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Nossa tarefa consistiu basicamente na transcrição e organização de informações de fitas
cassete e de anotações manuscritas e digitadas durante as aulas. É importante destacar que a informalidade da
linguagem que caracteriza uma aula expositiva foi preservada .
O curso foi organizado em quatro quadros: informação, fundamentação, ilustração e aplicação.
O quadro informação (A) apresenta os conceitos essenciais ao estudo da Semântica.
O quadro fundamentação (B) consiste em explicações complementares sobre os conceitos
apresentados no quadro (A), fundamentando-os e situando-os teoricamente.
No quadro (C), ilustração, a teoria é ilustrada com exemplos e exercícios.
O quadro (D), aplicação, mostra algumas aplicações possíveis relacionadas aos conceitos
abordados no quadro (A).
Esta apresentação permite diferentes formas de leitura. Uma leitura linear do quadro (A),
seguida de exemplos e de exercícios do quadro (D). Uma segunda alternativa recomendada é uma leitura nãolinear através de links que permitem a conexão entre os quadros, segundo o interesse do leitor.

Atenção!!!
Esta versão encontra-se em fase de construção...
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INFORMAÇÃO:
A1)Semântica Lingüística 1:
Subteoria 2 lingüística que investiga as propriedades3 do significado4 em Linguagem Natural (LN) .5
A2) Identificação das propriedades do significado em Linguagem Natural
A teoria semântica deve descrever e explicar as propriedades construídas de acordo com a teoria assumida.
A2.1) Nível de Linguagem - Linguagem
Nível de linguagem em relação à própria linguagem . Semântica estritamente lingüística. Propriedades Semânticas que existem na relação entre as frases e as palavras.
1) Significado Lexical
A palavra ‘solteiro’ significa não-casado / Significado lexical
Obs.: A palavra entre aspas simples é menção.
2) Significado Proposicional
A sentença ‘snow is white’ significa a proposição que a neve é branca./ Significado proposicional.
Obs.: O conteúdo não é exibido entre aspas, as sentenças sim. A proposição é o conteúdo da sentença.

3) Relações Lógico-Semânticas:
3.1 Implicação
3.2 Acarretamento
3.3 Contradição
3.4 Pressuposição
3.5 Sinonímia
3.6 Antonímia
3.7 Hiponímia
3.8 Relações Temáticas
3.1 Implicação:
A noção de implicação é uma noção semântica no nível puramente lógico. É um fenômeno determinado pela Sintaxe. A implicação não exige a noção de verdade. Todo argumento válido envolve
uma implicação. Toda implicação suporta um acarretamento, mas não o inverso.
A sentença complexa ‘João é médico e Maria é professora’ implica a sentença simples ‘João é médico’. p ^ qà p
Dada a sentença ‘ João saiu ou Maria ficou em casa’, se ‘João não saiu’ implica que Maria ficou
em casa. pÚq , -p àq
3.2 Acarretamento:
A noção de acarretamento é uma noção semântica que pertence ao próprio nível semântico. Dizer
que ‘p’ acarreta ‘q’ significa que toda vez que ‘p’ for verdadeiro, ‘q’ será verdadeiro.
O acarretamento envolve a noção de verdade. Acarretamento é uma implicação do ponto de vista
semântico.
A sentença ‘João matou Pedro’, se verdadeira, acarreta que Pedro morreu. Ou a sentença ‘João matou Pedro’, se verdadeira, acarreta que é verdadeiro o fato que Pedro morreu.
A noção de verdade está na relação do nome da sentença (‘p’) com o nome do fato (p)
‘p’
p
―――
‘p’é verdadeira

‘p’
‘p’é verdadeira
―――
p

3.3 Contradição:
A sentença ‘João matou Pedro’ é contraditória com a sentença ‘Pedro está vivo’.
A sentença ‘João afirma que é solteiro’ é contraditória com ‘João nega que é solteiro’. Quando uma
sentença é verdadeira, a outra necessariamente é falsa.

3.4 Pressuposição:
Há discussão sobre a natureza semântica ou pragmática do fenômeno da pressuposição.
A sentença ‘A’ pressupõe a sentença ‘B’:
A
pressupõe B
V ou F
V
A pressuposição é um tipo de inferência em que B precisa ser verdadeiro para que A seja verdadeira
ou falsa.
‘Pedro deixou de fumar’ pressupõe que Pedro fumava. A segunda tem que ser V, para que a primeira possa ser Vou F.
A sentença ‘ João matou Pedro’ pressupõe que Pedro estava vivo.

3.5 Sinonímia:
A sinonímia é um caso de acarretamento simétrico. Ocorre somente se ‘A’ acarreta ‘B’ e ‘B’ acarreta
‘A’.
A
Û
B
v
v
v
v
A sinonímia se estabelece a partir de um postulado de significação. O postulado é um axioma que,
dentro do sistema em que ele se encontra, não é questionado.
‘João é solteiro é sinônimo de ‘João não é casado’
Obs.: A é sinônimo de B sse A acarreta B e B acarreta A.
3.6 Antonímia:
Duas sentenças são antônimas, se a primeira acarreta a negação da segunda, e a segunda acarreta a
negação da primeira.
A Þ -B e B Þ -A
A sentença ‘João é solteiro’ é antônima de ‘João é casado’.
A sentença A é antônima de B sse A acarreta a negação de B e B acarreta a negação de A.

3.7 Hiponímia:
A hiponímia é uma propriedade em que o significado de ‘B’ contém o significado de ‘A’, mas o inverso não é verdadeiro.
A sentença ‘Isto é uma rosa’ é hiponímia de ‘Isto é uma flor’.
O conjunto das rosas está contido no conjunto das flores ou o conjunto das flores contém o conjunto
das rosas.

3.8 Relações Temáticas
As relações temáticas implicam mudança de estados, lugar, meta, origem, instrumento...
O trem deslocou-se de POA para Canoas.
A herança foi de João para Pedro.
A água transformou-se em gelo.
Ver d4

A2.2) Nível Linguagem – Objeto / Semântica Lógica
Relação da linguagem com a realidade, o valor externo do significado. O fato de que as palavras indicam
coisas.
Sentido x Referência
ver b6
Noção de Verdade
ver b6.1
A2.3) Nível da Linguagem – Cognição/ Semântica dirigida à Pragmática/ Uso
Intenções
Implicatura
Atos de Fala
ver b7

A3) Princípios Fundamentais de uma Teoria Semântica
Princípios são condições de possibilidade da teoria.
A3a) Composicionalidade
Princípio fundador da Semântica:
O significado de uma expressão 8 é uma função 9 monotônica 10 do significado de suas partes e da forma como se estruturam.
Ex. ‘João ama Maria’
A composicionalidade da sentença 'João ama Maria' é a seguinte:
O nome João refere-se ao indivíduo João.
O nome Maria refere-se ao indivíduo Maria.
Há uma relação, ama, entre João e Maria.
Esta frase é composta de três elementos lexicais. Por hipótese, cada componente tem uma contribuição a dar
para o significado global da sentença. ´João´ refere-se ao indivíduo João e pertence à classe das pessoas que
amam Maria (poderia não ser só João). Mas além do significado das partes temos a forma como estas se
estruturam, pois, se fosse só significado das partes, 'João ama Maria' teria o mesmo significado que 'Maria
ama João' .
'Maria ama João' tem a mesma forma sintática, mas tem outra forma semântica. Trocar a ordem é trocar a
forma semântica. Semanticamente a contribuição que 'Maria' dá não é a mesma que a contribuição que 'João'
dá. 'João' tem uma entidade semântica e 'ama Maria' outra, trocar a ordem é trocar a forma semântica.
A Semântica que tiver compromisso com a Sintaxe assumirá a composicionalidade.

Se tem uma expressão, e essa expressão é composta de partes, parte-se do princípio de que o significado de 1,
o significado de 2, o significado de 3 .... formam o significado do todo, o significado completo. Se não se
partir dessa hipótese, pode-se pensar que o significado completo se "abate" sobre o todo, e as partes dependem dele. b11
Dentro da perspectiva da composicionalidade, as expressões idiomáticas e as metáforas são problemáticas,
porque à primeira vista não são composicionais.

Ex.:

‘Macacos me mordam’
‘It rains cats and dogs.’
‘Ela é o sol da minha vida.’

Para Jorge Campos, sempre há composicionalidade. Nas expressões conotativas, a denotação não desaparece.
O significado das partes determina o significado do todo, mas, no caso das metáforas e das expressões idiomáticas, o significado do todo está a serviço de outro uso. A composicionalidade está a serviço de uma mensagem final.
Expulsar o princípio da composicionalidade para fora da Semântica é quase como expulsar a Semântica para
fora da Lingüística.

A3b) Regra - para - Regra
Para cada regra semântica deve haver uma regra sintática.
A Semântica Lingüística tem que estar relacionada com a Sintaxe. Este princípio justifica o anterior. O princípio regra-para-regra garante o mapeamento da Semântica com a Sintaxe. Distingue-se a Sintaxe da Semântica basicamente pela palavra interpretação. A Sintaxe é não-interpretável. Sabe-se que se está no nível da
Sintaxe quando os elementos da sentença constituírem rótulos que digam respeito somente à estrutura, quando
não forem interpretáveis.
Ex. 'João
NP

ama Maria.'
+

VP

V + NP

Quando se fala em sintaxe, fala-se nas relações de forma, sem preocupação com o conteúdo. Quando se fala
em semântica, fala-se em conteúdo. Não no conteúdo completo, no que diz respeito a aspectos contextuais e
específicos do dia-a-dia, mas no conteúdo delimitado. Semântica envolve interpretação e conteúdo restritos.

Regra Sintática:
1)S ® SN + SV ( sentença → sintagma nominal + sintagma verbal)
2)SN ® N
(sintagma nominal → nome)
3)SV ® V + Adj ( sintagma verbal → verbo + adjetivo)
Regra Semântica:
1) P ® E + CL ( proposição→ entidade + classe)
2) E ® João

3) CL ® é filósofo

Sintaxe:

S
SN
N

João
Semântica:

SV
V

Adj

é
P

filósofo

E

João

CL

é filósofo

É preciso "colar" essa Semântica sobre essa Sintaxe para mostrar como é feito o mapeamento.
O lingüista deve, ao fazer uma descrição Semântica, descrever de tal maneira que para cada significado corresponda um componente sintático. Esta é Semântica Lingüística. Tudo aquilo que passar desse limite é extra
lingüístico porque não está gramaticalizado. O fato deve estar na estrutura. O papel do lingüista é delimitar as
fronteiras. ( Isso é válido para a Lingüística cognitiva e formal e não para a social, no sentido amplo)
Não é possível confundir o fato de que a linguagem está em tudo com o fato de que ela seja tudo.

A3c) Recursividade
Consiste na possibilidade de reaplicação de uma regra sucessivamente ao seu próprio resultado.
A regra pode ser reaplicada:
S ®
SN + SV
SN ® Det + N
SV ® V + SN
' O João ama Maria'
S ® SN + SV
SN ® Det + N
SV ® V + S
'Pedro vê que João ama Maria'

S
Ver b13

A3d) Forma Lógica
A Forma Lógica é o nível de interface entre Sintaxe e Semântica. A forma gramatical das línguas apresenta uma variação que não corresponde à variação semântica. Não é possível mapear diretamente da
forma gramatical (FG) para a forma semântica (FS).A sintaxe a ser interpretada deve ser extraída da superfície. É uma outra forma, subjacente, abstrata, extraída dessa superfície, chamada forma lógica, que
está preparada para receber interpretação semântica. A regra-para-regra ocorre na forma lógica e não na
superfície.

As frases 'Onassis é grego' e 'Os gregos são europeus' têm a mesma forma gramatical: sujeito: Onassis / os
gregos e predicativo: é grego / são europeus. A forma de superfície não reflete as diferenças que se podem
observar a partir dos gráficos. Em termos de conjunto as duas frases são diferentes:

'Onassis é grego' e 'Os gregos são europeus'

O
G

G
E
‘Onassis é grego’
Garante a existência de Onassis.
‘Os gregos são europeus
Não garante que Onassis exista.

Forma Lógica: Go
Forma Lógica: ("x) ( Gx ® Ex)

A primeira frase diz que Onassis existe.
A segunda frase não tem compromissos ontológicos. Dizer que os gregos são europeus não se refere a nenhum indivíduo particular e nem garante que exista algum grego. Tem-se o conjunto dos gregos e o conjunto
dos europeus.
A Semântica é a teoria das formas lógicas, não das frases particulares. Forma Lógica é uma função teórica.
Este nível é construído na teoria para mostrar a interface. A forma lógica é o objeto da Semântica.

A4 Teoria Semântica
Uma teoria semântica deve descrever e explicar as propriedades construídas. Deve ter compromissos axiomáticos com os princípios da composicionalidade, regra-para-regra, recursividade e forma lógica. A idéia básica
é de que esses princípios comprometam a Semântica com a realidade da linguagem e não com outras questões que aparentemente tem relação com o significado.
Modelo M para uma linguagem L:
D = Domínio de entidades (D) + Classes de Entidades
I = Função de Interpretação (I) de constantes e letras de Predicado para entidades e classes.
Constantes: I(c ) Î Dn, n=1,2,...
Predicados: I(A) Í Dn, n=1,2,...
V Atribuição de valor de verdade (1/0)
1) Se (Aa1, Aa2,...,Aan) é uma sentença atômica, então Vm (Aa1, Aa2,...,Aan) =1 sse I (a1,a2,...,an) Î I (A)
2)Vm (-F ) = 1 sse F = 0
3)Vm (F Ù j) = 1 sse F =1 e j =1
4)Vm (F Ú j) = 1 sse F =1 ou j =1
5)Vm (F ® j) = 1 sse F =0 ou j =1
6)Vm (F « j) = 1 sse ou F e j =1 ou F e j =0
7) Vm ("´)(F´) =1 sse ( [c/x] F) = 1 para todas as instâncias de c
8) Vm ($´)(F´) = 1 sse ([c/x] F) = 1 para pelo menos 1 instância de c
Obs. F e j são sentenças

D e I são dois componentes essenciais ao modelo: um domínio de entidades que são constantes e uma função
de interpretação que atribui a essas constantes uma letra de predicado que se refere a classes de indivíduos
que têm essa propriedade.
Domínio é um mundo que se constrói para que se examine como é que os nomes se referem às coisas. O
domínio só representa os mundos particulares. Não existe Semântica Lingüística para os mundos particulares.1
Este modelo M é extensional. Trabalha só com entidades, indivíduos Não existem propriedades. Só existem
entidades que têm propriedades. Não existem propriedades isoladas das entidades. As propriedades são retiradas das entidades. A propriedade é uma abstração que passa a definir o conjunto de indivíduos.Ver b12.1
A função I leva as constantes (nome) para a entidade ( o nome indica um indivíduo). Ex para o nome 'Jorge
Campos', deve haver uma função que ligue o nome ao domínio das pessoas que estão reunidas na sala de aula
num momento dado.
A função I(P) leva o predicado para a classe . Ex 'Jorge Campos é professor' - professor é um predicado e
indica um conjunto. Deve haver uma função I(P) que leve a palavra 'professor' até a classe dos professores.
'Jorge Campos é professor' é verdadeira se esse indivíduo está dentro do conjunto de professores
V = função que atribui valor de verdade.
A função V vai analisar o valor de verdade para uma sentença dada. Vai dizer quais as sentenças verdadeiras
e quais as falsas no modelo M. Quais são as condições de verdade e como se estabelecem essas condições.
Ex. A sentença ‘João ama Maria' será verdadeira sse a função que identifica esta relação, na classe de pessoas
que mantêm esta relação, identifica Maria.
A noção de significado e a noção de verdade são a mesma em uma Semântica Formal.
A Semântica não vai decidir a verdade de uma frase particular mas de um tipo de frase.
Exemplo 1:
Seja
D = {Maria, Pedro, Carlos, Sérgio} -(conjunto de alunos do Pós-Graduação em Letras)
R = { (a1,a1), (a2,a3), (a3,a1), (a1,a1)}
Sentença: Alguns estudantes se admiram reciprocamente.
S1: ($´)($y) (Axy Ù Ayx) ← Forma Lógica da sentença.
A condição para que a sentença seja verdadeira é:
VM S1 = 1 sse I(a1) Ù I(a2) Î I(A)
Exemplo2:
Considere o modelo M abaixo para os exercícios:

P1

P2

P3
Exemplo 2:
1

Para os mundos particulares existe a Semântica Aplicada.
Para que uma teoria seja universal não pode tratar de domínios específicos. Quando se faz Teoria Semântica,
toda situação particular é apenas uma ilustração.

Analisar as condições de verdade da sentença:
“Para todo ponto existe um outro de modo que saia uma flecha do primeiro em relação ao segundo.”
("´)($y) (Rxy)
D = {P1,P2,P3,I(R)}
I(a1) = P1
I(a2) = P2
I(a3) = P3
I(R) = {(P1,P1), (P1,P2), (P2,P3), (P3,P1)}
Para o modelo dado acima , a frase é verdadeira, isto é,
($y) (Ra1y) = 1 VM R(a1,a2)=1
($y) (Ra2y) = 1 VM R(a2,a3)=1
($y) (Ra3y) = 1 VM R(a3,a1)=1
ver d10

®

("´)($y) (Rxy) = 1

FUNDAMENTAÇÃO
b1 É necessário distinguir a Semântica Lingüística (SL) de outros tipos de Semântica. A Semântica Lingüística é um ramo da Lingüística..
A Semântica Lingüística não se confunde com uma Semântica completa, de interpretação mais ampla, que vai
além do conhecimento lingüístico e envolve outros tipos de conhecimento. A significação geral, objeto da
Semântica completa, não é objeto da Lingüística.
A Semântica postula, sobre si mesma, ser livre de contexto. Abstrai o contexto para estudar as propriedades
da própria linguagem livre de contextos particulares.
A Lingüística pode ser pura (teórica) ou aplicada:
A Lingüística Pura pode ser dividida: Fonologia (d1), Morfologia, Sintaxe, Semântica e Pragmática. Se a
Semântica Lingüística faz parte da Lingüística teórica, tem necessariamente relação com as outras áreas da
Lingüística: Sintaxe , Fonologia e Pragmática Ver ilustração 1 e aplicação 1
b2 Uma teoria é uma construção conceitual de propriedades descritivas, explanatórias e observacionais sobre
um objeto assumido. A teoria semântica deve descrever e explicar as propriedades construídas de acordo com
a natureza da teoria assumida.
Qual é o ponto de partida de uma teoria semântica? Para Richard Larson, uma teoria semântica é construída a
partir de dados primários: as pessoas sabem que as palavras e as frases têm significado, que há significados
similares e contrários. Os dados primários estão no uso da linguagem.
Outra perspectiva é que uma teoria científica (T1) não parte de dados primários provenientes do uso. Pode-se
dizer que o uso envolve a prática e uma certa teoria espontânea (T0). As pessoas não são somente usuárias,
também fazem teorias elementares. Falar sobre o significado envolve um certo nível de metalinguagem. Essa
teoria inicial (T0 ) é que fornece os elementos para uma teoria científica (T1). As propriedades do significado
são retirados de T0.
De onde vem o objeto da Semântica? Das teorias folk (não-científicas) otimizadas. A teoria constrói seus
objetos. O objeto da Semântica não são os fatos, mas a descrição significativa dos fatos. A descrição dos fatos
só nasce com a teoria. O objeto nasce dentro da teoria. Toda teoria envolve descrição e explanação. A teoria
descreve o que é útil para a explicação do significado lingüístico. Portanto, como subteoria lingüística, a Semântica constrói seu objeto de acordo com a ciência na qual a teoria lingüística está enraizada.
Se a lingüística estiver enraizada numa Ciência Natural, as questões do significado vão ser ligadas a questões
cognitivas.
Ex.: Vamos imaginar a palavra “livro” e uma criança aprendendo a palavra “livro”:
Como a criança sabe que livro não é apenas o título? A cor? O tamanho? Como a criança sabe que a palavra
se refere a todo o livro e não só a uma parte? Que se refere a todos os livros e não só àquele? Que é uma classe, e não um nome próprio?
Essas questões remetem à complexidade da aquisição do significado.
Numa Ciência Formal, as questões do significado vão ser tratadas em seu aspecto lógico.
Ex.: 'João matou Pedro', sendo V , acarreta que Pedro morreu.
AÞB
O acarretamento é uma relação lógica.
Numa Ciência Social, o significado é tratado em seus aspectos sociais
Ex.: Estudo do léxico: eufemismos e disfemismos.

A1

b3) As propriedades do significado já são selecionadas no interior da teoria.
As propriedades não são observadas, são construídas de acordo com o tipo de teoria semântica.
Propriedades teóricas fundamentais:
1) Propriedade de uma palavra ou de uma frase ter significado.
A palavra ‘casa’ significa casa.
A palavra ‘house’ significa casa.
A frase ‘La niège est blanche’ significa a neve é branca.
Observação: A palavra entre aspas simples é menção, sem aspas é uso.
Significado não é uma propriedade da palavra, já é uma propriedade teórica (T0).
2) Propriedade de uma palavra ou de uma frase ter mais de um significado.
A palavra ‘banco’ pode ter mais de um significado. Ambigüidade lexical.
A frase ‘O réu está pronto para matar’ tem mais de um significado. Ambigüidade estrutural.
3) A frase pode não ter nenhum significado.
"Descoloridas idéias verdes dormem furiosamente." (Chomsky, ______)

b4 A noção de significado para propriedades teóricas iniciais é simples. A noção teórica de significado é problemática porque o fato de procurarmos uma teoria com valores descritivos, explanatórios e observacionais
dificultam o ____________. Não basta mais dizermos que uma palavra tem ou não tem significado. Dizer
que o significado de uma palavra é outra palavra é adiar o problema.
Ex.: 'casa' significa residência.
Dizer que o significado é a imagem é problemático. Ex.: 'casa' significa a imagem que temos de casa. Nem
todas as palavras sugerem imagem. A palavra imagem sugere uma abordagem cognitiva, mas teria que haver
uma teoria da cognição para a imagem.
Dizer que o significado é o conceito da palavra também é problemático.
Ex.: 'casa' é o conceito de casa.
O problema é a dificuldade da explicação cognitiva de conceito. Dizer que o significado é o objeto ou a classe
que a palavra indica nos leva aos conceitos de objeto e classe que são conceitos complicados.
Ex.: 'casa' e o objeto casa.
Não sabemos qual é o conceito de significado. A palavra 'significado' é cheia de significados.
Russell defendia a necessidade da vaguidade na LN. A LN precisa ser vaga para que as pessoas possam comunicar exatamente estados de indefinição. As lógicas mais flexíveis como a Lógica Fuzzy podem dar conta
disso.
retornoA1

b5 Linguagem natural é o conceito que se abstrai das línguas humanas que nascem espontaneamente em
oposição às linguagens formais. As linguagens matemáticas e da computação são linguagens construídas, por
isso são precisas.
Chomsky considera que a LN existe na natureza como uma propriedade do cérebro. O que está por trás das
línguas é um objeto da natureza. As línguas são apenas a forma como as pessoas se expressam. A língua inglesa é um objeto da cultura e não da natureza.
Mesmo que não existissem línguas, ainda assim existiria a LN, pois esta é uma propriedade do cérebro.

retornoA2

b6
A relação sentido-referência é tratada no nível linguagem-objeto. Nessa dimensão o mundo (a realidade) tem
um papel importante. A relação entre a palavra e objeto não é questionada em uma T0 . Parece haver um senso
comum de que as palavras servem para designar coisas. No entanto, os teóricos divergem quanto à relação
linguagem-mundo.
Para Chomsky, essa relação não faz parte da Semântica Lingüística. A relação semântica significativa é entre
o significado e a referência na mente. O fato das palavras serem utilizadas para designar algo não significa
que este algo seja um objeto do mundo real, mas, sim, a representação deste objeto.
‘a laranjeira é uma árvore’ .
A palavra ‘árvore’ não designa o objeto, mas a representação de uma árvore.
Frege argumenta contra a posição cognitivista afirmando que, quando falamos da Lua, falamos dela mesma,
porque se falássemos da representação da Lua, não teria sentido dizer que a Lua está brilhante. Logo, as palavras referem-se às coisas mesmas. A noção de referência de Frege é a própria coisa mesma. Sentido para
Frege não é a variação lingüística. Sentido é a variação externa, objetiva: é a rota para a referência

‘A estrela da manhã’ e a ‘A estrela da tarde’ têm a mesma referência, o planeta Vênus, mas a rota é diferente.
O sentido é diferente porque mudou a propriedade externa.
‘O solteiro sofreu um acidente’ e ‘O não-casado sofreu um acidente’ O referente é o mesmo, e o sentido é
o mesmo, é a mesma propriedade.

b6.1)A noção de verdade é central para uma Semântica Lógica. A interpretação na Semântica Formal está
ligada exclusivamente à noção de verdade. Semântica Formal não vai dar significado particular para a proposição. Entende-se que essa proposição é verdadeira se os fatos forem verdadeiros. A questão semântica é a
relação entre linguagem e realidade. Dizer que João ama Maria é dizer que João "cai" no conjunto das pessoas que amam Maria. Isso é uma interpretação Semântica. Se fosse necessário provar que João ama Maria, dirse-ia.
_Existe um conjunto das pessoas que amam Maria e João está dentro desse conjunto.
Prova-se a verdade da frase descrevendo o fato que mostra que a frase é verdadeira. O mesmo deve ser feito
ao dizer o que SIGNIFICA a frase 'João ama Maria'. A noção semântica de significado está igualada à noção
de condições de verdade. A descrição para dizer a verdade é a mesma para dizer o significado, logo, significado é igual a condições de verdade.
A sentença ‘Platão é filósofo’ é verdadeira sse o indivíduo designado por ‘Platão’ cai sob o conceito designado por ‘é filósofo’.
F
P
Ver b16 ou retorno A2.3

b7) A relação linguagem-cognição envolve conceitos como intenção comunicativa e intenção informativa.
É possível pensar que aquilo que é explícito, para ser entendido, depende do que o sujeito quis dizer.
A implicatura é uma inferência não-garantida de natureza pragmática que depende da intenção do autor.

Na sentença ‘ João não matou Pedro’ há uma implicatura de que ele poderia ter matado Pedro ou também de
que Pedro está vivo.
Atos de Fala: Há uma discussão sobre se os atos de fala são objeto da Semântica ou da Pragmática. Por hipótese, a Semântica é uma teoria do significado, independente do contexto.

A3
b8) Expressão serve para caracterizar uma proposição ou uma entidade complexa que é constituída por uma o
mais partes.
A expressão pode ser simples ou complexa.
O significado de uma expressão complexa é sempre composto pelo significado das partes.
Se houver nome e verbo, em uma expressão, esta constitue uma proposição: o nome contribui com uma parte
e o predicado com a outra.
A3

b9 Basicamente a noção de função é uma noção de relação. Por ex. Jorge, Gilberto, Celso estão relacionados
a três números. Pode-se relacionar carros a suas placas, pessoas a suas carteiras de identidades, etc.... O que
se deve ver na composicionalidade é como as palavras se relacionam. Como é que cada palavra contribui para
o todo e a maneira como elas se relacionam.
Exemplo de uma relação:

1
2
3

J
G
C

A3

b10 Monotônica: a expressão monotônica é uma noção matemática. Dado um domínio em que a > b, uma
função monotônica poderia ser que f(a) que é uma propriedade de a vai ser maior que do f(b). f(a) > f(b) é
um tipo de propriedade monotônica crescente. E se fosse ao contrário, dado o domínio onde a>b, então
f(a)<f(b).
A função monotônica é uma função que não vai permitir às partes perderem o significado na derivação. Uma
derivação monotônica é uma derivação não destrutiva.
A noção de Composicionalidade deve estar associada à noção de função monotônica com a finalidade de
preservar o significado das partes.
A3

b11 Essa perspectiva holística nega a composicionalidade e defende que há uma significado completo do
qual as partes dependem. Visão típica das teorias de texto. Essa hipótese não tem uma mapeamento para a
Sintaxe.
O ônus de abrir mão da composicionalidade é que o significado será sempre contextual. A Pragmática acabará se impondo sobre a Semântica.
O princípio de composicionalidade é relevante para o valor de verdade. O valor de verdade do conjunto depende do valor de verdade de cada uma das partes

Retorno A3 e composicionalidade

b12)Uma teoria Semântica envolve a noção de modelo. O modelo é uma construção baseada em princípios,
uma estrutura dentro da qual podemos descrever e explicar fenômenos significativos para uma linguagem
qualquer. A ilustração do modelo é feita através de exemplos das linguagens naturais para que esta semântica se caracterize como uma SL. Do contrário, poderia confundir-se com uma semântica puramente lógica.
Uma linguagem envolve uma sintaxe e dentro da sintaxe o léxico, as regras de formação, as regras de transformação e uma semântica. O léxico está dentro da sintaxe porque a unidade básica é a frase, não a palavra.
As palavras estão a serviço das estruturas. Por exemplo, o verbo dar já contém a idéia: alguém dá algo para
alguém. A frase: 'João da um presente para Maria' já está contida no verbo dar. O verbo dar já está organizado
para funcionar dentro da estrutura.
Nesse modelo de semântica, o léxico não é considerado isoladamente. Neste modelo de semântica não há uma
semântica lexical.
Muitos lexicalistas acham que o léxico possui uma estrutura dentro dele e que se a sintaxe não estiver dentro
de léxico não dará conta da semântica. Nesse caso, teríamos que encontrar regras universais dentro do léxico.

b12.1)Os lógicos preferem assumir uma Semântica Extensional onde só existem indivíduos e classes de indivíduos. Não assumir propriedades é reduzir os compromissos ontológicos, mas por outro lado cria alguns
problemas.
Por exemplo, a expressão 'organismos com rins' remete a um tipo de indivíduo. Ocorre, que todos os organismos que têm rins têm coração. Então 'organismos com coração' remete aos mesmos indivíduos. Teoricamente
para uma Semântica Extensional 'organismos com rins' e 'organismos com coração' têm o mesmo significado.
Outro problema seria o significado de nomes que se referem a entidades inexistentes. Por exemplo o nome
'lobisomem' não corresponde a nada então, ele corresponde a um conjunto vazio. Logo, o significado de 'lobisomem' seria igual ao significado de 'saci-pererê' .
Retorno
b13

A recursividade é um princípio sem o qual o falante não estaria apto a compreender todas as frases com a
mesma estrutura. O conhecimento das regras é sistemático e virtual. Para cada estrutura de frase o falante
pode reaplicar a regra criando infinitas frases. Chomsky denomina-o como o Princípio da Discreta Infinitude:
A Linguagem é essencialmente recursiva.
retorno A3d

APLICAÇÃO
a1) A Semântica Lingüística , na interface com outras áreas, traz contribuições para a computação, para as
Ciências Sociais e Cognitivas entre outras.
O conhecimento semântico teórico é necessário para a implementação de programas de tradução automática.
A não distinção entre nomes próprios e comuns leva a tradução de "Jorge Campos" para "Jorge Fields".
A Semântica Teórica pode contribuir para as Ciências Sociais. Qualquer interpretação ampla que envolva
conhecimentos culturais parte necessariamente de uma proposição.

Ver A1

a3) Ao ensino de Semântica
À implementação computacional
À neurociência
À aquisição da Semântica****

ILUSTRAÇÃO
d1 Deve haver mapeamento da Fonologia para a Semântica., isto é, como o som interfere no significado:
'pelo'(verbo), 'pêlo'(substantivo)
'sede' (local de encontro social), 'sede' (vontade de tomar água)
'seco', 'saco', 'suco', 'soco'
E também o mapeamento da Fonologia (prosódia) para a Sintaxe, para a Semântica:
João não beijou Maria.Þ Não foi Maria que João beijou.
João não beijou Maria Þ Não foi João que beijou Maria.
João não beijou Maria Þ Não foi isso que João fez.
A entonação modifica a estrutura sintática e interfere no significado.
Observação: Palavras em negrito indicam entonação mais forte no enunciado.
A Semântica mais ampla não tem mapeamento para as outras áreas da Lingüística. A interpretação completa da frase ' Fernando Henrique Cardoso não criou o real' envolve conhecimento de História (por exemplo o Plano Cruzado brasileiro, Plano Cavallo argentino,...), Economia, etc. Essa interpretação faz
parte de um conhecimento mais amplo que ultrapassa o significado lingüístico.

retornob1

ARRUMAR
d3 A

B

A está comprando um objeto de b.
“ A comprou um relógio de B”. Como uma criança compreende este enunciado? Se a criança entende o enunciado, ela deveria saber que B vendeu o relógio para A . Comprar e vender não têm o mesmo significado. O
fato é o mesmo. O sentido é o mesmo, mas alguma coisa difere. Uma alteração na construção sintática interfere na interpretação Semântica.
A comprou a casa de B não pode ser V e B vendeu a casa para A ser F.
Ex. “Papai Noel não existe” Como a criança entende? É possível falar de 2 “nadas”.

d4 Exercícios: Identificar as propriedades em cada uma das sentenças
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

João ama Maria e continua casado com ela
João ama alguém
João continua casado com Maria
João era casado com Maria
João ama Maria
Alguém ama Maria
Maria é amada
É possível Maria ser amada
João não ama Maria
Maria existe
Maria é amada por João
João odeia Maria

Solução:
a acarreta b ( não pressupõe, nem implica)
a implica c
a pressupõe d ( teste da negação para a pressuposição é válido)
a implica e
a acarreta f
a acarreta g
a acarreta h
a pressupõe j
a é uma contradição de i
a é antônimo de l

retorno A2.2

.

d10
Exercício:
“Para todo ponto, existe um outro de modo a sair uma flecha do segundo em relação ao primeiro”
("´)($y) (Ryx)

Ex.: ‘Platão é filósofo’
I(p) = Platão
I(F) = { I(p) | Fp é V}

Ex. “ Existe um ponto de modo que para todo outro sai uma flecha do primeiro para o segundo”
($´)("y) (Rxy)
É Falso

Considere o modelo 2 abaixo:

J

M

L

Seta: relação de amor
Círculo: significa egocentrismo
Ex.1: S= Qualquer que seja a pessoa, ela ama a si mesma.
("´) (A´´) = 0
D = {J,M,L, I(A)}
I(j) = J
I(m)=M
I(l)= L
I(A)={(J,M),(J,L),(L,M),(L,M)}
Prova: I(j,j) Ï I(A) , A(j,j)=0
Ex2:S = Qualquer que seja a pessoa ela se ama, sse ela não é egocêntrica.
("´)((A´´) « - (Ex))
D={J,M,L, ..}
I(j)=J
I(m)=M
I(l)=L
I(A)={(L,L)}
I(E)={ J,M}
I(A) È (I(E) = { (L,L),J,M}
Prova:
I(A) =1 Ù I(E) =0, logo -I(E) =1 Þ I(A)=1 Ù- (I(E)=1 Þ 1
ou
Vm A(j,j)=0 e E(j)=1ou -E(j)=0 Þ A(j,j) « -E(j)=1
Vm A(m,m)=0 e E(m)=1ou -E(m)=0 Þ A(m,m) « -E(m)=1
Vm A(l,l)=1 e E(m)=0ou -E(m)=1 Þ A(l,l) « -E(l)=1
Logo, é verdade que S, para o modelo M.

Ex3: S= Existem três pessoas de modo que a primeira ama uma egocêntrica e ama outra que não o é.
($x)($y)($z) (Axy Ù Ey Ù Axz Ù -Ez)
Prova:

Ex4: Qualquer que seja a pessoa se ela é egocêntrica, então existe uma outra a qual ela ama.
FL: ("x)(Ex ® ($y)(Axy))
Vm
Vm
Vm
Vm

E(m) = 1
A(m,j)=0
A(m,m)=0
A(m,l)=0

Prova:
Vm
E(m) ® A(m,j) = 0
A(m,m) = 0
A(m,l) = 0
Ex ® ($y)(Axy))
1 ® 0 é falso no caso de m; logo ("x)(Ex ® ($y)(Axy)) = 0
Exercícios de Simbolização: LN ® FL
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

16)
17)
18)
19)
20)
21)

João é médico. Mj
João ama Maria.
Ajm
(ama é um predicado binário)
João apresentou Maria a Pedro Ajmp
João apresentou Maria a Pedro e se apaixonou por ela. Ajmp Ù Gpm
A: apresentou G: apaixonou
Não só João apresentou Maria a Pedro como também recomendou ele a ela. Ajmp Ù Rjpm
Se João casa com Maria e ela é infiel ou desonesta, então ele procura Lúcia. (Cjm Ù ( Im Ú Dm)) ® Pjl
João e Maria. Ele é virtuoso, mas ela não o é. Vj Ù - Vm
João não contou as notícias ruins para Maria, porém ela as intuiu. -Cjxm Ù Imx
Maria é uma advogada dona de casa. Am Ù Dm
Maria é uma boa professora. Pm Ù Bm ( problemático!!!)
Alguns políticos são idealistas. ($´)(Px Ù Ix)
Todos os políticos são ambiciosos. ("´)(P´ ® Ax)
João apresentou alguns amigos bonitos a Maria. ($´)(Fxj Ù Ajxm)
F: pretty friends
ou ($´)(Ax Ù Bx) Ù Ajxm
João e Maria se amam muito, mas se fazem infelizes.
(Ajm Ù Amj) Ù ( Ijm Ù Imj)
Pedro é escritor e tem produzido livros famosos.
Ep Ù ($´)(Bx Ù Ppx) ou Ep Ù ($´) (Lx Ù Fx Ù Ppx)
B: livros famosos
Alguém que se atrase é punido.
("´)(Ax®Px)
Alguém, que se atrase, é punido.
($´)(A´ Ù Px)
Todos os turistas que visitam NY gostam dela.
("´)((Tx Ù Vxn ) ® Gxn
Todo mundo gosta de alguém.
("´)($ y)(Gxy) ou ($y)("x) (Gxy) É ambígua.
Cada político atrai certos eleitores.
("´)(Px ®($y)(Ey Ù Axy)
Maria não conseguiu coisa alguma de João.

- ($´)(Ox Ù Cmxj) O: coisa
22) João possui uma linda mulher, mas ela o odeia.
($´)(Lx Ù Mx Ù Pjx Ù Oxj) ou ($´)(Mjx Ù Lx Ù Oxj), sendo Mjx a relação ser marido.
23) Se João possui um cachorro, ele não mostrou para nenhum vizinho.
("´)((Cx Ù Pjx ) ® -($y)(Vy Ù Mjxy))
24) Um cidadão que promete uma ação a um amigo deveria fazê-lo.
("x)("y)(Cx Ù A1 y Ù ($z)(A2z Ù Pxyz)®Dxy)
25) Algum estudante pediu uma bicicleta a uma criança e não devolveu.
($´)($y)($z)(Ex Ù By Ù Cz Ù Pxyz Ù ~Dxyz)
26) João ama Maria, mas Maria ama alguém mais.
Ajm Ù ($´)(´¹ j Ù Amx)
27) João não ama Maria, mas ama outra garota.
-Ajm Ù ($´)(Gx Ù x¹m Ù Ajx)
28) João não ama ninguém, exceto Maria
("´)(´=m « Ajx)
29) Ninguém ama Maria, exceto João
("´)(Axm « x=j)
30) João ama todas, menos Maria
("x)(Ajx « x¹m)
31) Existem pelo menos duas amantes.
($x)($y)(x¹y Ù Ax Ù Ay)
32) Qualquer que seja a pessoa, há outra mais interessante que ela.
("´)($y)(Px Ù Py Ù x¹y Ù Iyx) ou ("´)($y)( x¹y Ù Iyx)
33) Carlos não ama ninguém, exceto os que Maria ama.
("x)(Amx « Acx)
34) Todo mundo ama exatamente uma pessoa
("x)($y)("z)(Axz « z = y)
35) Existe exatamente uma pessoa apaixonada por Jorge
($x)("y)(x = y « Axj)
36) Existem pelo menos duas estudantes apaixonadas por Semântica
($x)($y)(Axs Ù Ays Ù x ¹ y)
37) Pessoas que se amam reciprocamente são felizes.
("x)("y)((Axy Ù Ayx Ù x ¹ y) ® (Fx Ù Fy))
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