos aqui uma pequena, mas 

significativa amostra. 

O principal tipo de contra-argumento é o de ordem epistemológica, e afirma 

que Lewis não explica os meios de termos informações acerca dos mundos possíveis. 

Ou seja, admitindo que nossas crenças modais referem-se a mundos possíveis, 

extensionalmente existentes, como podemos justificar nosso acesso epistêmico a esses 

mundos? Vimos anteriormente que Lewis considera que as nossas crenças modais, isto 

é, as sentenças modais, em que cremos, indicam que descobrimos propriedades sobre os 

mundos possíveis.  

Outro argumento epistemológico é que nossa incapacidade (ou insuficiência) 

conceitual capaz de esclarecer noções modais como ‘necessidade‘ e ‘possibilidade’ não 

é justificativa para a adoção do realismo modal, pois, adotá-lo significaria apenas  trocar 

um mistério por outro. Outro contra-argumento é de ordem metafísica: a admissão de 

que o mundo atual e os mundos possíveis possuem mesmo estatuto ontológico, não 

implica na admissão de que os mundos possíveis sejam entidades extensionais. 

Podemos admitir que o termo ‘mundo atual’ refere-se a totalidade dos estados de coisas 
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atuais e, por conseguinte, os mundos possíveis são considerados entidades do mesmo 

gênero, ou seja, entidades que designam a totalidade de estados de coisas possíveis (e.g: 

a totalidade de jogadas possíveis em um tabuleiro de xadrez,  ou a totalidade de 

trajetórias possíveis de um projétil).  

 Como explica Bennett, parte do apelo da interpretação realista dos mundos 

possíveis deriva de uma particularidade lingüística, a saber: o uso da expressão ‘mundos 

possíveis nos quais’ sugere que as entidades às quais nos referimos existem ‘em algum 

lugar’, em alguma porção espaço-temporal, mas, trata-se apenas de uma idiossincrasia 

da linguagem natural sugere, portanto, a interpretação realista. Evidentemente, essa 

particularidade lingüística nada prova acerca da existência dessas entidades e pode, 

como sugere Bennett, e pode ser substituída, mais apropriadamente, pelo enunciado : 

‘mundos tais que  ...’,  ou ainda ‘mundos descritos de maneira tal tais que’ etc. 

Do ponto de vista conceitual, a interpretação realista dos mundos possíveis, 

advogada por Lewis, dá suporte ao conceito de proximidade (closeness) ou similaridade 

entre mundos possíveis. Como vimos, a relação de proximidade foi usada para definir as 

condições de verdade das sentenças condicionais. Essa relação de proximidade ou 

similaridade, como vimos no capítulo 2, obedece aos seguintes postulados:  

1. Nenhum mundo é mais próximo a w do que o próprio w; 

 2. w está mais próximo em relação à w (isto é, em relação a ele próprio) do 

que em relação a qualquer outro mundo possível. 

Essas assunções a respeito do grau de proximidade de um mundo possível em 

relação a si mesmo, conduziram a uma formulação mais precisa das condições de 

verdade das sentenças contrafactuais, a saber:  é verdadeiro, se e somente se  

for verdadeiro em todos os -mundos mais similares ao mundo atual. Mas, essa 

definição, por sua vez, conduz-nos a outro problema: quais os aspectos de similaridade 

devem ser levados em conta? Consideremos o seguinte contrafactual45: ‘Se aos 25 anos 

Jesus de Nazaré tivesse trabalhado na Síria, ele não teria sido crucificado em 

Jerusalém’. Essa sentença parece intuitivamente verdadeira, mas, vejamos como ela se 

sai de acordo com o teste de similaridade. Sabemos que a crucificação de Jesus 

desencadeou diversas conseqüências no curso da história, que geraram vários e 

importantes desdobramentos. Quer-nos parecer que os mundos possíveis, em que o 

evento da crucificação de Jesus ocorreu, são mais similares ao nosso mundo do que 

                                                   
45 Idem. p. 196 
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aqueles nos quais esse evento não tenha ocorrido, porque, nesses últimos, as diferenças 

desencadeadas pela ‘não crucificação’ serão, presume-se, grandes. Por conseguinte, 

esses mundos serão muito mais afastados em relação ao mundo atual do que aqueles nos 

quais o nazareno é crucificado. Logo, teríamos que admitir que o contrafactual em 

questão é falso e, por extensão, teríamos que declarar falsa toda a sentença 

contrafactual, tal que a admissão do antecedente implicasse em grandes diferenças em 

relação ao mundo atual, por mais  intuitivamente plausíveis, que essas sentenças possam 

parecer. Esse problema é conhecido como problema da grande diferença. Apesar de ser 

um problema contornável, não há uma resposta unívoca, capaz de solucionar todos os 

casos, é necessário escolher um critério para cada caso, para cada token. Mas, assim 

sendo, não é possível elaborar uma abordagem sistemática que seria, supostamente, 

oferecida pela semântica dos mundos possíveis.  

Uma conseqüência direta da interpretação realista, proposta por Lewis, é que 

cada ente individual habita apenas em um mundo possível possui, por assim dizer, 

apenas um habitat. Essa conseqüência é justificada por Lewis, como visto antes, 

mediante sua teoria das contrapartes. No entanto, como argumenta Bennett, a adoção de 

uma teoria das contrapartes não se segue necessariamente de uma interpretação realista. 

Melhor dizendo, temos certas intuições  acerca de  como entes particulares poderiam ter 

sido diferentes do que efetivamente são, mas, essas intuições, ou melhor, os juízos que 

tomamos a partir dessas intuições não se baseiam  em propriedades metafísicas, que os 

entes individuais possuem essencialmente. Segundo Bennett, essas intuições não se 

fixam a partir de um quadro metafísico pressuposto pelos falantes. Ou seja, não existe 

uma estrutura conceitual fixa que sirva como parâmetro aferidor de nossos juízos 

modais, isto é, os juízos acerca de como os entes ou eventos poderiam ter sido. Assim 

sendo, admitir que um objeto X poderia ter sido diferente pode significar que ele 

poderia, por exemplo, ter sido manufaturado de maneira diferente, ou poderia ter sofrido 

a influência de outros fatores (e.g: influência atmosférica). Nesse caso, admite-se que o 

objeto X seria tal como o objeto atual (ocuparia a mesma porção espaço-temporal), mas, 

algum de seus traços constitutivos seria diferente. 

Outro problema insolúvel, nos termos da abordagem de Lewis, diz respeito à 

classe de sentença condicionais contrafactuais cujo antecedente não refere-se a  nenhum 

curso alternativo possível, como por exemplo: ‘Isso não é uma girafa. Se fosse teria 

pernas mais longas’. Ou ainda: ‘ Plutão não é um planeta. Se plutão fosse um planeta, 

...’. Esses exemplos não se referem aos cursos alternativos da história, nem parecem 
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atribuir características as contrapartes dos entes efetivamente existentes. Vemos que 

esses exemplos são inteligíveis e que sua inteligibilidade não depende, é subordinada a,  

nem pressupõe  nenhum conhecimento sobre o curso alternativo da história natural, ou 

sobre a identidade dos indivíduos presentes no mundo atual e suas contrapartes. Falando 

de outra forma, fazemos uso dos condicionais subjuntivos sem que seja necessário 

conhecermos a relação entre os entres efetivos e suas contrapartes contrafactuais que 

isso nos sugere, em suma, que essas sentenças não podem ser avaliadas de acordo com a 

semântica proposta de Lewis.  

Diante de tantos contra-exemplos, por que Lewis ainda assim procurava 

sustentar a interpretação realista? Segundo Bennett, o realismo defendido por  Lewis é 

uma conseqüência incontornável da teoria semântica por ele adotada, pois, nela, o 

conceito de similaridade entre mundos desempenha um papel fundamental e irredutível. 

De fato, Lewis ressalta, de forma incisiva, que esse conceito não pode ser reduzido a 

relações entre conjuntos de sentenças. Ou seja, o conceito de similaridade é tomado 

como conceito primário, a partir do qual, os demais conceitos são extraídos, destarte, os 

mundos possíveis são tratados como itens sobre os quais se pode quantificar e são itens 

que podem ser comparados e contrastados. Ainda assim, é lícito perguntar: por que o  

conceito de mundos possíveis é interpretado em termos extensionais? Se for verdade 

que um conceito primário pode ser adotado com fonte dos conceitos secundários 

constitutivos do corpus de uma teoria, não se segue que esse princípio ou noção basilar 

deva ser interpretado em termos realistas. Vários autores afirmam, acertadamente, que o 

argumento principal apresentado por Lewis, em defesa da interpretação realista, trata-se 

de um non sequitur: do fato de existirem recursos lingüísticos que nos sirvam para 

conceptualizar estados alternativos de coisas ou maneiras pelas quais o curso dos 

eventos poderiam ter transcorrido, não se segue que  esses estados de coisa ou cursos 

alternativos  sejam espaço-temporalmente localizáveis.  

Vimos, também, que Lewis apela a certos argumentos metafilosóficos (ou seja, 

argumentos a respeito do papel e alcance de uma teoria filosófica) para justificar suas 

motivações. Esses argumentos afirmam, em síntese, que em uma teoria genuinamente 

filosófica há um intercâmbio entre as crenças e juízos comuns, intuitivamente plausíveis 

e os conceitos filosóficos correspondentes.  Embora este seja um princípio desejável, 

parece-nos, todavia, que Lewis não o segue, pois, na maioria dos contra-exemplos à 

interpretação realista dos conceitos modais (seja a versão defendida por Lewis ou outra) 

subjaz a idéia que essa interpretação é demasiadamente contra intuitiva, isto é, sua 
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adoção não respeita as noções intuitivas, que orientam nossos juízos modais. Isso quer 

dizer, que para usar a terminologia empregada por Lewis, deverá haver uma assimetria 

entre os conceitos filosóficos e as crenças intuitivas, uma vez que os primeiros são 

sobrepostos aos últimos.  

Uma das críticas levantadas contra o argumento de Lewis é de que há nele um 

salto inferencial injustificável, a saber, da definição de mundos possíveis como ‘modos 

como as coisas poderiam ter sido’ para a admissão da existência de entidades concretas, 

extensionais. Com efeito, caso tivéssemos que admitir esse argumento, teríamos que 

admitir que a existência de um conceito acarretaria a existência daquilo por ele 

conceituado. Um exemplo nos ajuda a entender esse ponto: suponha que João afirme: 

‘Este cão poderia ter sido o cão mais bonito de todos os tempos’. Isso implica segundo o 

realismo extremo defendido por Lewis que em um mundo possível existe um cão e este 

cão é o mais bonito entre todos os cães, dos que existem, existiram e existirão. Não é 

preciso dizer que essa conseqüência é extremamente contra-intuitiva, além de 

claramente implausível. Certamente, João não supõe que exista um mundo com o mais 

belo dos cachorros, mas pretende tão somente que o cão poderia, se as circunstâncias 

fossem diferentes (caso o cachorro tivesse sido bem alimentado, caso não tivesse 

morrido etc.), teria sido muito bonito. Mesmo que ele quisesse dizer que este seria o cão 

mais bonito de todos os tempos, é implausível que ele supusesse que esse cão existe em 

um mundo possível. 

O contra-exemplo apresentado no parágrafo anterior, assim como, vários 

outros contra-argumentos dizem-nos, em síntese, que o uso que fazemos do vocabulário 

modal, contrariamente ao que sustenta Lewis, não supõe que tenhamos acesso 

epistêmico (por mais vago e impreciso que seja) aos mundos possíveis. Se os mundos 

possíveis existem (o que o argumento de Lewis não estabelece), nosso uso da 

linguagem natural não indica que saibamos alguma coisa sobre eles. Além disso, 

questiona-se a relevância explicativa da interpretação realista, dado que espera-se que, 

através  do desenvolvimento de sistemas modais, seja possível explicar nossos conceitos 

modais e não sacrificar nossas intuições lingüísticas sobre juízos modais. Esse propósito 

respeita o critério metafilosófico defendido pelo próprio Lewis. Defendido, em 

princípio, mas, na prática, excluído de sua análise. 

 

4.4 As assunções fundamentais da proposta probabilística de Adams 
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Tendo descartado o conceito de verdade, Adams tem de lidar com o seguinte 

problema: se as sentenças condicionais não possuem valor de verdade, como, então, nós 

as utilizamos em nossos raciocínios? Ou melhor, descartado o conceito de verdade sob 

quais critérios uma sentença condicional é asserível? Como vimos, a proposta de Adams 

procura responder a essa pergunta elaborando as condições de assertibilidade das 

sentenças condicionais. Adams enfatiza, em vários trechos de sua obra, que as 

condições de verdade das sentenças condicionais são critérios inadequados que devem 

ser abandonados, pois, segundo ele, sentenças condicionais não são verdadeiras, nem 

falsas. Ao descartar as condições de verdade, Adams abandona também o critério de 

verdade e verofuncionalidade. A proposta de Adams tem de lidar com várias 

dificuldades. Um deles diz respeito ao encaixe (embedding) das sentenças condicionais: 

sabemos que uma sentença verofuncional pode ser reiteradamente encaixada dentro de 

outra sentença condicional, formando a cada reiteração uma sentença cada vez mais 

complexa. Sabemos que não importa o grau de complexidade resultante desse processo 

de reiteração, podemos determinar o valor de verdade da sentença resultante, pois, 

temos um procedimento decisório que nos permite determinar o valor de verdade da 

sentença complexa. O problema é que esse procedimento decisório não é aplicável em 

sentenças que não possuem valor de verdade, uma vez que as condições de verdade da 

sentença complexa dependem das condições de verdade de suas subfórmulas. Caso ao 

menos uma das subfórmulas não possua valor de verdade, o procedimento decisório 

torna-se impossível. Se as sentenças condicionais, como propõe Adams, não são 

proposições (isto é, não possuem valor de verdade), então, como explicar as construções 

reiteradas presentes em linguagem natural? Como explicar as reiterações das sentenças 

condicionais presentes em linguagem natural? Adams não proíbe essa operação, mas 

como vimos, ele afirma que os cada caso de reiteração tem de ser julgado em particular, 

ou seja, não há um procedimento uniforme que legitime essa operação. Melhor dizendo, 

segundo Adams, a presença de uma sentença condicional encaixada em outras sentenças 

não gera, necessariamente, uma sentença complexa com valor de verdade. Vejamos 

alguns exemplos46: 

(1) Se João é alguém que tende a desistir se desafiado, então, desafiá-lo será a sua 

melhor aposta. 

                                                   
46 Sainbury (2006), p. 150 
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(2) Se você se candidatar a nossa vaga, então, se você receber outras ofertas, então, 

você terá poder de escolha. 

Sainsbury explica que esses exemplos são considerados problemáticos, porque  

para determinar o valor de verdade das sentenças compostas, temos que admitir que as 

próprias sentenças condicionais, que compõem a sentença complexa, são elas próprias 

proposições. A posição defendida por Adams nos parece plausível, na medida em que 

não equipara o condicional material, que pode ser irrestritamente reiterado, com o ‘se  

então’ da linguagem natural. No entanto, isso não isenta a abordagem de Adams de 

várias dificuldades, pois, é inegável que uma sentença condicional pode ser tão 

reiteradamente encaixada dentro de outras sentenças condicionais, formando, assim, 

uma sentença mais complexa. Não nos parece que a proposta oferecida por Adams, a 

saber, examinar cada caso particular de reiteração ofereça alguma vantagem teórica ou 

explanatória. Quer nos parecer apenas a admissão de um problema. O problema da 

reiteração, é na verdade, um subproblema, um problema que deriva de problema mais 

amplo, a saber, o problema da composicionalidade das sentenças condicionais: como os 

conectivos lógicos (negação, disjunção, etc.) devem ser acrescidos às sentenças 

condicionais? Esse é o problema geral subjacente, por exemplo, na negação das 

sentenças condicionais, melhor dizendo, no problema da determinação da forma lógica 

da negação das sentenças condicionais. Geralmente, a negação de uma sentença da 

forma  é . No entanto, esse nem sempre é o caso em linguagem natural 

(vide capítulo 1). 

 Vimos, ainda, que Adams não estende, de forma suficientemente sistemática, 

sua abordagem probabilística às sentenças subjuntivas contrafactuais, mas, ele assevera 

que essa classe de sentenças condicionais também não possui valor de verdade. Como 

conseqüência, as sentenças contrafactuais, assim como, as sentenças indicativas, devem 

ser descritas inteiramente em termos probabilísticos. Na verdade, como vimos no 

capítulo 3, Adams considera as sentenças contrafactuais uma modalidade especial de 

sentença condicional, isto é, são sentenças condicionais, quando avaliadas em um 

contexto específico e sob determinadas circunstâncias particulares. Como observa 

Bennett, as propostas a favor da NTV minoram a distância teórica entre as sentenças 

condicionais indicativas e subjuntivas.  De fato, a defesa da NTV tal como reivindicada 

por Dorothy Edgington tem como corolário a proposta de unificação da análise 

semântica das sentenças indicativas e subjuntivas, em outras palavras, trazia como 
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corolário uma proposta de unificação semântica. Na próxima seção, veremos mais um 

argumento a favor de uma semântica unificada. 

 

4.6 A teoria do Apartheid 

As teorias apresentadas, apesar de todas as divergências até aqui expostas, 

compartilham um pressuposto semântico geral, a saber: a semântica das sentenças 

condicionais contrafactuais difere, em maior ou menor grau, de outros tipos de 

sentenças condicionais. Em outras palavras,  segundo a teoria do Apartheid47, sentenças 

contrafactuais possuem uma semântica distinta em relação a outros tipos condicionais, 

isto é,  as condições de verdade das sentenças condicionais contrafactuais são distintas, 

como no par : 

(1)  Se Oswald não matou Kennedy, então outra pessoa o matou 

(2) Se Oswald não tivesse matado Kennedy, então outra pessoa o teria   matado.  

Como é admitido, no mundo atual, que Kennedy foi assasinado, então caso 

admitado o antecedente da sentença (1) temos que admitir que o conseqüente dessa 

sentença é verdadeiro. Sendo assim, a sentença condicional é verdadeira. E a respeito de 

(2), a versão contrafactual de (1), podemos dizer o mesmo? Esta sentença tem 

antecedente falso, no entanto, ela é falsa (salvo admitamos alguma uma teoria 

conspiratória). Portanto, (1) e (2) não têm as mesmas condições de verdade. 

Generalizando, temos: os condicionais indicativos e suas versões contrafactuais 

possuem condições de verdade distintas. Segundo Lewis, o valor de verdade das 

sentenças condicionais indicativas é determinado por suas condições de verdade, tais 

como aparecem na tabela clássica. Já os condicionais contrafactuais apresentam 

condições de verdade modal. Essa dicotomia semântica sugere, em suma, que existem 

ao menos dois tipos semânticos de condicionais, irredutíveis entre si. Ela está presente 

tanto no sistema de Adams quanto no de Lewis. No entanto, a teoria do Apartheid, 

segundo Santos, não se sustenta. Eis alguns contra-exemplos: 

(3) Se Ana está na cozinha, George não está. 

(4) Se Ana estivesse na cozinha, George não estaria. 

(5) Se João não se casou com Soraia, ele casou-se com sua irmã gêmea. 

(6) Se João não tivesse se casado com Soraia, ele teria se casado com a irmã  

gêmea dela. 

                                                   
47 Santos (2008). 
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Podemos dizer que (3) equivale a afirmar que não existe mais de uma pessoa 

na cozinha, enquanto que (4) seria equivalente a afirmar que não é possível  que Ana e 

George estivessem na cozinha.  No entanto, Santos argumenta que as leituras atribuídas 

à sentenças condicionais indicativas e às sentenças contrafactuais podem ser 

permutadas, isto é, (3) pode ser interpretada no sentido mais forte , expresso por (4), 

assim como, esse último pode ser usado para expressar o sentido mais fraco expresso 

pela sentença condicional indicativa correspondente. Assim, (3) poderia ser 

parafraseada como “Se Ana está na cozinha, então, não é possível que George também 

esteja’. Já a versão fraca de (4) seria ‘Se a pessoa que está na cozinha fosse Ana, então, 

George não estaria’. Analogamente, os exemplos (5) e (6) estariam sujeitos a esse 

mesmo fenômeno e poderiam ser lidos como: 

(5’) João casou (exatamente) com Soraia. 

(6’) João poderia ter se casado com uma das irmãs gêmeas. 

Ou ainda: 

(5’’) João casou-se com uma das irmãs 

(6’’) João casou com Susan w há evidências (testemunhas etc) que ele casou  

com alguém com os traços iguais aos de Susan.  

Nenhum desses pares é consistente com a teoria do Apartheid, pois,  

apresentam o mesmo critério de avaliação. A existência desses condicionais parece 

sugerir, em oposição à teoria do Apartheid, a existência de apenas uma semântica 

subjacente. Seguindo essa perspectiva, (1) e (2) podem ser interpretados do mesmo 

modo, isto é, como asserções sobre a identidade de um assassino, ou ambos podem, 

alternativamente, ser interpretados como asserções acerca da existência de uma 

conspiração. Ou seja, poder-se-ia parafrasear (1) e (2) da seguinte maneira: 

(1’) Se Oswald não foi o responsável, então, outra pessoa foi responsável (ou  

seja: ou Oswald foi o assassino ou o bode expiatório. De qualquer forma,  

alguém matou Kennedy) 

(2’) Se Oswald não tivesse sido o assassino de Kennedy, então, outro alguém 

teria sido o assassino 

 Ou ainda: 

(1’’ ) Se Oswald não  matou  Kennedy, então, algum outro conspirador o  

matou 

(2’’) Se Oswald não tivesse matado Kennedy, então, algum membro de uma  

conspiração o teria matado 
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O problema é que o proponente da teoria do Apartheid, segundo Santos, toma 

como admissível apenas  a 2ª leitura. No entanto, as duas leituras são admissíveis, pois, 

tanto na sentença condicional indicativa quanto em sua contraparte contrafactual temos 

a mesma asserção. A diferença é que, na sentença indicativa, o locutor se compromete 

com a crença de que foi Oswald o assassino, enquanto que ao proferir a sentença 

contrafactual, crê que outro alguém o teria matado. Podemos dizer, portanto, que a 

única diferença entre (1) e (2) consiste no comprometimento do locutor com a sentença 

antecedente, a cláusula da qual decorre a sentença conseqüente. 

Segundo Santos, a teoria do Apartheid  pressupõe uma comparação indevida 

entre uma sentença  contrafactual  e sua contraparte em contextos distintos, contextos 

em que são feitas asserções distintas. Entretanto, temos proposições distintas.  

A principal lição, que podemos depreender da crítica de Santos, é que 

sentenças condicionais (indicativas ou contrafactuais) têm condições de verdade 

sensíveis ao contexto.  E mais: uma sentença condicional indicativa e sua contraparte 

contrafactual só são comparáveis se o antecedente de ambas referem-se ao mesmo 

conjunto de circunstâncias, eventos ou estados de coisas. 

A adoção desse critério contextual de comparatibilidade poderia sugerir, que a 

relação entre antecedente e conseqüente seja governada por implicaduras 

conversacionais, implicaduras que independem tanto das condições de verdade de um e 

outro, quanto da intenção comunicativa dos interlocutores. O problema, nessa 

perspectiva griceana, segundo autores como Lycan (2005) é que não existe evidência 

empírica que a sustente. O exame das sentenças condicionais em linguagem natural 

aponta, segundo o autor, que o significado contextual das sentenças condicionais não 

depende da implicadura conversacional, pois, os falantes não têm acesso a nenhum 

‘cálculo’, nenhuma estimativa do conteúdo proposicional das sentenças condicionais 

que não dependa do contexto. As sentenças condicionais possuem condições de 

verdade, mas, estas só podem definidas e explicitadas na asserção.  

 Vimos nas seções precedentes, os problemas e limites das formalizações 

propostas por Adams e Lewis, e como eles estão relacionados às assunções teóricas 

fundamentais adotadas por essas teorias. Evidentemente, como essas teorias adotam 

assunções teóricas distintas, a maioria dos problemas, que a elas se impõem, é distinta. 

Observamos que ambas incorporam a teoria do Apartheid e, por conseguinte, são  

suscetíveis as críticas dirigidas a essa teoria. Quais as conseqüências dessas críticas? A 

mais incontroversa delas é a de que as sentenças condicionais possuem condições de 
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verdade sensíveis ao contexto. O que exatamente isso significa? Esse ponto precisa ser 

devidamente esclarecido, pois, Lewis, a princípio, concordaria com esse enunciado, e, 

além disso, não via problemas no caráter ambíguo das sentenças contrafactuais, uma vez 

que, enfatizava que o enunciado sempre poderia ser dirimido contextualmente. No 

entanto, é certo dizer, que Lewis não concordaria com as críticas à teoria do Apartheid, 

ou melhor, à teoria da bifurcação semântica.  

Podemos ser mais precisos e afirmar que condicionais indicativos e 

contrafactuais só são comparáveis, caso os antecedentes de ambos refiram-se ao mesmo 

conjunto de circunstâncias. Santos extrai desse dado uma conclusão mais controversa: 

“os falantes não parecem ter acesso a nenhum conteúdo proposicional, e lêem dos 

significados dependentes do contexto”48. Dito de outro modo, segundo Santos, as 

sentenças condicionais não possuem condições de verdade, sua avaliação depende 

apenas das intenções comunicativas dos falantes ao asserí-las.  

Qual o veredicto que podemos adotar a respeito dessa questão? Para nos 

posicionarmos com precisão, necessitaremos antes introduzir uma 3ª linha de análise 

das sentenças condicionais, a proposta de Lycan (2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5: LYCAN E A DEFINIÇÃO SINTÁTICA DAS SENTENÇAS 

CONDICIONAIS  

 

                                                   
48 Santos (2008), p.16 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



100 

 

 5.1 O comportamento sintático das sentenças condicionais        

As abordagens de Lewis e Adams, apresentadas em capítulos precedentes, 

compõem dois importantes paradigmas na história da lógica condicional. Além do 

pressuposto semântico apresentado na seção 4.5 (isto é, a bipartição semântica, chamada 

por Santos de teoria do Apartheid), essas abordagens partilham um pressuposto 

sintático: uma sentença condicional (indicativa ou contrafactual) corresponde a um 

operador binário, não estruturado, que coordena duas sentenças, o antecedente (que 

fornece um certo tipo de cláusula) e o conseqüente (ou seja, uma sentença que, de 

algum modo, segue-se de dessa cláusula). A divergência entre essas abordagens, bem 

como, as divergências entre as abordagens que as sucederam, consiste em saber qual o 

operador binário mais adequado para a formalização das sentenças condicionais: a 

implicação material ou a implicação restrita? Um operador modal ou algum outro 

operador? Segundo Lycan (2005, esse pressuposto deve ser descartado, pois, ele é 

insustentável e representa um empecilho a qualquer abordagem de formalização das 

sentenças condicionais. Lycan propõe uma abordagem verofuncional dos condicionais 

que busca integrar os acertos teóricos das abordagens não verofuncionais, assim como 

evitar a sintaxe simplificada pressuposta nas abordagens anteriores. 

Lycan sustenta que as sentenças condicionais possuem propriedades sintáticas 

inteiramente diferentes das disjunções ou outros conectivos binários que,  geralmente, 

fazem parte da linguagem das lógicas formais, sejam elas ‘clássicas’ ou não. A idéia 

central de Lycan é de propor um critério, a partir do qual, seja possível definir e, por 

conseguinte, identificar sentenças condicionais legítimas. Grosso modo, o critério é o 

seguinte: uma sentença X é uma sentença condicional, caso as cláusulas ‘se’ e ‘então’ 

ocorram nela e em qualquer sentença X’ sinônima a X . 

Para estabelecer essa tese e seus argumentos, Lycan lista uma série de 

sentenças condicionais, e em seguida, inspeciona as evidências sintáticas exibidas por 

essas sentenças. Essas considerações de ordem sintática seriam suficientes, segundo o 

autor, para mostrar que a análise sintática padrão dessas sentenças, pressuposta em todas 

as teorias dos condicionais, é equivocada, o que sugeriria necessidade de uma análise 

semântica alternativa. Vejamos, primeiramente, algumas das sentenças listadas por 

Lycan:  

(1) a. Se Sharon for embora, eu irei embora 

         b.  Eu  irei embora se Sharon for 

         c. Se Sharon for embora, então eu sairei       
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(2)   a. Caso Sharon vá embora, eu irei. 

         b. Eu sairei no evento (ocasião) em que Sharon sair 

         c. Eu sairia apenas sob a condição de que Sharon saísse 

(3)    a. Insulte minha irmã novamente e veja o que acontece 

        b. Com sua ajuda, podemos finalizar esse trabalho às 5:00 

        c. Se nós entrarmos lá, não sairemos 

(3)   a. Eu fechei a janela do quarto e eu liguei o rádio 

        b. Eu fechei a janela do quarto e liguei o rádio 

  (4)   a. Eu  lerei Ser e Tempo ou eu morrerei tentando 

       b.  Eu  lerei Ser e Tempo ou morrerei tentando 

(5)  a. (8a) pode ser reduzida a (8b), e (9a) pode ser reduzida a (9b) 

      b. (8a) pode ser reduzida a (8b), e (9a) a (9b) 

(6)  a. Você fechou as janelas do carro e você ligou o rádio? 

       b. Você fechou as janelas do carro e você ligou o rádio. 

(7)  Se você está indo à loja, você vai comprar alguma coisa? 

(8)  Se você está indo à loja, compre alguma coisa. 

(9)  a. Você passará no curso, apenas se você lavar o carro do professor  

         todos os sábados 

      b. Eu ficarei até meia noite mesmo se você me xingar 

      c.  Eu ficarei exceto se Bruno ficar. 

(10)  a. * Você será reprovado  apenas a menos que você lave o carro do 

professor todos os sábados  

        b.  * Eu ficarei até meia noite mesmo a  menos que você me xingue 

        c.   * Eu ficarei  exceto a menos que Bruno fique.49 

(11)  a. Quando Sharon sair, eu sairei 

         b.  Quando Sharon sair,  então eu sairei 

(12)  a. Onde Sharon viver, eu viverei 

(13)  a. Por que Sharon sai, eu então sairei também 

        b. Depois que Sharon sair, eu então sairei também 

        c.  Aonde  Sharon for, eu então irei também. 

        d. Malgrado Sharon saia, eu então ficarei também  

                                                   
49 O símbolo ‘*’ é utilizado pelos lingüistas para indicar que uma sentença é agramatical 
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Lycan afirma que essas sentenças podem ser agrupadas segundo certos 

critérios. As sentenças em (1) são sentenças condicionais paradigmáticas, ou seja, são 

sentenças caracteristicamente condicionais, pois, contêm a cláusula ‘se’. Lycan observa 

que, normalmente, nas abordagens de formalização não são analisadas sentenças 

condicionais acrescidas de certos termos como ‘ao menos que’, ‘mesmo se’ ou ‘apenas 

se’, comuns em sentenças condicionais. Lycan adverte que em (2), temos sentenças que, 

apesar de não conterem as cláusulas ‘se’ e ‘então’, temos sentenças que, são do ponto de 

vista sintático, muito similares às sentenças condicionais. Podemos depreender, então, 

que a sintaxe das sentenças condicionais não é indicada necessariamente através dos 

termos ‘se’ e ‘então’. Com efeito, Lycan assevera que as sentenças em (2) possuem as 

mesmas propriedades semânticas das sentenças condicionais padrão. Ao expor as 

similaridades entre as sentenças agrupadas no grupo (1) e (2), Lycan espera apresentar 

dados sintático-semânticos importantes sobre as sentenças condicionais antes ignorados 

e, portanto, apontar e corrigir os erros que as análises anteriores incorrem. Em suma, 

através da análise sintática das sentenças condicionais, Lycan aumenta o campo de 

sentenças a ser investigado e corrige os erros contidos nas análises anteriores. 

Em (3) nenhuma das sentenças é acompanhada pelas cláusulas ‘se’ e ‘então’, 

mas, elas parecem expressar, do ponto de vista intuitivo, proposições condicionais, 

como em (2). Poderíamos, portanto, classificá-las como sentenças condicionais? Lycan 

responde negativamente, pois, essas sentenças podem ser tomadas, em termos de 

implicaduras conversacionais, como sentenças condicionais, entretanto, elas não são 

logicamente equivalentes a sentenças condicionais. Poderíamos, então, tomar a 

equivalência lógica como critério aferidor das sentenças condicionais? Segundo Lycan, 

admitir esse critério seria precipitado, uma vez que, existem sentenças logicamente 

equivalentes a condicionais que não podem ser consideradas sentenças condicionais 

Lycan afirma que as sentenças em (2) são condicionais, mas que não podemos dizer o 

mesmo do grupo de sentenças em (3). É fácil entender porque a equivalência lógica não 

pode ser tida como critério definidor das sentenças condicionais, uma vez que 

descartamos a tese de que as sentenças condicionais são necessariamente caracterizadas 

pela presença explícita das cláusulas ‘se’ e ‘então’. Isso quer dizer que existem algumas 

sentenças que aparentemente não deveriam ser tidas como sentenças condicionais, mas 

que, na verdade, são. Vale salientar que sentenças condicionais genuínas não são, 

necessariamente, sentenças condicionais paradigmáticas, ou seja, sentenças que 

possuem as cláusulas ‘se’ e ‘então’.  
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Então, sob quais critérios as sentenças em (2) devem ser consideradas 

condicionais? Segundo Lycan, uma sentença como (2.a) é equivalente a uma sentença 

condicional, se ela permanecer sinônima a essa sentença original, quando acrescida pela 

cláusula ‘se’ (‘Se Sharon for embora, então, eu irei’). Ou seja, Lycan adota um critério 

mais forte, mais exigente, o critério de sinonímia entre sentenças, no lugar do critério de 

equivalência lógica (como veremos mais adiante, essa regra não será aplicável a 

sentenças que, embora possuam as cláusulas características das sentenças condicionais, 

não são sentenças desse gênero). 

A tese central defendida por Lycan encontra-se resumida na seguinte 

passagem:  

Sem exceção, lógicos tem pressuposto que ‘Se.. então’ é um operador 
binário não estruturado e que antecedente e conseqüente são 
sintaticamente coordenados(...) Eu disporei algumas considerações 
sintáticas (…) que constituem evidências contra a idéia de que ‘ se 
…então’ é um operador não estruturado e que sugere fortemente em 
análise sintática alternativa50. 
 

Para compreender essa tese é necessário compreender seus termos. É preciso, 

pois, compreender o que significa ‘ operador não estruturado’ como também ‘sentença 

coordenadora’ e ‘sentença sintaticamente não estruturada’. Primeiramente, vejamos o 

que significa ‘sentença coordenada’. Lycan não explica esse termo através de uma 

definição, mas, indiretamente. Ele apresenta conjuntos de sentenças que exibem as 

propriedades características de sentenças coordenadas. Uma das propriedades que 

caracterizam as sentenças coordenadas, é que elas permitem a operação de redução da 

conjunção, como podemos ver nos exemplos (4a)-(4b) e (5a)-(5b). Nesses casos, vemos 

que um dos elementos presente em um dos conjuntos (o pronome pessoal ‘eu’) pode ser 

retirado, sem perda semântica, isto é, sem afetar o significado das frases. Outra 

propriedade é a expansão (gapping), como podemos ver nos exemplos em (6), nos quais 

os elementos de um dos conjuntos podem ser omitidos, casos elementos estejam 

presentes em ambos. Em suma, essas duas propriedades indicam que certos elementos, 

constituintes das sentenças coordenadoras, podem ser omitidos. Parece intuitivo admitir 

essas operações, pois, em uma conjunção cada conjunto apresenta informações distintas. 

                                                   
50 Without exception, logicians have given us to understand that ‘if…then’ is a syntactically unstructured 

binary operator, and that antecedent and consequent are syntactically co-ordinate (…) I shall Just 

Marshall some syntactic considerations (…) that count heavily against the idea that ‘if … then’ is an 

unstructured operator and that strongly suggest an alternative syntactic analysis. Lycan, p. 1. 
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Caso uma informação se repita nos dois, parece natural, ‘econômico’ omiti-la. Há ainda 

outra propriedade das sentenças coordenadas, uma propriedade encontrada em todas as 

sentenças coordenadas: os conjuntos devem concordar quanto ao tempo e modo verbal.  

Lycan mostra que as sentenças condicionais, por contraste, não possuem 

nenhuma dessas características, como podemos ver nos exemplos (8) e (9) Temos, 

então, em suma, um conjunto de propriedades sintáticas que caracterizam as sentenças 

coordenadoras, mas, que não se aplicam às sentenças condicionais. Temos, portanto, 

segundo os critérios adotados por Lycan, uma evidência de que sentenças condicionais 

não são sentenças coordenadas, ou melhor, de que o antecedente e conseqüente de uma 

sentença condicional não expressões coordenadas pelas cláusulas ‘Se’ e ‘então’. Essa 

idéia parece plausível, pois, intuitivamente, julgamos que o conseqüente de uma 

sentença condicional ‘segue-se’, de algum modo, da cláusula introduzida pelo 

antecedente, ou seja, não pressupomos que antecedente e conseqüente sejam sentenças 

contíguas, sem relação entre si. 

Tendo aceitado esse argumento, é necessário eliminar uma hipótese análoga: a 

de que as sentenças condicionais são um tipo de sentença subordinada, ou seja, a 

hipótese de que os componentes das sentenças condicionais são relacionados por uma 

conjunção subordinadora. Lycan contra-argumenta, dizendo que as sentenças possuem 

uma estrutura sintática diferente em relação às sentenças condicionais, e que, portanto,  

certos fenômenos sintáticos se verificam nas sentenças condicionais, mas, não nas 

sentenças subordinadas. Eis um exemplo: sentenças condicionais podem ser acrescidas 

por certas cláusulas, como ‘apenas’, ‘mesmo’ ou ‘exceto’, como em (9a), (9b) e (9c). 

Percebemos, de imediato, que o acréscimo dessas cláusulas produz um efeito semântico 

na sentença condicional original, e que esse efeito é diferente, depende da cláusula 

acrescida. Caso a sentença condicional fosse uma sentença subordinada, argumenta 

Lycan, então, uma cláusula comum em sentenças subordinadas, como ‘a menos que’, 

poderia ser acrescida por cláusulas comuns às sentenças condicionais, como ‘apenas’, 

‘mesmo’ etc. No entanto, vemos pelos exemplos (10a), (10b) e (10c) que tal acréscimo 

gera sentenças agramaticais. 

Uma característica definidora das sentenças condicionais e que não é partilhada 

pelas sentenças subordinadas, segundo Lycan, é pronominalização das sentenças 

condicionais pela cláusula ‘então’. Como podemos ver nos exemplos (11a) e (11b), o 

acréscimo de ‘então’ parece intuitivamente acertado, pois, nesses exemplos, essa 

cláusula parece exercer uma função semântica. Por contraste, em (13a)-(13d) o 
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acréscimo da cláusula ‘então’ parece ser gratuito, visto que, nos parece que ela não 

exerce nenhum papel semântico nessas sentenças. Como se trata de uma lista de 

sentenças subordinadas, a tese de que as sentenças condicionais são sentenças 

subordinadas parece intuitivamente implausível, porque, do contrário, qualquer sentença 

condicional deveria exibir as propriedades sintáticas de uma sentença subordinada.  

Lycan afirma ainda que a cláusula ‘então’ desempenha uma função singular, ou seja, 

não pode ser substituída, e assim, não desempenha a mesma função sintática de 

cláusulas como ‘por que’, ‘depois’ ou cláusulas similares, não sendo, entretanto, lícito 

substituí-la por quaisquer outra dessas cláusulas.  

A princípio, a suposição de que as sentenças condicionais pertençam ao gênero 

de sentenças subordinadas, parece-nos plausível, pois, como disse anteriormente, 

cremos intuitivamente que o conseqüente de uma sentença condicional segue-se ao 

antecedente, isto é, que o conseqüente está subordinado a uma ou mais cláusulas 

introduzidas pelo antecedente. Com esses contra-exemplos, Lycan mostra que essa 

intuição não é correta. Tendo eliminado as duas estratégias de redução, ou seja, a 

redução de sentenças condicionais a sentenças coordenadas ou subordinadas, Lycan 

propõe sua alternativa: as cláusulas das sentenças condicionais comportam-se como a 

pronomes adverbiais, tais como ‘onde ou ‘quando’.  Lycan pretende mostrar que essas 

cláusulas são mais similares entre sí do que em relação a outros termos, como  ‘porque’. 

No entanto, resta ainda a Lycan provar que essa similaridade constitui evidência 

suficiente para dar suporte à sua tese. Vejamos adiante, quais os argumentos recrutados 

pelo autor para estabelecer essa proposta. 

Segundo Lycan, a análise das cláusulas ‘onde’ e ‘quando’ revelaria que eles se 

comportam como um tipo particular de pronome relativo. A cláusula ‘quando’ 

encapsularia, segundo Lycan, referência a entidades temporais, enquanto que a cláusula 

‘onde’ faria referência a entidades espaciais. Melhor dizendo, a 1ª teria como referência 

um domínio de entidades temporais, e a 2ª, entidades espaciais. Para provar essa 

proposição, Lycan faz paráfrases dos exemplos (27) e (28): 

(27)    t.  Eu sairei no momento em que (no qual) Sharon sair. 

(28)    L. Eu viverei no lugar em que (no qual) Sharon viver. 

As sentenças acima explicitam o tipo de referência postulado por Lycan e são 

do ponto de vista semântico, equivalentes às sentenças originais, (27) e (28). Lycan 

apresenta as seguintes paráfrases da sentença (1c): 

(1) e. Eu sairei no evento (circunstância) em que (na qual) Sharon sair. 
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(1) e+ Se Sharon sair, eu sairei no mesmo evento ou circunstância. 

Essas paráfrases tornam explícita a referência da cláusula ‘se’ a eventos, 

circunstâncias. Assim sendo, temos que assumir que os condicionais referem-se, 

tacitamente, a certos tipos de entidades abstratas. Segundo Lycan, as cláusulas que 

compõe as sentenças condicionais não se referem precisamente a entidades temporais 

ou espaciais, mas sim, a um conjunto de circunstâncias ou eventos. Esse dado fica claro 

nas paráfrases acima. Em suma, temos: as analogias sintáticas entre ‘se’ e as cláusulas 

‘onde’ e ‘então’ indicam que todas essas cláusulas são, na verdade, exemplares de um 

mesmo tipo de cláusula. A análise sintática dessas sentenças indica um aspecto 

semântico que as caracteriza, a saber, a referência tácita, implícita, a certas entidades 

abstratas, como itens espaciais, temporais, ou o que nos interessa, o que concerne ao 

presente trabalho, a eventos. 

 

5.2  A teoria dos eventos 

Vimos que o exame da estrutura sintática das sentenças condicionais 

apresentado na seção anterior contradiz o pressuposto partilhado entre Lewis e Adams, 

de que o termo sincategoremático ‘Se então’ corresponderia ao conectivo sentencial 

primitivo, quando, na verdade, a análise sentencial nos mostra que essa cláusula possui 

uma estrutura mais complexa, pois, envolve uma quantificação sobre um domínio de 

itens espaciais e temporais, ou seja, a quantificação sobre um conjunto de eventos. 

A teoria semântica desenvolvida por Lycan é verofuncional, só que a atribuição 

de valores de verdade às sentenças condicionais dá-se em articulação com as 

propriedades sintáticas efetivas das sentenças condicionais. Além disso, essa teoria 

semântica tem como meta explicar como os valores de verdade das sentenças 

condicionais dependem do contexto. Com essa abordagem, Lycan objetiva, por fim, 

oferecer um tratamento sistemático e formal à semântica das sentenças condicionais, 

sejam elas sentenças standard ‘Se A, então B’, ou tratem-se de sentenças condicionais 

mais complexas como aquelas acrescidas por cláusulas como ‘a menos que’, ‘mesmo 

se’ ou ‘apenas se’.Vejamos as paráfrases oferecidas por Lycan: 

(1)  se   em qualquer evento no qual  

(2)   apenas se  em nenhum outro  evento exceto aquele no qual  

(3)   mesmo se  em qualquer evento inclusive  aquele no qual  

(4)   a menos  que  em qualquer outro evento exceto  aquele no qual  
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Essas versões tratam-se, na verdade, de versões ligeiramente modificadas das 

paráfrases apresentadas na seção anterior. As paráfrases apresentadas anteriormente 

foram justificadas mediante certas considerações semânticas gerais. As novas paráfrases 

têm agora que ser explicadas de forma sistemática pela teoria semântica proposta por 

Lycan.  

Como podemos ver, essas paráfrases envolvem um tipo de quantificação 

(‘qualquer’, ‘nenhum’) sobre um domínio de eventos. A intenção de cada um dessas 

paráfrases é traduzir as condições de verdade das sentenças condicionais 

correspondentes. Por seu turno, o termo ‘evento’ é definido tomado como sinônimo de 

‘circunstância’ ou ‘ situação’.51 As paráfrases acima recebem a seguinte definição 

formal: 

(1)  se  

(2)   apenas se  

(3)   mesmo se :  

(4)   a menos  que  

 

Nas fórmulas acima  e ’ representam eventos,  é um operador 

sentencial, o qual pode ser lido como ‘ no evento e ,  (  é o caso’. Evidentemente, 

essas definições, tal como apresentadas, são versões formais das novas paráfrases. Para 

que essas paráfrases possam ser definidas como semânticas, é necessário precisar qual 

classe de referência é designada pelo quantificador universal. Lycan chama essa classe 

de referência  de  classe das possibilidades reais , ou melhor,   “ a classe de todos os 

eventos  que o falante crê serem possibilidades reais na situação dele ou dela”52. Dito de 

modo mais claro, ao enunciar uma sentença condicional, o locutor tem em mente certas 

situações, certas circunstâncias possíveis que tornam (ou tornariam) a sua sentença 

verdadeira, mas, isso não significa  que ele seja capaz de vislumbrar o conjunto de todas 

as circunstâncias que tornam a sentença verdadeira, apenas aquelas que ele conhece ou  

pressupõe explicitamente serem o caso (ou que poderiam ser o caso). No entanto, Lycan 

percebe que essa definição suscita um problema: dada uma sentença ‘ Se  então  

                                                   
51 Lycan  (2005), p. 17. 
52

 the class of all events that the utterer believes to be real possibilities in his or her situations. 
Idem. 
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pronunciada por um falante  F, como determinar os eventos que, segundo F, são 

relevantes, quais circunstâncias tornam a sentença verdadeira? Ou antes, quais os 

eventos devem ser considerados para que o falante avalie que essa sentença é 

verdadeira? Em outras palavras,  como restringir a classe de eventos pertinentes? Existe 

ainda outro problema: quando o falante está errado ao estimar as circunstâncias que 

tornariam a sentença condicional verdadeira, como determinar as circunstâncias 

relevantes? 

 Para lidar com o 1º problema, Lycan estipula uma restrição da classe de 

referência. A classe de referência relevante deve ser tal que nela  ou  são 

verdadeiros. Em outras palavras, essa condição elimina a possibilidade de que seja 

admitida uma classe de referência inconsistente, irracional. Essa restrição é designada 

como restrição moderada de relevância (moderate relevance restriction). Assim sendo, 

na seguinte sentença: 

(1) Eu terminarei essa dissertação hoje, mesmo se o ar condicionado quebrar. 

A classe R de eventos relevantes, considerados pelo falante, inclui o fato do ar 

condicionado estar quebrado, o falante concluir a dissertação, nesse dia, é 

(presumivelmente) que esse seja um dia quente. Lycan antecipa uma possível objeção, 

que poderia ser levantada contra a solução sugerida a esse exemplo, a saber, que os 

eventos relevantes e o conseqüente co-existiriam. Ou seja, segundo o que antecipa 

Lycan, pressupõe-se que o conjunto de eventos relevantes inclui, além do conjunto de 

circunstâncias (o ar condicionado quebrado, dia quente) a ação conseqüente, ou seja, 

terminar a dissertação hoje. No entanto, é bastante plausível imaginar uma situação em 

que essas circunstâncias se dão, e assim, o falante não termine a dissertação (e.g: pode 

faltar energia, ou ele pode adoecer nesse dia). Lycan responde que essa objeção não se 

aplica a esse caso, porque, na verdade, o exemplo (1) trata-se de um condicional fraco. 

Nesse tipo de condicional, explica Lycan, o antecedente não é assumido como elemento 

do conjunto de condições necessárias para que o conseqüente se dê. Portanto, ao asserir 

esse tipo de condicional, o locutor não pretende estabelecer, efetivamente, uma relação 

entre antecedente e o conseqüente. No caso em análise, podemos dizer que o locutor 

quer garantir ao seu interlocutor que terminará o mais cedo possível a sua dissertação, 

mesmo que tenha que enfrentar certas adversidades. Lycan acrescenta, ainda, que esse 

tipo de condicional admite modificadores como ‘ainda’ ‘mesmo se’ etc., mas, não 

implica em uma sentença condicional em sentido estrito, como: 

(2) Se fizer calor hoje, eu terminarei a dissertação. 
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Quanto ao 2º problema, consideravelmente mais difícil, veremos a resposta 

fornecida por Lycan, na próxima seção. Por enquanto, vejamos as dificuldades que esse 

problema suscita. Parece incontestável que, em condições normais o falante não possui 

meios de vislumbrar todas as circunstâncias que tornam uma sentença condicional 

verdadeira, nem meios de prever a todas as circunstâncias que tornariam a uma sentença 

falsa. Vejamos o seguinte exemplo, fornecido por Lycan:  

(3) Ligarei para você na segunda-feira se eu chegar em casa antes das 10:00. 

Como avaliar o valor de verdade dessa sentença? Caso João tenha chegado em 

casa às 10:00, mas não ligue, podemos dizer que ele cumpriu o que prometeu? Se, por 

acaso, seu telefone estiver quebrado, parece intuitivo dizer que João não cumpriu sua 

promessa, pois, parece razoável supor que João se propôs a cumprir sua promessa 

pressupondo que seu telefone não quebraria. Não obstante, parece que a sentença (3) é 

falsa, uma vez que seu conseqüente é falso. Nesse caso, o que deve constar como 

elemento da classe de eventos relevantes R: as crenças do agente no momento em que 

ressalta a sentença condicional ou os eventos efetivos, atuais? Não trataremos desse 

problema, pois, o que nos interessa, agora, é saber como a teoria dos eventos pode ser 

aplicada na análise das sentenças condicionais. 

  

5.3 Aplicando a Teoria dos Eventos 

 

Nas seções anteriores, foram expostas as ferramentas básicas da Teoria dos 

Eventos. Na presente seção, veremos como essas ferramentas podem ser empregadas 

para analisar alguns dos esquemas inferenciais estudados nos capítulos 2 e 3, como o 

reforço do antecedente. Além disso, veremos como essa teoria trata os paradoxos da 

implicação material. Nosso interesse principal é destacar as distinções semânticas 

oferecidas pela Teoria dos Eventos, distinções que nos fornecem uma classificação 

mínima dos condicionais. Observaremos como essa classificação nos ajuda a 

compreender as análises de Lewis e Adams. 

 Comecemos pelo tratamento dos paradoxos da implicação material: segundo 

Lycan, na TE os paradoxos da implicação material são descartados. Além disso, afirma 

Lycan, utilizando o aparato fornecido pela TE, é possível compreender porque essas 

formas inferenciais, os teoremas da implicação material parecem absurdos ou são 

absurdos.  

Vejamos: 
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(i)  

(ii) ~  

(iii) ~  

Cujas paráfrases, segundo a TE seriam, respectivamente:  

(I)   

(II) ~  

(III)  

Por essas paráfrases, podemos ver de onde advém caráter absurdo dos 

paradoxos: em (I) afirma-se que todo evento relevante em que o antecedente ocorre, o 

conseqüente também. No entanto, essa relação não se sustenta necessariamente, isto é, 

sabemos ser perfeitamente razoável existir um evento que contenha ,  mas  não ou 

melhor, um evento relevante, mas, não atual, no qual o antecedente ocorra, apesar do 

conseqüente não. Por exemplo, se João decide se candidatar à presidência. É evidente 

que caso João morra, certamente, ele não poderá candidatar-se à presidência.  

Em (II) temos a mesma pressuposição: todo evento que contém  (ou seja, em 

que  é o caso), contém . Novamente, podem existir eventos não atuais que 

contenham o antecedente, mas, não o conseqüente. Em (III) a premissa nos informa que 

 e  não são compatíveis, logo, não podem ocorrer em um mesmo evento. No entanto, 

esse ainda é considerado um evento, só que não atual. Assim sendo, dada a premissa: 

‘Se não é verdade que um deus benevolente existe, então, não há maldade no mundo’, 

não é lícito concluir ‘existe um deus benevolente e não há maldade no mundo’, porque 

pode não ser um evento atual.  

Vimos na seção 3, que Adams critica a negação das sentenças condicionais em 

lógica clássica, e apresenta uma contra instância a um dos teoremas aceitos na lógica 

clássica.  

Observemos novamente:     

(1) Não é o caso que, se chover o treino será feito na quadra coberta. Logo,  

         choverá. 

A solução de Adams para esse caso, como visto anteriormente, requer outra 

paráfrase da negação das sentenças condicionais. Aplicando a TE nessa instância 

apresentada por Adams, podemos explicar o absurdo desse exemplo: o condicional 

expresso na premissa indica uma conjectura, uma hipótese, isto é, dadas certas 
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circunstâncias, ter-se-ia certas conseqüências. No entanto, indicar que existe uma 

relação entre certas circunstâncias, postas pela conjectura, e certos estado de coisas, não 

significa admitir que isso seja necessário, pois, o evento conjecturado pode não ser 

atualizado e, por isso, não é lícito assumir as conseqüências que, a princípio, dele se 

seguiriam. A saída proporcionada pela TE parece mais satisfatória, porque explica, de 

maneira bastante articulada, nossa intuição lingüística. Adams apenas aponta a 

inadmissibilidade desse esquema e oferece uma paráfrase alternativa para a negação das 

sentenças condicionais. Vale notar que essa saída, proposta pelo autor, poderia ser 

criticada, nos termos de Lewis, como uma resposta metalingüística, pois, a solução de 

Adams consiste, basicamente, em oferecer uma paráfrase alternativa. A solução de 

Lycan, por seu turno, é metalingüística, mas, não do tipo previsto por Lewis, pois, a 

paráfrase oferecida na TE não substitui as sentenças em análise, como critica Lewis, 

todavia, fornece dispositivos formais sofisticados, capazes de explicar nossas intuições 

semântico-linguísticas. 

Prestemos atenção agora, como Lycan aplica a TE para analisar o Reforço do 

Antecedente [RA]. Segundo Lycan, as restrições impostas à classe R de eventos 

relevantes postulam que o antecedente de um condicional pode ser, em casos 

excepcionais, tomado como verdadeiro. Esses casos excepcionais ocorrem quando o 

falante, tendo que avaliar uma sentença condicional, concede que assuma-se o 

antecedente dessa sentença condicional como uma hipótese, ou seja, ele considera que, 

em certo contexto,  o antecedente é verdadeiro. Devido a esse caso excepcional, o 

falante tem que adotar como uma circunstância relevante. No entanto, explica Lycan, 

trata-se de uma exceção à regra e, sendo assim, não torna lícita a admissão do reforço do 

antecedente, pelo contrário, ela explica porque o [RA] deve ser excluído: O [RA] exige 

que uma cláusula, extra, seja acrescentada ao antecedente da conclusão. No entanto, ao 

admitir o condicional como premissa, essa cláusula adicional não era considerada pelo 

falante como uma circunstância ou evento, ou seja, não seria, para ele, uma 

possibilidade efetiva. Para ilustrar essa idéia, passemos ao exemplo oferecido por 

Lycan: 

(4) Se meu amigo João ler a minha dissertação, ficarei feliz 

Logo, se meu amigo João ler a minha dissertação e concluir que eu sou total e 

irreversivelmente idiota, eu ficarei feliz 

 A Teoria dos Eventos parece promissora, pois, invalida as falácias 

condicionais  acima listadas. Melhor dizendo, a aplicação da semântica da TE revela 
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diretamente que esses esquemas inferenciais não podem ser considerados válidos. 

Lycan apresenta, ainda, um caso no qual a TE não pode ser aplicada diretamente. 

Percebamos, novamente, uma contra-instância ao esquema de contraposição: 

(5) Se chover amanhã, haverá um grande aguaceiro.  

Se houver um grande aguaceiro, amanhã não choverá. 

Como observa Lycan, o exame da contraposição exige algumas distinções 

preliminares. Primeiramente, é preciso parafrasear corretamente essa sentença: segundo 

Lycan, ao considerarmos essa sentença verdadeira, não pressupomos que seja  a evento 

‘chover’ a impedir o aguaceiro, ou torne esse último evento menos provável. Em outras 

palavras, temos nesse caso, novamente, um condicional fraco: o evento ou circunstância 

antecedente não é uma causa ou circunstância que cause ou mesmo provoque o evento 

conseqüente. Ao considerarmos a possibilidade do , não o fazemos pressupondo um 

evento ou circunstância na qual  se daria necessariamente. Melhor dizendo: ao 

considerarmos um evento em que haja chuva, não inferimos que haverá um aguaceiro. 

Portanto, segundo Lycan, devemos parafrasear (5) da seguinte maneira: ‘Em qualquer 

evento relevante e concebível, no qual chova amanhã será um evento em que haverá um 

aguaceiro’. Sendo assim, a circunstância não ‘não há aguaceiro’ não cancela a outra. 

Caso não ocorra o aguaceiro, não significa que não tenha chovido, significa apenas que 

o evento relevante considerado pelo falante, no qual as circunstâncias ‘chover’ e 

‘aquaceiro’ se acontecem, não ocorreu.  

Parece-nos que o mais interessante é que através da aplicação criteriosa da TE 

é possível traçar distinções sistemáticas entre os vários tipos de sentenças condicionais. 

Vejamos como podemos organizar essas classes: 

• Condicionais fracos; 

•  Condicionais genuínos (robustos); 

• Pseudo condicionais; 

• Condicionais paradigmáticos. 

Para tanto, é necessário parametrizar corretamente as sentenças condicionais: 

por exemplo, um condicional ‘  então  é fraco quando R, o conjunto das 

circunstâncias relevantes e concebíveis, não contiver nenhum evento ou circunstância 

no qual é falso. Por exemplo: 

(6) Se você abrir a geladeira, ela não explodirá 
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Com essa sentença, o locutor indica a seu interlocutor que, quer ele abra ou não 

a geladeira, ela não explodirá. Nesse caso, a cláusula ‘então’ não pode ser introduzida, 

pois não se está afirmando nenhuma relação de dependência entre antecedente e 

conseqüente (compare: ‘Se você abrir a geladeira então ela explodirá’ indica que o 

evento A e B estão ‘conectados’, ou melhor, se a porta for aberta, a geladeira explodirá). 

O que o locutor procura garantir é que não haverá uma explosão.  

Segundo Lycan, sua abordagem explica  3 fenômenos característicos dos 

condicionais fracos: explica quando um condicional fraco é falso, isto é, quando seu 

antecedente força os seus interlocutores a conceberem um evento cujo conseqüente  é 

falso ); explica por que os condicionais fracos não   podem ser contrapostos, 

pois isso significaria mudar o conteúdo vinculado pala sentença; explica por que não 

podem ser acrescidos do termo ‘então’, ou seja, o antecedente não desempenha um 

papel importante na sentença, logo, não pode condicionar a asserção da sentença 

conseqüente. 

Por contraste, em sentenças como:  

(7) Se cangurus não tivessem rabo, eles tropeçariam. 

O acréscimo da cláusula ‘então’ parece compulsório, obrigatório, pois, parece 

haver uma relação de dependência entre antecedente e conseqüente, isto é, os eventos 

indicados pelo antecedente e o conseqüente parecem estar ‘conectados’. Ou seja, (7) é 

semanticamente equivalente a: 

(7’)  Se cangurus não tivessem rabo, então eles tropeçariam. 

Ou ainda, conforme a paráfrase modal de Lewis, em todos os mundos 

possíveis, nos quais, cangurus não têm rabo e que se assemelha ao nosso estado de 

coisas atual, os cangurus tropeçam. Os condicionais genuínos (robustos) parecem 

adaptar-se à leitura modal proposta por Lewis.  

Como vimos na seção 3.9, na teoria de Adams, as sentenças condicionais, 

sejam elas indicativas ou contrafactuais, podem ser parafraseadas do seguinte modo: 

(8) Se eu adotar a alternativa , então o resultado  segue-se. 

Voltemos a um dos exemplos examinados, que apresentamos na seção: 

(9) Se eu correr amanhã, eu não correrei a maratona. 

Lendo a sentença (9) a partir da paráfrase (8), temos algo como: 

(9’) Se eu decidir correr amanhã, eu não correrei a maratona. 
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 Vemos que em (9’), poderiam ser acrescidas diversas cláusulas entre 

antecedente e conseqüente, como: ‘é provável que’, ‘é possível que’ etc. A rigor, a 

introdução da cláusula ‘então’ não é . 

Essa constatação se verifica em outros exemplos, que analisamos em 3.9, 

como53: 

(10)   Se eu ingerir esse remédio (é provável, creio que, espero que) minha dor  

de cabeça passará. 

(11) Se eu ingerir esse cogumelo (receio que, é provável que) serei 

envenenado. 

Seguindo a taxonomia fornecida pela TE, vemos agora que as teorias de Lewis 

e Adams, ao afirmarem que a contraposição não se aplica às sentenças condicionais, 

descartavam, na verdade, que uma classe de sentenças particulares, os condicionais 

fracos, não estão sujeitos à contraposição. Tomemos uma das instâncias da 

contraposição examinada por Lewis: 

(12) Se João tivesse ido à festa, Maria, ainda assim, teria ido à festa. 

Se Maria não tivesse ido à festa, ainda assim, João não teria ido à festa  

À luz da teoria de Lycan, podemos dizer, que a origem dos problemas 

enfrentados pelas propostas de Lewis e Adams está na análise usual da sintaxe das 

sentenças condicionais. Lycan argumenta que, segundo sua análise, as seguintes 

sentenças são versões equivalentes de uma mesma proposição: 

(13) Se eu sair, então João sairá 

(14) João sairá se eu sair 

(15) Eu sairei apenas se João sair   

De acordo com a TE essas sentenças são equivalentes à fórmula: 

(16) eu saio)  João sai) ) 

No entanto, de acordo com a TE, essas sentenças não expressam a mesma 

proposição, pois, como R é um parâmetro, contém um conjunto de variáveis livres que 

podem assumir valores diferentes em diferentes contextos, em diferentes situações. 

Podemos dizer que, apesar de serem expressas pela mesma fórmula, essas sentenças não 

                                                   
53 É importante lembrar que a introdução da cláusula ‘então’, nesses casos, não é proibida, mas 

apenas não é compulsória, imprescindível. Ou melhor, a introdução dessa cláusula nessas 

sentenças, tomadas isoladamente, não é proibida. Mas, dada a paráfrase sugerida por Adams, as 

sentenças por ele examinadas não podem ser acrescidas pela cláusula ‘então’.  
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exprimem a mesma proposição. Assim, graças à flexibilidade oferecida pela TE, nossas 

intuições semânticas e pragmáticas sobre as sentenças são preservadas. Sabemos que 

um condicional fraco é usado para expressar uma sugestão ou lembrete, enquanto que 

uma sentença condicional robusta sugere a idéia de conexão entre antecedente e 

conseqüente. Por exemplo, sabemos intuitivamente que ‘Se  então ’ e ‘  apenas se 

’ expressam proposições diferentes e a TE sanciona essa intuição: Em (8), o falante 

levanta uma hipótese e especula a respeito das conseqüências dessa hipótese;  Em (9), o 

antecedente parece indicar uma condição para a vida de João, enquanto que (10) parece 

relatar uma condição necessária para a saída do falante. Lycan sustenta que essas 

diferenças constituem diferentes proposições. 

Outro pressuposto sintático problemático, apontado por Lycan, é o de que 

‘apenas se’ equivaleria a um bicondicional. Para refutar esse pressuposto, ele apresenta 

o seguinte caso: 

(17) João sairá apenas se a bebida acabar  

Aplicando a transitividade em (8) e (12), temos: 

(18) Eu sairei apenas se a bebida acabar 

A conclusão, apesar de assegurada pela transitividade, parece, do ponto de 

vista semântico, anti-intuitiva. Vejamos como a TE explicaria esse caso.  A contradição 

advém do pressuposto de que, em contextos diferentes, o falante pressupõe o mesmo 

conjunto de eventos relevantes. Mas, parece plausível que, se alguém assere a sentença 

(8), ele tem em consideração o evento ou circunstância na qual eu saia, mas, na qual, a 

bebida não acabe (pois, caso ela tivesse acabado, João teria saído).  Lycan conclui que a 

cláusula ‘apenas se’ não pode ser tida como uma clásusula capaz de expressar uma 

condição necessária, mas, que ela deve ser parafraseada, a rigor, como: ‘apenas no 

evento em que’. Ou seja, ‘apenas se’ exerce o papel de um quantificador restrito, um 

quantificador cujo papel é o de restringir certo conjunto de eventos relevantes em 

determinado contexto, e não um conectivo logicamente equivalente ao ‘se então’. 

 Parece-nos que um dos principais méritos da proposta de Lycan é que ela 

consegue explicar a origem dos problemas suscitados pela abordagem verofuncional 

defendida por Lewis, como os paradoxos da implicação material, sem, no entanto, 

adotar a tese de Adams de que as sentenças condicionais não possuem condições de 

verdade. Ou seja, Lycan oferece uma alternativa intermediária pois, por um lado, não 

descarta a atribuição de valores de verdade às sentenças condicionais. Por outro lado, 
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incorpora as críticas levantadas pela abordagem concorrente, não verofuncional. Na 

próxima seção, veremos, finalmente, como a Teoria dos Eventos pode ajudar a nos 

posicionar frente à Teoria do Apartheid.   

 

5.4  A Teoria dos Eventos e  a Teoria do Apartheid 

Vimos na seção 4.5 que Santos levanta sérios objeções à teoria do  Apartheid. 

Essas críticas suscitam o problema da demarcação semântica: os condicionais 

indicativos e contrafactuais são tipos diferentes de sentença condicional? Caso a 

resposta seja positiva, sob quais critérios seria lícito classificar essas sentenças? Caso 

eles não sejam, que tipo de semântica seria capaz de formalizá-los? O problema da 

demarcação nos parece, como argumentamos no capítulo 1, essencial. Não obstante, 

autores como Adams consideram que esse problema, apesar de acompanhar uma teoria 

dos condicionais não pode antecedê-la. Com efeito, a maioria das teorias dos 

condicionais são formuladas sem que o problema da demarcação seja posto em 1º plano. 

No entanto, parece-nos inegável que, ao menos idealmente, a caracterização do objeto 

de estudo de uma investigação deve preceder a própria investigação. Mesmo que se 

adote uma postura instrumentalista, ou seja, mesmo que se assuma que objeto dado, é 

definido nos termos propostos pela teoria, é importante saber se os dados em análise (no 

presente caso, sentenças condicionais) são interpretados em conformidade aos objetivos 

propostos pela teoria. 

 Nesse sentido, a proposta de Lycan parece oferecer muitas vantagens, como a 

distinção entre sentenças condicionais e sentenças não condicionais, ou melhor, sua 

teoria fornece ferramentas que permitem-nos identificar sentenças que, apesar de não 

exibirem os traços das condicionais prototípicas (ou seja, ‘Se’ e ‘então’), são sentenças 

condicionais. Conversamente, permitem-nos identificar se uma sentença que apresenta 

os componentes típicos de uma sentença condicional, pertence, de fato, a esse grupo.  

 A tese de Santos, como vimos, é de que condicionais indicativos e 

contrafactuais não representam dois tipos de sentenças condicionais sujeitas à 

semânticas distintas. Santos argumenta que as circunstâncias relevantes referidas pelo 

antecedente mudam de acordo com o que o falante pretende afirmar ao reforçar uma 

sentença condicional. A idéia defendida por Santos é, em suma, a de que o contexto 

comunicativo (ou ainda, as circunstâncias efetivas em que o falante ressalta uma 

sentença condicional) desempenha um papel crucial na determinação da proposição 
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expressa pelo falante ao asserir uma sentença condicional. Dito de modo mais simples, 

segundo Santos, o contexto determina o que é expresso pela sentença condicional. 

Lycan sustenta que, apesar de existirem várias similaridades entre condicionais 

indicativos e subjuntivos, em alguns casos, sentenças indicativas e suas contrapartes 

contrafactuais diferem quanto ao valor de verdade que podem assumir. Essa diferença, 

segundo Lycan, não é de ordem gramatical, e pode ser substancialmente explicada 

dentro do quadro conceitual oferecido pela teoria dos eventos. Lycan percebe que a 

análise sintática, por ele proposta, é indispensável à compreensão do problema da 

demarcação semântica. Veremos, nesta seção, quais os argumentos empregados por 

Lycan para sustentar essa tese. 

Antes de começar a abordar o problema, Lycan deixa claro que não subscreve a 

terminologia ‘condicional indicativo’ e ‘condicional subjuntivo’. Melhor dizendo, ele 

considera essa terminologia inadequada e, por isso, substitui esse par, respectivamente, 

pelo par arpão e gancho (straight e boxarrows). Essa escolha terminológica é sustentada 

pelo argumento de que, embora o significado dessas duas sentenças seja muito similar, 

existem diferenças semânticas entre elas (diferenças que podem ser parametricamente 

explicitadas) e essas diferenças não provêm  apenas de diferenças gramaticais. Além 

dessa nova terminologia, Lycan postula uma série de critérios semântico-pragmáticos 

gerais que caracterizam as sentenças condicionais. Tais características são: 

(i) Dependência entre antecedente e conseqüente; 

(ii) O conseqüente é inferível a partir do antecedente e de certas  

         especificações contextuais; 

(iii) Relação específica entre tempo e aspecto verbal54 

(iv) Pronominalização pela cláusula ‘então’ 

(v) O antecedente e conseqüente não podem ser destacados da sentença  

         condicional via regra ilocucionária. 

Ao adotar esses critérios, Lycan procura evidenciar que algumas sentenças 

(como certas sentenças analisadas pelas teorias tradicionais), apesar de gramaticalmente 

similares a sentenças condicionais, não poderiam ser consideradas como tais. 

Vimos na seção 2.2, que segundo Adams, os condicionais não possuem valor 

de verdade, mas sim, condições de assertibilidade e que essas condições podem ser 

                                                   
54  O tempo verbal indica a ‘localização’ de um acontecimento ou estado no tempo (e.g: Ele amou/amava 
você. O aspecto verbal indica o ‘tipo’ ou ‘formato’ de um acontecimento no tempo como acontecimentos 
instantâneos (e.g: matar uma mosca). 
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formalizadas em termos probabilísticos. Nessa abordagem, os condicionais indicativos 

(ou, segundo a terminologia adotada por Lycan, ‘condicionais arpão’) não possuem 

condições de verdade. Quanto aos condicionais contrafactuais (gancho), Adams sugere 

que eles também não possuem valor de verdade. Ele sugere, como vimos, que essa 

última classe de sentenças condicionais desempenha o papel de passado epistêmico 

(epistemic past tense), isto é, que o grau de assertibilidade de um contrafactual é 

idêntico ao grau de assertibillilidade do condicional indicativo correspondente, caso este 

último tivesse sido asserido em uma ocasião anterior à asserção do contrafactual. Já na 

abordagem proposta por Lewis, vimos que as condições de verdade dos condicionais 

‘straight’ correspondem às condições de verdade do condicional material e que as 

aparentes discrepâncias entre eles (e.g: paradoxos da implicação material) são 

contornáveis, via a teoria da implicadura conversacional de Grice. Já os condicionais 

gancho são, também, tratados através da semântica de mundos possíveis. Lycan põe em 

exame essas teorias auxiliado pelas as considerações semântico-pragmáticas (i)-(v) 

oferecidas pela TE. 

Grosso modo, na TE, a diferença entre condicionais arpão e gancho será 

representada por uma diferença entre a classe de referência, melhor dizendo, os valores 

que os parâmetros que o condicional arpão e o condicional gancho assumirão, serão 

distintos: No 1º tipo, há um fato saliente que é considerado pelo falante como 

verdadeiro, como na sentença ‘Se Oswald não matou Kennedy, então, outra pessoa o 

matou’. Se aplicarmos a TE, nesse caso, podemos dizer que essa sentença descreve um 

evento no qual Kennedy foi assassinado e exclui o evento de que Kennedy não tenha 

sido assassinado. Em outras palavras, o assassinato de Kennedy é um fato saliente, 

fixado por quem utilizar essa sentença. Já a versão, o contrafactual dessa sentença, ou 

seja, ‘Se Oswald não tivesse assassinado Kennedy, outra pessoa o teria assassinado’, o 

assassinato de Kennedy não é o evento ou parâmetro fixado pelo utente, pois, o 

assassinato de Kennedy foi inesperado, ninguém, exceto os conspiradores, poderia 

conjecturar que ele seria assassinado e muito menos que, caso Oswald tivesse errado o 

tiro, que o presidente, ainda assim, teria sido ferido. Dito de modo mais claro, 

excetuando aqueles que tivessem em seu repertório de crenças a crença de que Kennedy 

seria assassinado, a conjectura de que Keneddy seria assassinado, naquele dia, e muito 

menos, de que seria assassinado, caso Oswald não o matasse, não poderia ser formulada 

antes do atentado.  
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Lycan explica que, no condicional gancho, não há um evento ou classe de 

eventos saliente, considerado fixo pelo utente, mas sim, várias classes de referências 

possíveis. No exemplo em análise, poderíamos dizer que nessa classe estariam 

sentenças como ‘Kenneddy não teria sido assassinado’, ‘Oswald teria sido preso por 

tentativa de assassinato’, ‘o presidente teria medo de andar em comícios abertos’ etc. 

Em suma, a diferença entre as classes de referência será indicada pelas diferentes 

assunções lexicais. Sendo assim, podemos dizer que a sua forma gramatical e os 

diferentes conjuntos de parâmetros são cogitados pelo utente ao proferir uma sentença 

condicional. Em suma, a sentença ‘Se Oswald não assassinou Kenneddy, então, alguém 

o assassinou’ é parafraseada na TE como55:  

(1)  Oswald não atirou em Kennedy) Alguém outra  

          pessoa que não Oswald atirou em Kennedy). 

Ou ainda: 

(2) , Kennedy foi baleado) (  Oswald não atirou em  

          Kennedy) Alguém outra pessoa que não Oswald atirou em 

         Kennedy). 

O que equivale a: 

(3) , Kennedy foi baleado) 

 

Podemos dizer, então, que no condicional indicativo (arpão), o utente assume 

como fixo o evento X: ‘Kennedy foi assassinado’, ou seja, esse evento é relevante e não 

será revisado nem descartado por ele. Considerando, pois, que ele possui em seu 

estoque de crenças a crença de que X é o caso, sendo assim, ele não pressupõe (não 

‘tem em mente’) nenhuma circunstância ou conjunto alternativo de circunstâncias, no 

qual, Kennedy não tenha sido assassinado. Em suma, o utente U sabe que o evento X é 

o caso (i.e. trata-se de um evento saliente e verdadeiro). Já ao asserir a sentença 

contrafactual o utente não fixa a crença X junto de uma classe específica de eventos. 

Dessa forma, ele não tem nenhuma razão em seu estoque de crenças que lhe assegure 

que, caso Oswald não tivesse assassinado Kennedy, o evento X ocorreria. O 

conseqüente contrafactual só seria cogitado, argumenta Lycan, caso o utente tivesse, no 

estoque de crenças de conhecimento uma sentença como: ‘Há outros atiradores prontos 

para atirar em Kennedy, caso Oswald falhe’. Ou seja, essa sentença seria proferida por 

                                                   
55 Lycan (2005), p. 147 
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aqueles que acreditassem em uma teoria da conspiração. Em suma, na sentença 

indicativa o fato saliente é o assassinato de Kennedy, mas, em sua versão contrafactual, 

esse fato não é fixado. Sendo assim, a suposição de que Kennedy não foi assassinado, 

não conduz à conclusão de que alguém teria atirado em Kennedy. 

 No entanto, podemos fazer, ainda, a seguinte pergunta: o que impede que os 

eventos cogitados sejam, tais como, nos casos descritos por Santos, em que a distinção 

semântica entre condicionais indicativos e contrafactuais seja abolida? Voltaremos a 

essa questão mais adiante. Podemos dizer, sacrificando a precisão em favor da concisão, 

que para Lycan as características semânticas das sentenças condicionais e contrafactuais 

impõe certas limitações paramétricas. Vejamos agora algumas aplicações da TE em 

alguns casos, dentre os quais, aqueles apresentados anteriormente. Esse exercício nos 

ajudará a entender a diferença entre arpão e gancho, tal como defendida por Lycan:  

(4) Se é noite agora, então, estou tendo uma ilusão visual muito forte (o 

locutor enuncia essa sentença durante o dia, ao observar o céu). 

(5) Se fosse noite agora, eu estaria tendo uma ilusão visual muito forte. 

De acordo com a TE, esse caso é análogo ao exemplo anterior: em (3)  o 

locutor fixa o evento, no qual, ele está tendo ilusões e, nesse evento, está excluída a 

circunstância de que  esteja  sofrendo essas ilusões à noite; em (4) o locutor não fixa um 

evento específico, mas sim, a classe de todos os eventos em que seus sentidos estão 

normais e, portanto, o conseqüente é tido pelo locutor como uma possibilidade remota. 

(6) Se Maria não casou com João, casou com o irmão gêmeo dele (dito por  

         alguém que testemunhou o casamento). 

(7) Se Maria não tivesse se casado com João, ela teria se casado com o irmão  

          gêmeo dele. 

Analisada segundo a TE, na sentença (5), a testemunha toma como fixa o 

evento no qual João e Maria estão se casando. Nessa circunstância, a testemunha não 

tem nenhum indício de que Maria não está de fato se casando com João. Em outras 

palavras, a testemunha do casamento não levanta uma conjectura sobre a identidade de 

João. Em (6), como nos exemplos anteriores, o locutor não tem fixo um evento 

relevante, mas sim, uma classe de eventos, a saber, aqueles, em que o casamento de 

João e Maria não ocorre. Em suma, na TE, há diferença entre condicionais indicativos e 

contrafactuais.  

 

5.5 Relacionando os dois tipos de condicional 
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 Parece-nos ser necessário esclarecer que o problema tratado na seção anterior: 

existe um critério divisor entre condicionais indicativos e contrafactuais? precisa ser 

melhor qualificado, pois, em 1º lugar, não há acordo entre os investigadores quanto as 

sentenças que podem ser classificadas como condicional contrafactual. Em 2º lugar, 

invariavelmente, não há acordo quanto ao critério, segundo o qual, uma classe de 

sentenças deve ser classificada como condicional indicativo. Alguns autores incluem, 

nessa subclasse de sentenças, todos os condicionais não contrafactuais, não importando 

seu tempo verbal: condicionais flexionados, no presente do indicativo, no futuro 

perfeito, no pretérito etc. Outros identificam esse tipo de condicional com as sentenças 

condicionais flexionadas no presente do subjuntivo. Em suma, podemos dizer que no 

problema: existe um critério divisor entre condicionais indicativos e contrafactuais? Se 

desdobra em várias oposições possíveis, de acordo com o significado que se atribuam 

aos termos ‘condicional indicativo’ e ‘condicional contrafactual’. Retornamos, portanto, 

mais uma vez, ao problema fundamental: o que é uma sentença condicional? 

Além dos critérios apresentamos pelo Lycan acrescentaremos noções 

pragmáticas sugeridas por Bennett (2006). Essas noções baseiam-se em uma série de 

distinções acerca dos critérios de aceitabilidade dos condicionais. Esses critérios 

buscam responder ao seguinte problema: Quando alguém admite o antecedente de uma 

sentença condicional, quais princípios ‘guiam’ o falante a admitir o conseqüente? 

Melhor dizendo, Bennett analisa os componentes de uma sentença condicional através 

da exposição dos critérios que ‘unem’ antecedente e conseqüente, isto é, a partir dos 

critérios, pelos quais o falante avalia uma sentença condicional. Segundo ele, os 

elementos básicos responsáveis pela avaliação de um condicional são: 

(1) , o antecedente do condicional; 

(2) , as evidências i.e. as crenças particulares pressupostas pelo falante e  

necessárias para que o antecedente seja aceito; 

(3) , princípios gerais (lógicos, aritméticos) usados pelo falante para inferir 

  a partir de  

Bennett concentra sua exposição no item (2), pois, segundo ele, esse é o 

elemento mais constante nas avaliações das sentenças condicionais. A idéia básica é que 

os critérios para a aceitação de um condicional incluem, na maioria dos casos, o uso de 

termos explicativos: se aceito a sentença ‘Se  então significa que aceito que , em 
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conjunção com  me leva a admitir a sentença como altamente provável (e.g: se a 

sentença ‘Se Oswald não tivesse atirado em Kennedy, ele (Kennedy) teria sobrevivido’ 

é aceita por João, significa que ele tem evidências (E) para crer que Keneddy foi 

assassinado por Oswald e se ele admite , significa que ele admite que o conseqüente é 

altamente provável). Melhor dizendo, existem algumas sentenças em E que fornecem 

razões ou explicações para . (Ex: ‘Kennedy teria sobrevivido’ pois ‘Li no livro de 

história que Oswald foi o assassino de Kennedy’ ‘Oswald foi condenado pelo 

assassinato de Kennedy’ etc.). Esses elementos fornecem, em suma, a base a partir das 

qual aceitamos uma sentença condicional. Na verdade, eles podem ser combinados de 

diferentes maneiras às sentenças condicionais. Essas combinações geram, segundo 

Bennett, três padrões de explicação, ou seja, três maneiras pelas quais os componentes 

de uma sentença condicional podem relacionar-se entre si : 

(A)   explica : É o caso padrão mais reconhecido na literatura. Ocorre 

quando a conjunção de produz uma explicação para , como na sentença ‘Se os 

investigadores concluíram a investigação, então, o retrato falado é acurado’, (onde E 

incluiria sentenças como ‘Os investigadores são imparciais’, ‘os depoimentos colhidos 

pelos investigadores forneceram uma descrição fisionômica acurada’ etc).  Em outras 

palavras, existem certos estados de coisas concebidos pelo falante ao pronunciar ‘Se  

então  tais que  em conjunção com E explicam . 

(B) Explicação de : A relação entre  e  é assimétrica, ou seja,  exerce o 

papel de explicar , mas  não explica . Em outras palavras, figura como a melhor 

explicação para , como na sentença ‘Se meu guarda-chuva não está em casa, então, eu 

o deixei na loja’. O componente E, por seu turno, fundamenta essa explicação, pois, as 

sentenças contidas em E possuem papel explicativo, já que contribuem para tornar  a 

melhor explicação para . E pode fazê-lo de suas maneiras: tornando a explicação 

fornecida pelo conseqüente mais forte (e.g: a crença (E) de João, de não ter visto o 

guarda-chuva, depois de ter deixado a loja); eliminando explicações rivais (ex: a crença 

(E) de João de que o guarda-chuva estava em casa antes dele ir à loja. Essa crença não 

torna o conseqüente mais plausível, mas ajuda a eliminar outras possibilidades, como a 

de o guarda-chuva ter sido emprestado, por exemplo);  

(C) Explicação de : Nesse caso, os papéis se invertem,  explica algum 

elemento pertencente a , um elemento, que não aparece explicitamente como 
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componente da sentença condicional.   é considerado, nesse caso, a melhor explicação 

para E. elimina outras possíveis explicações, garantindo, portanto, que  seja a 

melhor explicação disponível (como por exemplo:’Se meu guarda-chuva não está em 

casa, então minha memória não vai bem’) 

 É importante notar que com essas distinções, Bennett almeja descrever 

padrões inferenciais (types explicativos) sem levar em consideração características de 

classes específicas (tokens) de sentenças condicionais. Melhor dizendo, não se pretende 

que esses padrões, o analisans  sejam  confundidos com o analisandum. Com essas 

distinções, Bennett descreve, de forma sistemática, os casos em que alguém aceita uma 

sentença condicional. Ele enfatiza que um mesmo token pode ser sustentado a partir de 

diferentes padrões inferenciais, pois, a adoção de um desses três padrões pode variar de 

um falante para outro, de acordo com o contexto e a intenção comunicativa do falante. 

Para ilustrar esse ponto, Bennett apresenta um exemplo que, mutatis mutandis, é 

idêntico ao caso das sentenças Kennedy. Vamos voltar, pois, mais uma vez, a esse 

exemplo: 

(1) Se Oswald não atirou em Kennedy, então alguém atirou nele  

 Aplicando o padrão (A)   explica  explica Bennett, é possível que João  

aceite a sentença acima, apesar de não saber se o presidente foi assassinado, de fato. 

João estaria justificado porque crê que outro atirador mataria Kennedy, caso Oswald 

falhasse (ou seja, essa crença justifica ).  Essa sentença pode ser sustentada, ainda, 

com base em outro padrão justificacional: Quem aplica o padrão (B) subsume que nada 

poderia deter a ação de Oswald, pois, o plano fora bem executado, a segurança era falha 

etc. Há ainda outro caso, outro padrão, o padrão (C). Nesse último, a sentença 

condicional indicativa é aceita porque se sabe que Kennedy foi assassinado. Em suma, 

em um caso, esse condicional é aceito porque o conseqüente é considerado a melhor 

explicação à admissão de que o antecedente é verdadeiro. No 2º caso, o conseqüente é 

promovido à melhor explicação para a assunção . No último caso,  apresenta-se 

como a melhor explicação para E: ‘Kennedy foi assassinado’, dado que exclui 

explicações rivais. Bennett esclarece que as sentenças condicionais, cuja base 

explicativa sustenta-se com base no  padrão (A) ou no padrão (B), suportam também o 

padrão (C).   

É importante ressaltar que os diferentes padrões de explicação não são 

aduzidos a partir apenas das características sintáticas e semânticas dos tokens. O 
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parâmetro para a avaliação das sentenças dependerá de fatores contextuais, fatores a 

partir dos quais o falante avalia uma sentença particular. Por exemplo, a sentença ‘Se 

chover hoje à noite, amanhã as ruas estarão escorregadias’ pode ser justificável a partir 

do padrão (3). Eis o cenário: João sabe as ruas de sua cidade são impermeáveis; sabe 

também que os boletins metereológicos apontam que não choverá à noite. João sabe, 

ainda, que o governo trama espalhar óleo nas pistas de sua cidade à noite. Portanto, 

‘amanhã as ruas estarão escorregadias’ é inferível a partir das informações que ele 

possui sobre os planos do governo. Outro falante (talvez menos paranóico) pode adotar 

o mesmo parâmetro explicativo, sem, no entanto, estar de acordo com as suspeitas de 

João. Dessa maneira, a adoção de um esquema não nos diz muito a respeito das 

intuições concretas que levam alguém a aceitar uma sentença condicional. Como esses 

padrões explicativos servem para refutar a tese defendida por Santos?  

Voltemos agora à tese. Segundo ela, a diferença entre sentenças indicativas e 

contracftuais seria de ordem gramatical apenas, e não de ordem semântica. Bennett 

refuta essa tese, afirmando que tanto condicionais indicativos quanto condicionais 

flexionados no futuro podem ter como base explicativa um dos 3 padrões explicativos. 

No entanto, argumenta Bennett, o padrão explicativo de uma sentença condicional 

indicativa também pode ser usado para sustentar sua versão subjuntiva correspondente, 

contanto que a sentença condicional tenha a estrutura (A) ou (B) como padrão  

explicativo. Caso contrário, ou melhor, caso o padrão explicativo da sentença 

condicional indicativa e sua versão contrafactual seja (C), esse fenômeno não ocorrerá. 

Ou seja, é verdade que o tempo verbal não determina os padrões avaliativos (como 

argumenta Santos), mas, isso é verdade apenas no caso em que a sentença condicional 

possua uma base explicativa específica (A) ou (B). 

 Como são os padrões avaliativos que, segundo Bennett, determinam o critério 

de aceitabilidade das sentenças condicionais, podemos afirmar que a tese de Santos não 

é sustentável. Assim sendo, o tempo verbal não determina os padrões avaliativos, mas 

os restringe. Vejamos um exemplo análogo ao exemplo Kennedy: 

(1) Se Booth não matou Lincon, outra pessoa (alguém) o matou. 

Bennett sugere o seguinte cenário: João analisa essa sentença partir da base (E) 

e Ricardo, um dos conspiradores, analisa essa mesma sentença a partir da base (C). 

Tanto Ricardo quanto o conspirador podem asserir essa sentença, ambos o fazem a 

partir de bases explicativas distintas e ambos afirmam, através dessa sentença, que 

Lyncon foi assassinado não há desacordo quanto a esse ponto, apesar de João e Ricardo 
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possuírem diferentes justificativas. Logo, a base explicativa não alterou a proposição 

expressa através da sentença (1). Podemos imaginar que se Ricardo perguntasse a João 

como ele justifica sua crença na sentença (1), João certamente apelaria para suas crenças 

anteriores, sua explicação dependeria do contexto ou perspectiva, a partir da qual João 

se sente autorizado a acreditar que Lincon foi assassinado (ex: as notícias do jornal, 

boatos etc.). Ao esclarecer suas razões, João não parece estar ‘inflando’ a sentença (1) 

de outros significados, isto é, a sentença (1) não é ambígua. Em resumo, os diferentes 

padrões inferenciais acrescentam notas sobre as intenções que o falante tem em mente 

ao proferir um condicional, mas, essas diferenças não modificam o significado deste 

último. 

Temos razões suficientes para endossar a explicação fornecida por Bennett: a 

avaliação das sentenças condicionais está sujeita a certos padrões justificacionais, mas, 

não seu significado, ao contrário do que afirma Santos. 

Parece-nos inegável que as sentenças condicionais e contrafactuais 

compartilham várias características sintático-semânticas, como por exemplo,  o fato de 

poderem ser acrescidas por cláusulas como ‘então’, ‘apenas’ ‘mesmo que’ etc. O 

problema em aberto é precisar o quão similares são essas sentenças. Em um extremo, 

temos a resposta tradicional, lançada por dois dos principais fundadores da lógica 

condicional, Lewis e Adams, em que essas sentenças pertencem a tipos diferentes de 

condicionais. No outro extremo, temos a proposta de Pedro Santos (similar a outras 

abordagens presentes na literatura hodierna), segundo a qual as diferenças entre 

condicionais indicativos e contrafactuais são ilusórias, pois, refletem apenas a superfície 

gramatical que não justifica a tese da bifurcação semântica ou, nos termos de Santos, a 

teoria do Apartheid. No entanto, como vimos na seção anterior, apesar de a forma 

gramatical não determinar a avaliação semântica, ela a restringe. Quer-nos parecer que a 

tese de Pedro Santos deve ser relativizada, ou melhor, seu escopo é menor do que 

sugerido em sua formulação original. Sendo assim, a defesa da interpretação indexical 

dos condicionais perde sua força.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No curso da presente investigação, foram apresentadas e cotejadas duas 

grandes análises tradicionais: a abordagem modal (representada, neste trabalho, por 

Lewis) e a abordagem probabilística, não verofuncional (representada por Adams). Ou 
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seja, expusemos os principais conceitos das propostas de Lewis e Adams, com o intuito 

de esclarecer as principais assunções presentes nessas propostas. A adoção de uma 

dessas abordagens como vimos no capítulo 1, decorre da resposta à seguinte pergunta: 

condicionais possuem condições de verdade? Uma vez respondida, o investigador 

poderia, ao menos idealmente, passar a tratar de perguntas subsidiárias como: quais 

tipos de sentenças condicionais existem? E depois: qual tipo de abordagem é mais 

vantajosa para cada tipo? Caso a resposta seja positiva, teremos uma abordagem 

verofuncional (TV). Caso se responda negativamente, temos uma abordagem não 

verofuncional (NTV). 

 Essa seria, em suma, a ordem lógica dos problemas. No entanto, como 

afirmamos no capítulo 1, a ordem espistemológica, isto é, a ordem efetiva em que os 

problemas se apresentam ao investigador é outra. Nesta última, o problema a respeito da 

classificação e, principalmente, o problema da definição de ‘sentença condicional’ é 

posto, ainda que de maneira vaga, em primeiro plano. Melhor dizendo, ao proporem 

teorias de formalização das sentenças condicionais, os investigadores partem de certas 

assunções tácitas a respeito do que são essas sentenças, como elas são identificáveis, 

qual o papel desempenhado por elas, etc. 

Podemos dizer que, segundo a abordagem de Lewis, afirmar um contrafactual é 

afirmar uma lei necessária56, como o exemplo dos cangurus (‘Se os cangurus não 

tivessem caudas, eles tropeçariam’) deixa patente. Na verdade, o objetivo ulterior dessa 

análise modal é propor uma análise alternativa do conceito de causalidade. O conceito 

de causalidade é tomado como:  

(C) C é causa do efeito E no caso em que (em mundos possíveis próximos ao 

nosso) se C não fosse o caso, E não teria sido o caso57. 

Em Counterfactuals, Lewis não aborda diretamente esse problema, mas, lança 

as bases teóricas para que a definição (C) pudesse ser formalizada de maneira precisa. 

Por exemplo, riscar o fósforo é necessário para que ele acenda, mas também, é preciso 

que outras condições se dêem para que ele acenda, uma delas é que ele esteja seco, que 

haja oxigênio e que esteja protegido do vento. Em todos os mundos possíveis, 

semelhantes ao nosso, em que haja oxigênio, que o fósforo esteja protegido do vento, 

mas no qual ele esteja molhado, o fósforo não acende. Portanto, é necessário um 

conjunto de circunstâncias para que o fósforo acenda. Não entraremos aqui em detalhes 

                                                   
56

 Isso valeria apenas para os “would” contrafactuais, não para os “might” contrafactuais. 
57 Costa (2008). 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



127 

 

sobre essa teoria. O que nos interessa é destacar que, dados os objetivos almejados por 

sua formalização, a análise de Lewis se aplicará, prioritariamente, a certo grupo de 

sentenças condicionais, isto é, os condicionais que obedecem aos critérios definidos por 

Lycan. Podemos sintetizar esse critério na seguinte formulação: Uma sentença S é uma 

sentença condicional, caso as cláusulas ‘se’ e ‘então’  ocorram nela e em qualquer 

sentença S’ sinônima a S. Melhor dizendo, a teoria de Lewis, considerada em sua ordem 

epistemológica, elege um determinado padrão de sentenças condicionais, uma vez que o 

objeto de sua análise está diretamente vinculado ao seu objetivo ulterior, mas não 

explicitamente declarado,  que é a resolução de um problema metafísico, ou seja, o 

problema da causalidade. 

Assim sendo, podemos entender melhor o escopo da análise de Lewis, bem 

como, as diferenças subjacentes entre as análises de Lewis e Adams, ou seja, a diferença 

entre a abordagem modal e probabilística. Vejamos como seria possível parafrasear o 

exemplo do canário utilizado por Adams, utilizando um vocabulário modal: 

(1) Se A fosse um canário, seria amarelo. 

(1’) (~ Can (a)   Can (a))  ( Can (a)  Am (a) ) 

Ou seja, a abordagem de Lewis pressupõe uma paráfrase em que o afirmar um 

contrafactual equivale a firmar uma lei necessária. Vejamos outro exemplo: 

(2) Se tivesse feito sol, eu teria ido à praia. 

Esse exemplo, segundo análise de Lycan, não é um condicional genuíno, pois, 

nela a introdução da cláusula ‘então’ não é compulsória, ou seja, é possível inserir 

outras cláusulas entre antecedente e conseqüente como ‘é provável que’, ‘prometo que’. 

Dito de outro modo, a inclusão da cláusula ‘então’ é facultativa. É fácil perceber que 

nesse exemplo não é afirmada nenhuma relação de causalidade entre o antecedente e o 

consequente. Parece óbvio que o fato de fazer sol não ‘causa’, não implica que o locutor 

estaria, necessariamente, na praia. Podemos dizer que, nesse exemplo, segundo a 

terminologia de Lycan, temos um semifactual, ou um condicional fraco. Dessa forma, 

esse não seria um exemplo prioritário na análise de Lewis e, o assim, sua abordagem 

não se aplicaria adequadamente58. 

 Por contraste, a proposta de Adams, como vimos, tem um propósito 

explicitamente declarado, a saber, explicar como as sentenças condicionais (indicativas 

e contrafactuais) se integram a teoria da ação. Para tanto, ele adota alguns pressupostos 

                                                   
58 Esse exemplo é tirado de Priest (2003) para apresentar a teoria de Lewis. Como podemos ver, esse 
exemplo não  parece ser o mais adequado. 
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a respeito do papel pragmático que as sentenças condicionais desempenham na tomada 

de decisões e, mais especificamente, a relação pragmática que se estabelece entre 

antecedente e conseqüente.    

 Podemos dizer que a proposta de Adams não se aplica a condicionais 

genuínos, ou melhor, que o escopo de sua proposta dirige-se, prioritariamente, a 

sentenças semifactuais. Assim sendo, parece-nos que os padrões avaliativos das 

sentenças condicionais postulados por Bennett, ajudam-nos a compreender melhor a 

proposta de Adams. No exemplo do canário, podemos dizer que Adams pressupõe a 

base avaliativa (B), ou seja, o conseqüente exerce o papel de explicar o antecedente. 

Usando as distinções de Bennett, podemos dizer que na interpretação de Adams, o 

consequente  do condicional figura como a melhor explicação para o antecedente. Como 

vimos no capítulo 2, Adams quer mostrar que o contrafactual não exerce nenhum papel 

na cadeia inferencial, mas tem o papel de relatar, de comunicar ao interlocutor o 

raciocínio ou a justificativa do falante. Segundo Adams, o contrafactual asserido por um 

falante exerce um papel comunicativo, tem a função de relatar algo a outrem. Ou seja, 

diferentemente de Lewis, a leitura de Adams não pressupõe uma paráfrase modal, mas 

pressupõe que os contrafactuais exercem uma função explicativa. Essa tese não parece 

aplicar-se a certas sentenças contrafactuais, ou melhor, a sentenças contrafactuais 

avaliadas segundo determinada base avaliativa.  

Retomemos outro exemplo:  

(3) Se fosse noite agora, eu estaria tendo uma ilusão visual muito forte. 

 Ao examinarmos esse exemplo, afirmamos que, na abordagem de Adams, 

parecer ser difícil determinar uma solução unívoca, pois, a solução dependerá das 

assunções contextuais adotadas em cada exemplo (ex: em 3, o locutor sabe que é dia e 

que está passando por uma experiência visual atípica). Essa dependência contextual 

ocorre porque Adams analisa essa sentença a partir da base (B). Como vimos, Bennett 

explica que, nessa base existe um conjunto E de crenças pressupostas pelo falante, e 

essas sentenças possuem papel explicativo, já que contribuem para tornar o consequente 

a melhor explicação para o antecedente.  

Em suma, através dos critérios fornecidos por Lycan, temos uma classificação 

mínima das sentenças condicionais (condicionais genuínos, condicionais fracos e 

pseudo condicionais) através da qual podemos identificar, explicitamente, o objeto de 

estudos das duas propostas, isto é, a ordem epistemológica dessas propostas fica 
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patente. Assim sendo, podemos explicar por que uma análise parece ser mais bem 

sucedida em alguns casos do que em outros. 

É importante salientar que uma sentença condicional não está submetida a uma 

base avaliativa fixa, ou seja, uma sentença ‘tipo’ pode ser interpretada a partir de 

diferentes bases. O problema é que as propostas de Lewis e Adams assumem bases 

avaliativas diferentes, mas que não são explicitamente declaradas. Portanto, a pergunta: 

qual a melhor abordagem? deve ser interpretada à luz das diferenças programáticas das 

duas análises e, principalmente, à luz de bases avaliativas tacitamente postuladas. Como 

dissemos no capítulo 3, um critério óbvio para o sucesso de uma teoria condicional é 

que sua análise das sentenças condicionais seja consistente com os pressupostos teóricos 

por ela assumidos. A proposta de Lewis, como vimos, fornece uma semântica para as 

sentenças contrafactuais. Dentro dessa semântica é possível elaborar, formalmente, o 

conceito de causalidade. Parece estranho reivindicar que em uma sentença como (2), por 

exemplo, aponte alguma relação causal. Para analisar essa sentença seria preciso adotar 

uma base avaliativa semelhante à base proposta por Adams. Portanto, se partirmos da 

análise de Lewis para analisar a sentença (2), teremos que pressupor outra base 

avaliativa, diferente daquela proposta, prioritariamente, pela abordagem modal de 

Lewis. Pode-se contra-argumentar, no entanto, que os objetivos da abordagem de Lewis 

não estão estreitamente vinculados a noção de causalidade, mas sim, a noção mais 

ampla de condições necessárias e suficientes. Assim, dizemos que uma condição 

necessária para que João esteja em Natal é que ele esteja no Brasil. Contudo, nesse caso, 

não dizemos que o fato de João estar no Brasil não é uma ‘causa’ para que ele esteja em 

Natal. Em suma, os objetivos da proposta de Lewis não se identificam, em sentido 

estrito, com a noção de causalidade. Isso justificaria a aplicação da abordagem modal de 

Lewis a outras sentenças condicionais, além dos condicionais, como os condicionais 

semifactuais. Com efeito, podemos definir condições necessárias e suficientes 

condições da seguinte forma: 

Def 1) A é a condição suficiente de B se e somente se o condicional indicativo 

“Se A, então B” for verdadeiro. 

 Def 2) B é condição necessária de A se e somente se o condicional indicativo 

“Se A, então B” for verdadeiro. 

Ainda, assim, sentenças como (2) não fariam parte da análise, pois, parece 

evidente que a presença de João na praia não é condição necessária para que faça sol. 
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Apesar das diferenças programáticas, Lewis e Adams fazem assunções teóricas 

gerais sobre a natureza, papel e importância das sentenças condicionais, como 

observado no capítulo 3. Vimos que as críticas presentes na literatura parecem minar 

algumas posições gerais adotadas pelos autores, como por exemplo, a identificação a 

defesa da implicação material tal como defendida por Lewis, ou ainda, a tese (NTV) 

defendida por Adams. No entanto, Adams parece-nos estar parcialmente certo, pois, é 

indiscutível que sentenças como (2) não possuem valor de verdade. A análise de 

sentenças análogas a (2) deve adotar, com justeza, a tese da (NTV). Já a defesa de 

Lewis da interpretação das sentenças condicionais indicativas mostrou-se, como vimos, 

pouco plausível.  

Além das críticas gerais atribuídas a cada uma das propostas em particular, 

examinamos, ainda, uma crítica que se atingiria um pressuposto básico admitido em 

ambas as abordagens, a bipartição semântica das sentenças condicionais em indicativas 

e contrafactuais. Vimos às críticas levantadas por Santos a essa divisão e apresentamos 

argumentos convincentes de que sua crítica não se sustenta, isto é, as sentenças 

condicionais indicativas e contrafactuais possuem, como afirmam Lewis e Adams, 

comportamento semântico distinto. Podemos dizer baseados nas distinções oferecidas 

por Lycan, que as instâncias apresentadas por Santos não constituem, como ele 

pressupunha, contra-exemplos legítimos.  

Retomemos alguns desses contra-exemplos: 

(4) Se Ana está na cozinha, George não está. 

(5) Se Ana estivesse na cozinha, George não estaria. 

(6) Se João não casou-se com Soraia, ele casou-se com sua irmã gêmea. 

(7) Se João não tivesse se casado com Soraia, ele teria se casado com a irmã  

         gêmea dela. 

Como observamos, Santos argumenta que as leituras atribuídas a sentenças 

condicionais indicativas e a sentenças contrafactuais podem ser permutadas, isto é, (4) 

pode ser interpretada no sentido mais forte, expresso por (5), bem como, esse último 

pode ser usado para expressar o sentido mais fraco expresso pela sentença condicional 

indicativa correspondente. Assim, (4) poderia ser parafraseada como “Se Ana está na 

cozinha, então, não é possível que George também esteja’. Já a versão fraca de (5) seria 

‘Se a pessoa que está na cozinha fosse Ana, então George não estaria’. Analogamente, 

os exemplos (6) e (7) estariam sujeitos a esse mesmo fenômeno.  
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De fato esse intercâmbio pode ocorrer, mas apenas pressupondo uma base 

avaliativa (B), ou seja, se o antecedente for tomado como uma explicação para o 

conseqüente. Por exemplo, João sabe que Ana e George não se dão bem, então, ao 

afirmar (4) ou (5), ele quer dizer apenas que Ana e George evitam a presença um do 

outro e, dessa maneira, não estariam presentes em um mesmo recinto. Melhor dizendo, 

dada a base avaliativa (B), João não pretende afirmar que o fato de Ana estar na cozinha 

‘cause’ o fato de George não estar na cozinha, ou que a presença de Ana na cozinha é 

uma condição necessária para a que João não esteja na cozinha (afinal, eles poderiam 

malgrado a antipatia mútua se encontrar, por acaso, na cozinha). Mudemos agora o 

cenário: João é dono de um restaurante e pretende contratar Ana para trabalhar na 

cozinha do restaurante. No entanto, ele não a contrata, pois, não tem como pagar os 

salários de ambos, George e Ana. Ou seja, se ele optasse pela contratação de Ana, teria 

que despedir George. Assim sendo, ao afirmar a sentença (5), João refere-se a uma 

situação contrafactual em que a presença de Ana e George seria impossível. Suponha 

que Ana é , finalmente, contratada por João para substituir o emprego de George na 

cozinha. Nesse caso, parece claro que João não poderia permutar a  interpretação de (4) 

e (5).   

Parece-nos que o intercâmbio dá-se porque as sentenças apresentadas por 

Santos são semifactuais e, como tais, a introdução da cláusula ‘então’ não é 

compulsória, ela é permissível em certos contextos particulares, como no exemplo, que 

criamos. No entanto, o exemplo Kennedy pertence à outra categoria de sentenças 

condicionais, pois, trata-se de um condicional genuíno. Nesse caso, como mostramos no 

capítulo 3, o comportamento semântico do condicional indicativo e de sua versão 

condicional contrafactual são distintos.  Vemos aqui, mais uma vez, a importância da 

proposta de Lycan, ela proporciona certas distinções essenciais ao debate. Vemos que o 

problema da divisão semântica das sentenças condicionais depende de um problema 

mais básico, que é a definição de sentença condicional. 

 Muitas vezes, o debate contemporâneo a respeito das sentenças condicionais 

segue o seguinte padrão: propõe-se um sistema F1 para formalizar as sentenças 

condicionais, a partir de certo pressuposto, P1, não explicitamente declarado, acerca da 

base avaliativa e da definição das sentenças condicionais. Um adversário dessa teoria 

lança uma concorrente, T2, baseado em certo pressuposto não declarado, P2. Vemos, 

claramente, que T1 e T2 pressupõem níveis distintos de investigação. No entanto, como 

parte importante das diferenças entre as teorias T1 e T2 não está contida nas assunções 
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gerais adotadas (e.g: realismo modal, NTV etc.), o proponente de T1 tentará responder 

aos contra-exemplos lançados por seu oponente, adaptando T1, tornando-a mais 

flexível, tenta lidar com os contra-exemplos etc. No entanto, ao fazê-lo, ele toma, 

inadvertidamente, assunções não declaradas por seu adversário, assunções com as quais, 

ele, provavelmente, não assentiria.  Logo, o número de exemplos e contra-exemplos 

avoluma-se, sem que seja possível, no entanto, julgar o vencedor da disputa. A proposta 

de Lycan parece-nos essencial para que os pressupostos básicos sejam explicitados, pois 

ela oferece uma definição e uma classificação geral mínima das sentenças condicionais. 

Mesmo que ela se mostrasse equivocada, temos razões para crer que seu esforço de 

definição e classificação é, além de pioneiro, indispensável.   
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