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RESUMO 

 

VAGUEZA COMO ARBITRARIEDADE: ESBOÇO DE UMA TEORIA DA 

VAGUEZA 

A presente Tese lida com o problema da vagueza. Aqui o problema será interpretado 

como o de explicar os predicados vagos de forma a satisfazer três critérios específicos 

de adequação e sistematizar as intuições relevantes sobre a natureza do fenômeno. O 

objetivo principal é apresentar e defender uma teoria que resolva o problema entendido 

dessa maneira. A Teoria da Vagueza como Arbitrariedade parte da intuição de que toda 

precisão admissível de um predicado vago é igualmente arbitrária para a seguinte 

conclusão: um predicado vago é um predicado arbitrário que tem de ser tornado preciso 

para poder contribuir para uma frase que exprime uma proposição. Meu principal 

argumento a favor dessa teoria será que ela satisfaz todos os três critérios de adequação 

para uma teoria ideal da vagueza, além de explicar bem nossas intuições relevantes; 

enquanto algumas de suas principais concorrentes têm dificuldades em pelo menos 

algum desses pontos. Para além disso, sustentarei que a teoria é comparativamente 

simples, bem-sucedida em reconhecer algumas características importantes de nossos 

usos dos predicados vagos e não nos compromete com a existência de proposições 

vagas. A Tese é dividida em três capítulos. No primeiro, apresento e motivo a 

formulação mencionada acima do problema da vagueza. No segundo, considero 

algumas das principais teorias da vagueza: Teoria Trivalente, Gradualismo, 

Supervalorativismo, Epistemicismo e Incoerentismo. Argumentarei que nenhuma 

dispõe de um modo claro de satisfazer conjuntamente os três critérios de adequação, e 

algumas falham em sistematizar adequadamente as intuições relevantes. Por fim, no 

terceiro capítulo apresento e defendo a Teoria da Vagueza como Arbitrariedade. 

PALAVRAS-CHAVE: Vagueza; Predicados Vagos; Teorias da Vagueza; Vagueza 

como Arbitrariedade; Paradoxo Sorites. 
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ABSTRACT 

VAGUENESS AS ARBITRARINESS: AN OUTLINE OF A THEORY OF 

VAGUENESS 

This thesis is about the problem of vagueness. Here the problem will be interpreted as 

that of explaining the vague predicates in a way that satisfies three specific criteria of 

adequacy and systematizes the relevant intuitions about the nature of the phenomena. 

The main goal is to present and defend a theory of vagueness that solves the problem 

understood in this way. The Theory of Vagueness as Arbitrariness starts from the 

intuition that all admissible precisification of a vague predicate is equally arbitrary to 

the following conclusion: a vague predicate is an arbitrary predicate that must be made 

precise in order to contribute to a sentence that expresses a proposition. My main 

argument in favor of this thesis will be that it satisfies all three criteria of adequacy for 

an ideal theory of vagueness and explains the relevant intuitions; while some of the 

main alternatives have problems in at least some of these points. Further, I will claim 

that the theory is comparatively simple, that it is capable to recognize some important 

features of our ordinary uses of vague predicates and it does not commit us to vague 

propositions. The Thesis will be divided into three chapters. In chapter one, I will 

present and motivate the above formulation of the problem of vagueness. In chapter 

two, I will consider some of the mains theories of vagueness: Three Valued Theory, 

Degrees of Truth Theory, Supervaluationism, Epistemicism and Incoherentism. I will 

argue that neither has a clear way of satisfying all three criteria of adequacy, and some 

fail to adequately systematize the relevant intuitions. Finally, in chapter three I will 

present and defend the Theory of Vagueness as Arbitrariness. 

KEYWORDS: Vaguenesss; Vague Predicates; Theories of Vagueness; Vagueness as 

Arbitrariness; Sorites Paradox.           
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APRESENTAÇÃO 

 Há algum tempo conversava com um amigo sobre o problema filosófico da 

vagueza e comentava que as principais teorias existentes eram igualmente implausíveis. 

Ele retrucou-me que as principais teorias existentes eram na verdade igualmente 

plausíveis. As duas afirmações são alegadamente equivalentes. Afinal, duas teorias são 

igualmente plausíveis se e só se são igualmente implausíveis. Apesar disso, tínhamos 

diferentes coisas em mente. Eu queria ressaltar que as principais teorias eram todas 

ruins, enquanto ele queria ressaltar que as principais teorias eram todas boas. Numa 

coisa podíamos concordar, dado que as teorias são muitas vezes inconsistentes entre si, 

havia uma flagrante dificuldade de escolher entre elas. Mesmo que nos limitemos às 

principais teorias – aquelas que aparecerão em qualquer introdução ao tema – a situação 

é bastante complicada. Entre as principais teorias da vagueza estão as teorias trivalentes, 

Supervalorativismo, Gradualismo, Epistemicismo e o Contextualismo. Não há uma 

delas que possamos considerar a teoria a ser refutada; todas elas aparecem em posição 

similar no debate filosófico contemporâneo. 

  Talvez essa situação seja gerada por diferentes fatores ao mesmo tempo. 

Primeiramente, existe alguma dúvida sobre que tipo de fenômeno é a vagueza. Há 

desacordo sobre se se trata fundamentalmente de um fenômeno lógico, linguístico, 

metafísico ou epistêmico. Em segundo lugar, o que mais chama a atenção para o 

fenômeno da vagueza é o paradoxo sorites, mas para lá desse ponto em comum reina a 

discórdia. O fenômeno da vagueza tem sido associado a variadas intuições, que por sua 

vez geram diferentes soluções para o paradoxo sorites. Terceiro, as teorias da vagueza 

frequentemente têm consequências drásticas. É como se existisse uma maldição que faz 

com que nossas teorias frequentemente acabem por gerar resultados que consideramos 

muito contraintuitivos. Ao longo desta Tese teremos tempo de ver cada um destes 

pontos em maior detalhe. O importante aqui é que há um contexto favorável à geração 

de muitas teorias e uma grande dificuldade de escolher entre elas. 
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 Numa situação dessas, talvez a melhor estratégia seja apresentar um trabalho 

extenso, dividido em vários capítulos, considerando teoria por teoria juntamente com 

seus prós e contras. No final, pode-se então defender a teoria que pensar ser mais 

plausível, deixando claro como ela supera, talvez por uma questão de detalhes, todas as 

concorrentes consideradas. Esta foi a estratégia de Timothy Williamson em Vagueness, 

e Rosanna Keefe em Theories of Vagueness, ambos sendo, hoje, referências 

indispensáveis para o debate sobre vagueza. Apesar de reconhecer a atratividade dessa 

estratégia, não adoto-a aqui. O principal objetivo desta Tese é positivo: construir uma 

teoria da vagueza e defender a sua plausibilidade. Isso não significa que outras teorias 

da vagueza serão ignoradas, apenas que mais tinta será gasta no projeto positivo de 

construir uma teoria do que no negativo de refutar as existentes. 

 Existem algumas razões a favor da estratégia que adotei. Primeiro, por mais 

excitante que seja considerar e tentar refutar uma a uma das teorias (para só então 

apresentar e defender a própria), isso estava além do que acreditava conseguir fazer. 

Segundo, reduzir o espaço dedicado às teorias existentes da vagueza me permitiu 

aumentar o espaço dedicado a alguns detalhes que considero importantes na teoria que 

eu próprio defendo. Por fim, e mais importante, acredito que o resultado tenha sido 

filosoficamente interessante. É disso que falo a seguir.  

 Logo acima mencionei que nenhuma teoria da vagueza me parecia plausível. Por 

outro lado, não vislumbrava qualquer modo alternativo de resolver o problema. Minha 

impressão não era causada pelo fato de haver pouca clareza sobre que tipo de fenômeno 

é a vagueza. Pois mesmo quando assumia o ponto de partida de que se tratava, por 

exemplo, de um fenômeno linguístico, permanecia achando haver algo profundamente 

insatisfatório com as principais teorias. Também o fato de não haver clareza sobre se 

vagueza vai ou não além do paradoxo sorites não era determinante para a minha 

impressão. Poder-se-ia assumir que o fenômeno da vagueza é restrito ao paradoxo 

sorites, ou assumir que não é, e ainda assim minha intuição era a favor da existência de 

algo errado nas teorias da vagueza. Por fim, embora consequências muito contra-

intuitivas sejam indesejáveis, não são tão raras quando o assunto é filosofia, e 

certamente não podiam, sozinhas, causar minha impressão. Talvez a impressão fosse 

simplesmente injustificada, e meu amigo estivesse certo. Em todo caso, não foi essa a 

conclusão que alcancei. 
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 Eis o que penso ser o problema. Há três critérios de adequação que uma teoria da 

vagueza deveria satisfazer. Não são critérios descobertos por mim ou que surgem após 

ampla investigação. Ao contrário, cada um deles surge tão logo começamos a explicar o 

problema do paradoxo sorites, e estão explícitos ou implícitos ao longo de boa parte da 

discussão sobre vagueza. Acontece que eles são dificílimos de serem conjuntamente 

satisfeitos. Um dos problemas centrais das principais teorias da vagueza – aquele que 

penso estar na origem de minha impressão pessimista – é que nenhuma delas tem um 

modo claro de satisfazer todos os três critérios, e sempre acabam violando um ou mais 

deles. Esses critérios terão um papel central para esta Tese. Por um lado, dedicarei um 

capítulo tentando mostrar como diferentes teorias falham em satisfazer um ou mais 

desses critérios. Por outro, o problema de encontrar uma teoria que satisfizesse todos os 

três critérios é o que dá o tom de toda a discussão posterior. De fato, meu principal 

argumento a favor da teoria que defendo – Teoria da Vagueza como Arbitrariedade 

(TVA) – é que ela tem sucesso em satisfazer todos esses critérios. Em suma, os três 

critérios guiarão a nossa discussão. 

 Nesse contexto, meu objetivo não é meramente apresentar uma teoria que 

considero plausível, mas apresentar uma teoria que penso ter uma característica 

importante: satisfazer os critérios que uma teoria ideal da vagueza deveria satisfazer. É 

claro que essa não é a única qualidade que apontarei para a Teoria da Vagueza como 

Arbitrariedade, mas é uma de suas vantagens cruciais com relação a muitas 

concorrentes. Outras vantagens são o fato de ela não se comprometer com a rejeição da 

lógica clássica e ser capaz de reconhecer algumas características importantes, apesar de 

frequentemente ignoradas, do fenômeno da vagueza. No fim, minha conclusão será que 

se trata de uma teoria inicialmente plausível da vagueza. Como não poderia ser 

diferente, TVA também enfrenta um conjunto de problemas e objeções que serão 

considerados e respondidos ao longo da discussão 

 Por fim, em filosofia raramente teorias são rejeitadas por completo ou 

construídas sem influência de outras. Minha principal objeção às teorias da vagueza 

consideradas aqui será que elas não satisfazem um ou mais dos critérios de adequação 

para uma teoria ideal da vagueza. Isto não significa que sejam de todo implausíveis. De 

fato, diferentes teorias da vagueza têm revelado aspectos centrais ou pelo menos 

importantes do fenômeno em questão. Se ainda não temos uma solução para o 
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problema, podemos certamente dizer que muita luz já foi jogada sobre a vagueza. A 

Teoria da Vagueza como Arbitrariedade é construída com base no que já foi feito sobre 

o tema. 
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INTRODUÇÃO 

 Esta Tese é sobre o problema filosófico da vagueza. Trata-se do problema de 

explicar o fenômeno da vagueza. Cotidianamente, a palavra “vagueza” é usada de 

diferentes modos. Tomando um exemplo de Eklund (2005, p.27), suponha que você me 

pergunte onde João está e eu lhe responda que ele está em algum lugar entre Manaus e 

Rio de Janeiro. Nesse caso, você pode dizer que minha resposta é vaga, no sentido de 

ser pouco específica sobre a localização de João. Outras vezes “vagueza” é usada como 

significando incerto, como quando se diz que o nosso destino é vago ou que o réu deve 

ser absolvido, devido à vagueza das imputações contra si. O uso comum da palavra 

“vagueza” diz respeito a uma variedade de fenômenos. Em contrapartida, os filósofos 

pretendem falar de vagueza com um fenômeno específico em mente. O que mais chama 

a atenção sobre este fenômeno é que ele está por trás do que é conhecido como 

paradoxo sorites. Passemos a uma exposição informal do paradoxo. 

 

(i) Sorites 

 Imagine uma pessoa qualquer, chame-lhe “João”, e suponha que os cabelos dela 

nasçam de um em um. Em um primeiro momento, João terá 0 fios, em seguida terá 1, 

depois 2, 3, 4, etc. Considere a seguinte sequência abaixo, com cada linha descrevendo 

um diferente momento de João, representando cada novo fio de cabelo.  

 

João tem 0 fios de cabelo na cabeça  

João tem 1 fio de cabelo na cabeça  

João tem 2 fios de cabelo na cabeça  

(...) 

João tem 5.000 fios de cabelo na cabeça  

João tem 5.001 fios de cabelo na cabeça  
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(...) 

João tem 10.000 fios de cabelo na cabeça  

 

Pare na primeira linha da sequência acima, que descreve João com 0 fios de cabelo na 

cabeça. Pergunte-se: João é careca? A resposta óbvia é que “sim”. Passe então para a 

segunda linha e faça novamente a pergunta: João é careca? A resposta, novamente, é 

que “sim”. Vá para a terceira e repita o procedimento. Novamente terá “sim” como 

resposta. Imagine-se repetindo o procedimento indefinidamente; para cada linha terá de 

responder se João é ou não careca. Pergunte-se: quando a resposta deixará de ser “sim” 

e começará a ser “não”? Intuitivamente, a adição de um mero fio de cabelo na cabeça de 

um careca não é suficiente para torná-lo não careca. Se isto é assim, então você nunca 

poderá parar de responder “sim” e, consequentemente, será forçado a considerar que 

João é careca mesmo quando tem 10.000 fios de cabelo em sua cabeça. Este resultado é 

difícil de engolir.  

 Repita o procedimento de baixo para cima. Comece considerando a linha 10.000 

e pergunte-se: João é careca? A resposta intuitiva é “não”. Faça a mesma pergunta na 

linha 9.999. Novamente, a resposta será “não”. Passe linha por linha repetindo o 

procedimento. Quando é que a resposta deixará de ser “não” e passará a ser “sim”? 

Intuitivamente, a subtração de um mero fio de cabelo não é suficiente para fazer com 

que um não careca torne-se careca. Consequentemente, você nunca poderá mudar a sua 

resposta, de modo que será forçado a considerar João não careca mesmo quando tem 0 

fios de cabelo na cabeça.  

 No primeiro caso, começamos com a suposição inocente de que uma pessoa com 

0 fios de cabelo na cabeça é careca, e terminamos com a conclusão surpreendente de 

que todos os outros na sequência – até mesmo uma pessoa com 10.000 fios – também 

são carecas. No segundo caso, começamos com a suposição inocente de que uma pessoa 

com 10.000 fios é não careca, e terminamos com a conclusão de que todos os outros na 

sequência – mesmo aqueles com 0 fios de cabelo na cabeça – também são não carecas. 

O tipo de argumento usado para passar das referidas suposições inocentes para as 

conclusões surpreendentes é conhecido como paradoxo sorites. Tomados em conjunto, 
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os dois argumentos acima nos permitem mostrar que cada pessoa é careca e não careca 

ao mesmo tempo.   

 Qual é a importância disso? Há alguns anos, quando estava na graduação em 

filosofia, fui a uma comunicação sobre o paradoxo sorites. Um dos ouvintes insistia que 

não se tratava de um problema filosófico. Uma de suas razões foi que seria 

simplesmente absurdo, por exemplo, um filósofo doutorado em calvície. Mais 

recentemente, eu próprio apresentava uma palestra sobre o tema e dois ouvintes 

passavam quase todo tempo a se olhar e rir. Mais tarde descobri a razão: parecia-lhes 

simplesmente inacreditável alguém perder tempo pesquisando algum problema 

filosófico relacionado à carequice. No primeiro caso, duvidou-se de que se tratava de 

um problema filosófico, no segundo duvidou-se de que se tratava de um problema 

importante.  

 A preocupação com o paradoxo sorites não tem nada a ver com a preocupação 

com o problema da calvície. O que chama a atenção dos filósofos nos argumentos acima 

é que se trata de um paradoxo, tanto no sentido fraco quanto no sentido forte do termo. 

No sentido fraco, um paradoxo é um argumento aparentemente válido, com premissas 

aparentemente verdadeiras e conclusão aparentemente falsa. Se considerarmos cada 

versão isolada do sorites acima, temos um paradoxo no sentido fraco. No sentido forte, 

um paradoxo é um argumento aparentemente válido, com premissas aparentemente 

verdadeiras e conclusão contraditória. Se considerarmos conjuntamente ambas as 

direções do sorites acima, temos um paradoxo no sentido forte. Paradoxos nos indicam 

que alguma coisa pode estar errada ou com nossas regras de inferência ou com crenças 

que muitas vezes consideramos intuitivas. Filósofos estão interessados em resolver o 

paradoxo sorites, encontrando onde está o erro, se é que há algum erro.  

 Uma das coisas que impressiona neste paradoxo é o quão extensa é a sua 

aplicação. Considere noções como magro, gordo, alto, baixo, grande, pequeno, 

maduro, criança, adulto, vivo, morto, forte, fraco, etc. Para cada uma delas, você pode 

formular uma versão do argumento acima. Eis um exemplo com a noção de alto. Seja 

João um ser humano adulto, e imagine a seguinte sequência abaixo.  

 

João tem 1,50 m de altura.  
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João tem 1,51 m de altura.  

João tem 1,52 m de altura.  

(...) 

João tem 2,00 m de altura.  

 

Pare na primeira linha da sequência e pergunte-se: João é alto? A resposta é “não”. 

Repita o procedimento na segunda linha, terceira, quarta, e assim por diante, passando 

por cada linha e fazendo-se a mesma pergunta. Quando é que a resposta deixará de ser 

“não” e passará a ser “sim”? Ora, não parece que um mero centímetro é suficiente para 

fazer com que alguém não alto torne-se alto. Resultado: você nunca poderá mudar sua 

resposta, sendo forçado a considerar que João é não alto mesmo quando tem 2,00 

metros de altura. Por outras palavras, todos na sequência serão não altos. Repita o 

procedimento de baixo para cima. O resultado será que todos na sequência são altos. 

Com as duas versões combinadas, temos que cada um é alto e não alto ao mesmo 

tempo. 

 Considere a sequência.  

 

João tem 0 anos de idade.  

João tem 0 anos + 1 segundo de idade.  

João tem 0 anos + 2 segundos de idade.  

João tem 0 anos + 3 segundos de idade.  

(...) 

João tem 0 anos + 3.153.600.000 segundos de idade (aproximadamente 100 anos 

de idade)  
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Com argumentos similares aos já apresentados, pode-se mostrar que cada elemento na 

sequência acima é criança e não criança ao mesmo tempo, maduro e não maduro ao 

mesmo tempo, etc. Em suma, para qualquer das noções acima, podemos formular um 

argumento semelhante que nos leva a uma conclusão contraditória. Na verdade, é 

bastante plausível que a maior parte das noções de que dispomos é suscetível ao 

paradoxo sorites. Não se trata, portanto, de um paradoxo acerca de uma noção 

específica. Falhar em entender isto é não apreciar corretamente o problema.  

 De fato, talvez o problema seja ainda mais radical do que parece. Primeiro 

porque, com um pouco de criatividade, conseguimos formular versões do argumento 

sorites mesmo para noções que não são obviamente vagas. Graham Priest (2004, p.9) 

certa vez formulou uma versão para mostrar que você é um ovo mexido, enquanto Peter 

Unger (1979) aplicou os argumentos sorites a noções como pedras, mesas e objetos 

cotidianos em geral. Em segundo lugar, existe a suspeita justificada de que a vagueza e 

o sorites afetem noções centrais para a investigação filosófica, como verdade, 

identidade, existência, justiça, etc. Por fim, o sorites nos permite argumentos a favor de 

teses filosóficas que consideraríamos muito contra-intuitivas. Eis um exemplo para a 

filosofia moral. Se o sorites está correto, podemos mostrar que qualquer pessoa, em 

qualquer idade, é uma criança. Ora, é imoral punir crianças legalmente; logo, é imoral 

punir qualquer pessoa legalmente.   

 Não é necessário entrar em maiores detalhes aqui. Basta notar que a vagueza é 

um fenômeno ao mesmo tempo muito amplo e com consequências muito sérias. 

Infelizmente, é também um problema muito difícil. 

 

(ii) Sobre o que é o Problema da Vagueza? 

 Inicialmente, pode-se dizer que explicar o fenômeno da vagueza é responder 

adequadamente à seguinte pergunta: qual é a natureza da vagueza? Vimos que uma 

resposta adequada a essa pergunta deve, no mínimo, permitir-nos resolver o paradoxo 

sorites.1 Mas isso não é suficientemente claro. Repare, por exemplo, que minha 

formulação sequer deixa claro se se trata de um problema sobre a linguagem ou o 

                                                      
1 Resolver o sorites não significa necessariamente rejeitar a sua conclusão, veja-se seção 1.1.5. 
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mundo. Na seção anterior, falei de noções vagas como, por exemplo, a noção de careca. 

Ao fazer isso, não especifiquei se falava da propriedade de ser careca ou do predicado 

“careca”. Não é óbvio se o problema da vagueza é sobre objetos e propriedades ou sobre 

a linguagem. Em todo caso, a partir de agora adoto a segunda opção. Portanto, o 

problema da vagueza será entendido como um problema sobre a natureza das 

expressões vagas. De uma forma mais precisa, até agora temos que: o problema da 

vagueza é o problema de explicar as expressões vagas de uma forma que resolva o 

paradoxo sorites. Lembre-se, contudo, que é sempre possível uma formulação mais 

geral em termos de noções ao invés de expressões.  

 Em todo caso, é importante evitar confusões. A formulação do problema em 

termos de expressões não exclui, de antemão, teorias alternativas da vagueza; nem 

mesmo aquelas que não vêem a vagueza como um fenômeno linguístico. Considere 

alguém que defenda uma concepção metafísica de vagueza, isto é, que vagueza seja em 

última instância uma característica de objetos e propriedades do mundo. Ao se deparar 

com a pergunta sobre qual a natureza das expressões vagas, tem-se duas opções. (i) 

Pode-se dizer que o que faz com que expressões vagas sejam vagas são os objetos e 

propriedades vagos. Um predicado vago, por exemplo, seria vago em função de 

expressar uma propriedade vaga. (ii) Pode-se dizer que não há uma natureza das 

expressões vagas, pois não há expressões vagas de todo em todo; o que explica a nossa 

falsa impressão de que certas expressões são vagas são os objetos e propriedades vagas 

que estão relacionados com essas expressões. Em suma, mesmo aqueles que defendem 

que vagueza é em última instância um fenômeno metafísico terão de ou explicar a 

vagueza na linguagem em termos da vagueza metafísica ou rejeitar a vagueza na 

linguagem, explicando-a como um tipo de ilusão. Em todo caso teremos uma resposta a 

nossa pergunta acerca da natureza das expressões vagas. Observações similares valem 

para qualquer um que defenda que a vagueza não é em última instância um fenômeno 

linguístico.  

 Portanto, minha pergunta pela natureza das expressões vagas não visa excluir de 

antemão a possibilidade de não haver expressões vagas ou de vagueza não ser em última 

instância uma propriedade de expressões. O ponto é apenas tornar claro qual é o objeto 

de estudo daqui por diante: a linguagem. 
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(iii) Restrições Quanto ao Problema na Linguagem 

 Focar-se na vagueza de expressões, isto é, no problema de explicar a natureza 

das expressões vagas, nos permite restringir a investigação. Entretanto, mesmo com esta 

restrição o problema fica amplo demais. Isto ocorre porque o fenômeno da vagueza não 

está restrito a um ou outro tipo de expressões de nossa linguagem. Ao contrário, a 

vagueza abrange uma classe muito ampla de tipos de expressões. É fácil ver que 

podemos encontrar vagueza em diferentes categorias gramaticais de expressões. Não 

apenas adjetivos (“careca”, “alto”), mas também substantivos (“pobreza”, “riqueza”), 

verbos (“gritar”, “correr”, etc.), etc. estão sujeitos à vagueza. Argumentavelmente, todas 

essas categorias gramaticais podem ser incluídas na categoria lógica de predicados. Mas 

a vagueza também está presente em outras categorias lógicas, como a dos termos 

singulares e dos quantificadores. 

 Consideremos o caso dos quantificadores. Em primeiro lugar, os quantificadores 

existencial e universal, mesmo que por si mesmos não sejam vagos, podem aparecer 

como vagos devido à vagueza do predicado restringindo seu domínio. Por exemplo, 

apesar de “todos” por si só não ser vago, “todos os carecas” é vago. Nesse caso, a 

vagueza de “careca” contamina o quantificador, de modo que o último passa a ser vago 

devido ao fato de o primeiro ser. Considere a frase “todos os carecas são F”. Uma vez 

que podemos usar o sorites para mostrar que qualquer pessoa é careca e para mostrar 

que qualquer pessoa não é careca, podemos mostrar que qualquer pessoa é incluída e 

que qualquer pessoa não é incluída em “todos os carecas”. Repare que o mesmo não 

ocorre quando “todos” é restringido por um predicado preciso, como em “todos os 

números naturais são F”. Quando uma expressão é vaga apenas devido ao fato de 

alguma outra expressão ser vaga, dizemos que a vagueza da primeira é derivativa. No 

mínimo, quantificadores podem ser derivativamente vagos. Também podemos pensar 

em casos nos quais o quantificador é vago por si mesmo. Note que aparentemente 

advérbios como “muito” e “pouco” podem ser usados como quantificadores, dado que 

podemos dizer que uma propriedade é instanciada muitas vezes ou poucas vezes em 

certo domínio (“muitos suecos têm dois metros de altura”, “poucos brasileiros são 

botafoguenses”, etc.). Tais expressões, no entanto, são vagas por si mesmas e não 

meramente devido a outras expressões.  
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 Considere agora o caso dos termos singulares, isto é, os termos usados para fazer 

referência a um e apenas um objeto do mundo. O indexical “aqui” é um termo singular 

vago ou pelo menos usado em alguns contextos de forma vaga. Considere um 

proferimento de (1).  

 

 (1) Aqui está chovendo.  

 

Pergunte-se: à que “aqui” se refere? Em alguns casos, nossos proferimentos do tipo de 

(1) são realizados com alguma descrição (alegadamente) precisa que fixa o referente de 

“aqui”. Este seria o caso se proferíssemos (1) com a intenção de nos referirmos a uma 

cidade ou bairro específico. Mas imagine que (1) tenha sido proferida sem alguma 

descrição dessas em mente, como parece de fato frequentemente ocorrer. Imagine uma 

distancia de 1m² em torno do falante. É intuitivo que “aqui” se refere àquela distância. 

Mas se “aqui” se refere à distância de 1m² em torno do falante, também se refere à 

distância de 1,001m² em torno do falante. Repetindo o procedimento, chegamos à 

conclusão de que o “aqui” em (1) se refere a todo o planeta.  

 Nomes próprios também são possíveis portadores de vagueza. Considere, por 

exemplo, o nome “Monte Everest”. Ao que exatamente esse nome se refere? Imagine 

que você tente responder a essa pergunta literalmente desenhando uma linha em torno 

de um pedaço de terra e dizendo que o local dentro da linha é o objeto referido por 

“Monte Everest”. Alguém poderia lhe objetar que se o nome se refere ao objeto dentro 

da linha desenhada por você, também se refere ao objeto que está dentro de uma 

segunda linha que seja apenas infimamente mais larga do que a primeira, e que contorna 

a primeira. Repita o procedimento imaginando sucessivas linhas umas em torno das 

outras, cada uma apenas infimamente mais larga que a anterior. O resultado será que o 

nome se refere a todo o planeta Terra. 

 Em conclusão, não apenas termos gerais ou predicados, mas também termos 

singulares e quantificadores podem ser vagos.2 Acontece que esses são tipos muito 

                                                      
2 Mas é preciso reconhecer que o caso dos predicados é o mais intuitivo de todos. Uma das razões para 

isso é que é mais fácil formular o paradoxo sorites para os predicados do que para os quantificadores e os 
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diferentes de expressões, cada um carregando suas próprias idiossincrasias e colocando 

problemas particulares para uma explicação da vagueza. Compare com o que ocorre em 

teoria da referência singular. Teorias da referência singular tentam explicar o fenômeno 

da referência dos termos singulares. Apesar de tais teorias terem seu escopo restrito aos 

termos singulares, existe alguma dificuldade em se apresentar uma teoria que valha para 

todos eles, devido ao fato de diferentes tipos de termos singulares envolverem diferentes 

peculiaridades. Por exemplo, enquanto a determinação dos referentes de termos como 

“aqui” e “eu” depende de alguma regra que determina um referente para cada contexto 

de uso (o referente de “eu”, por exemplo, será o proferidor de “eu” no contexto), a 

determinação dos referentes dos nomes próprios não depende de tais regras. Uma teoria 

da referência para “aqui” e “eu” conterá elementos que uma teoria da referência dos 

nomes próprios não conterá. Peculiaridades desse tipo são obstáculos à criação de uma 

teoria da referência que dê conta de todos os termos singulares.  

 Assim como as peculiaridades de diferentes tipos de termos singulares colocam 

dificuldades para uma teoria geral dos termos singulares, as peculiaridades de diferentes 

tipos de expressões colocam dificuldades para uma teoria geral das expressões vagas. 

Na verdade, o caso da vagueza é ainda pior, pois envolve expressões ainda mais 

radicalmente distintas. Como vimos, não apenas diferentes tipos de termos singulares 

podem ser vagos, mas também predicados e quantificadores. A vagueza está espalhada 

por diferentes categorias lógicas de expressões. Pode-se esperar muita dificuldade para a 

construção de uma teoria geral das expressões vagas. 

 Para evitar essas dificuldades, seguirei a tendência de concentrar a investigação 

sobre a categoria dos predicados. Por outras palavras, o objetivo desta Tese será 

                                                                                                                                                            
termos singulares. A formulação para o caso de nomes próprios como “Monte Everest” é inegavelmente 

mais artificial do que aquela para predicados como “careca”. Isto pode fazer alguém duvidar que a 

vagueza afete significativamente categorias para além dos predicados. Mesmo que aceitarmos que a 

vagueza está difundida por essas diferentes categorias, pode ocorrer de elas gerarem conflitos de 

intuições. Por exemplo, pode-se argumentar que enquanto a vagueza dos predicados (e talvez dos 

quantificadores) é intuitivamente linguística, a vagueza dos termos singulares é intuitivamente metafísica. 

O nome “Monte Everest” não nos parece envolver qualquer problema, é intuitivo que esse nome se refere 

a uma única entidade: o Monte Everest. O mais plausível, se vamos aceitar vagueza nesse caso, seria 

sustentar que a entidade referida é vaga. Eu reconheço que o caso dos nomes pode ser visto como mais 

favorável a uma perspectiva metafísica da vagueza do que a uma perspectiva linguística. Mas tenho 

dúvidas quanto a estender isso para os termos singulares em geral. Não me parece que o indexical “aqui” 

favoreça mais uma perspectiva metafísica do que linguística. Em todo caso, deixarei essa discussão em 

aberto. Nem a perspectiva metafísica da vagueza nem a categoria dos termos singulares serão discutidas 

ao longo desta Tese.     
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apresentar uma teoria dos predicados vagos. Apesar disso, a minha esperança é que a 

teoria apresentada aqui possa futuramente ser estendida para dar conta dos outros tipos 

de expressões vagas.  

 

(iv) O problema da vagueza e a Teoria da Vagueza como Arbitrariedade 

 O objetivo desta Tese é explicar a natureza dos predicados vagos de forma a 

resolver o paradoxo sorites. Duas teses principais serão defendidas: (a) toda precisão de 

um predicado vago que respeita as restrições mínimas de aplicação é igualmente 

arbitrária; (b) os predicados vagos têm de ser tornados precisos (ou seja, não vagos) 

para poderem contribuir para frases que exprimem proposições. A primeira é chamada 

de “Tese da Arbitrariedade”. A segunda surge do que considero ser a interpretação mais 

plausível da primeira. À teoria resultante da adoção dessa interpretação, chamo de 

“Teoria da Vagueza como Arbitrariedade” (TVA).   

 A tese de que toda a precisão de um predicado vago é igualmente arbitrária não é 

nova, embora seja por vezes tomada apenas como um modo alternativo de afirmar o 

princípio de tolerância (Horgan, 1994). Os supervalorativistas foram talvez os primeiros 

a tomar essa tese em um sentido próprio, de modo que essa é uma importante 

contribuição dos mesmos para a discussão sobre vagueza. Em todo caso, acredito que 

não levaram a ideia de arbitrariedade tão a sério quanto deveriam. Além disto, alguma 

noção similar de arbitrariedade tem sido pressuposta em alguns tratamentos recentes da 

vagueza, estejam ou não seus autores cientes disto. Nesse ponto algum destaque deve 

ser dado a Scott Soames (1999, p. 206-209). Teremos tempo de discutir isso mais a 

frente. Defenderei que a interpretação mais plausível da Tese da Arbitrariedade nos leva 

à Teoria da Vagueza como Arbitrariedade.  

 Meu principal argumento para a Teoria da Vagueza como Arbitrariedade é que 

ela satisfaz os três critérios de adequação que uma teoria ideal da vagueza deveria 

satisfazer. Conforme veremos, não é nada claro se algumas das principais teorias da 

vagueza podem satisfazer estes critérios. Outros pontos fortes de TVA são que ela não 

nos compromete com a rejeição da lógica clássica, não nos compromete com a 

existência de proposições vagas e que é capaz de se adequar a algumas importantes 

características intuitivas de nossos usos de predicados vagos. Veremos que TVA 
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também enfrenta algumas dificuldades, mas acredito que no fim das contas o saldo seja 

positivo para a teoria. 

 

(v) Estrutura da Tese  

A Tese é dividida como segue:  

 Capítulo 1 – O Problema da Vagueza. Este capítulo é uma apresentação do 

problema da vagueza. O capítulo começa com a apresentação mais rigorosa do 

paradoxo sorites (seção 1.1). Em seguida, apresento os três critérios que uma teoria 

ideal da vagueza deveria satisfazer, aos quais chamo de “critério do sorites”, “critério da 

coerência” e “critério da precisão” (seção 1.2). O último recebe atenção especial, tanto 

por ser o menos óbvio dos três, quanto por ter uma especial importância ao longo desta 

Tese. Esses três critérios determinam o pano de fundo sobre o qual a discussão dos 

capítulos posteriores será construída. Minha avaliação das outras teorias será 

principalmente em termos de se elas satisfazem ou não esses três critérios; e um dos 

argumentos centrais a favor de TVA é que ela satisfaz os mesmos. O capítulo segue 

com uma lista das intuições mais comuns sobre vagueza e uma lição sobre como não 

refutar uma teoria da vagueza (seção 1.3). Por fim, apresento a formulação final do 

problema da vagueza (seção 1.4).  

 Capítulo 2 – As Teorias da Vagueza. Neste capítulo apresento e discuto 

brevemente algumas das principais teorias da vagueza. A Teoria Trivalente (seção 2.1), 

o Gradualismo (seção 2.2) e o Supervalorativismo (seção 2.3) serão discutidos em 

maior detalhe. O Epistemicismo e o Incoerentismo serão discutidos em uma única seção 

(seção 2.4). O capítulo não tem a pretensão de fazer uma discussão exaustiva sobre 

qualquer uma delas, nem mesmo de ser fiel aos pontos geralmente debatidos em relação 

a cada uma delas. O centro da discussão é se cada uma das teorias satisfaz ou não todos 

os três critérios de adequação. Defenderei que todas as teorias consideradas têm 

dificuldades nesse ponto. A conclusão do capítulo é negativa: as teorias consideradas 

têm dificuldades em satisfazer os critérios de adequação; algumas delas também têm 

problemas em dar conta das seis intuições relevantes sobre a vagueza.     
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 Capítulo 3 – A Teoria da Vagueza como Arbitrariedade. Capítulo propriamente 

positivo da Tese, dividido em três partes. Na primeira parte (seção 3.1) apresento e 

discuto algumas restrições mínimas para o uso dos predicados vagos. Tais condições 

são regras cuja violação consistirá num uso incorreto do predicado. Após apresentar três 

dificuldades para a tese de que o princípio de tolerância é uma das restrições mínimas, 

sustento que os predicados vagos admitem o que Imaguire (2008) chamou de “casos 

ideais”. Proponho uma definição para a noção de caso ideal, e sigo Imaguire em 

distinguir entre diferentes tipos de predicados vagos de acordo com se possuem ou não 

casos ideais. Encerro com o problema de se a noção de caso ideal implica na violação 

do critério da precisão. A segunda parte (seção 3.2) começa com o problema 

aparentemente gerado pelos casos ideais. Para resolver o problema apresento a Tese da 

Arbitrariedade: toda precisão de um predicado vago que respeita as condições mínimas 

de aplicação é igualmente arbitrária. Dado que toda precisão é igualmente arbitrária, 

nenhuma delas pode ser tomada como a correta. A tese é refinada distinguindo-se entre 

dois sentidos de arbitrariedade: arbitrariedade semântica e pragmática. Em seguida 

discuto a relação de TA com as diferentes teorias semânticas da vagueza. Apesar de 

algumas dessas teorias serem consistentes com TA, elas acabam nos levando novamente 

à violação do critério da precisão. Para resolver o problema sugiro uma interpretação 

para TA que reconhece que os predicados vagos são realmente imprecisos, de modo que 

as frases que os contém são destituídas de condições de verdade. O resultado é a Teoria 

da Vagueza como Arbitrariedade, que enxerga os predicados vagos como predicados 

arbitrários que precisam ser tornados não vagos a fim de contribuir para frases que 

exprimem uma proposição. Mostro como TVA satisfaz os três critérios de adequação, e 

aponto algumas de suas vantagens. Por fim, na terceira parte (seção 3.3) discuto 

algumas objeções à TVA.  
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1. O PROBLEMA DA VAGUEZA 

1.1. SORITES 

1.1.1. Um Pouco de História 

 Se acreditarmos nas informações de Diôgenes Laêrtios (D.L. II, 108), Eubulides 

de Mileto (Sec. IV a.c.) realmente merece o título de mestre dos paradoxos (Burnyeat, 

1982, p.315). Ele é o descobridor de vários paradoxos além do sorites, sendo o mais 

famoso o paradoxo do mentiroso. Apesar de não ser unânime, a autoria de Eubulides 

com relação ao sorites é geralmente aceita. A expressão “sorites” vem do grego “soros”, 

que significa monte ou pilha, e tem relação com o fato de o paradoxo ter sido 

primeiramente formulado para a noção de monte ou pilha. Há dúvidas sobre se 

Eubulides compreendeu a generalidade e as consequências do paradoxo formulado por 

ele. De fato, “sorites” pode ter sido primeiramente usada como um nome para um 

argumento específico acerca da noção de monte ou pilha. Não é claro quando o 

paradoxo sorites passou a ser visto como um tipo de argumento aplicável à maior parte 

de nossas expressões e capaz de colocar em xeque alguns alegados princípios e 

verdades lógicas.  

 Em todo caso, há algumas coisas que podemos afirmar com segurança. Primeiro, 

o paradoxo tornou-se conhecido na antiguidade. Os estóicos deram considerável atenção 

ao sorites, sendo que Crísipos, por exemplo, escreveu pelo menos três trabalhos sobre o 

sorites aplicado às palavras e dois sobre os argumentos de pouco em pouco (D.L. VII, 

p.192, VII, 197), que era outro nome dado aos argumentos sorites. O sorites é também 

discutido por Sexto Empírico (Outlines of Pyrrhonism, II, 253) e Cláudio Galeno (On 

Medical Experience XVI-XVII), o último sendo talvez a discussão mais notável que 

chegou até nós. Em segundo lugar, não foi preciso muito tempo para que se soubesse 

que o paradoxo pode ser formulado para muitas outras noções além de monte ou pilha. 

O paradoxo apareceu em um manual estóico de lógica formulado para a noção de 

pouco, e o próprio Eubulides o formulou para a noção de careca. Galeno não deixa 

dúvidas de que estava ciente do fato de o sorites se aplicar a uma ampla variedade de 

noções, e não trata isso como algo novo. Havia uma compreensão razoável de que o 
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sorites não era um problema sobre uma ou outra noção particular, mas um problema 

muito amplo.  

 As primeiras formulações do sorites, contudo, são diferentes das formulações 

atualmente mais comuns. Ao que parece, o sorites não foi originalmente formulado 

como um paradoxo (Hyde, 2011), mas como um enigma formado por uma coleção de 

perguntas. Uma pessoa com 0 fios de cabelo na cabeça é careca? Sim. Uma pessoa com 

1 fio de cabelo na cabeça é careca? Sim. Uma pessoa com 2 fios é careca? Sim. 

Quando é que a resposta vai deixar de ser “sim” e passar a ser “não”? Repare que 

isso não é um paradoxo, não se trata de um argumento aparentemente válido, com 

premissas aparentemente verdadeiras e conclusão aparentemente falsa ou contraditória. 

Na verdade, sequer se trata de um argumento.  

 Mas é um enigma muito difícil. Temos a intuição de que não podemos 

simplesmente parar de responder “sim” em algum momento e começar a responder 

“não”. Fazer isso nos comprometeria com a afirmação de que um mero fio de cabelo é 

suficiente para tornar um careca em não careca. Mas isso é um absurdo. Por outro lado, 

se continuarmos a responder sempre “sim” seremos comprometidos com a tese de que 

uma pessoa com 10.000 fios de cabelo ainda é careca e isso também é um absurdo. 

Assim ficamos sem saber como proceder. Um exemplo muito claro desta formulação é 

Galeno (On Medical Experience XVII, 115-116).  

 Nem sempre o sorites apareceu desta forma, pois apareceu como um argumento 

propriamente dito em um manual estóico de lógica (D.L. VII, p.82). Mignucci (1993) 

argumenta de forma plausível a favor de que os estóicos já dispunham de uma 

formulação precisa do sorites como um paradoxo propriamente dito e que a mesma 

estava pelo menos implícita em Galeno. Detalhes à parte, o enigma acima claramente 

está na origem do que hoje conhecemos por paradoxo sorites, e não é necessário muito 

para transformá-lo em um argumento propriamente dito. Na introdução, por exemplo, 

começamos com enigmas desse tipo para formular versões informais do paradoxo.  

 Seja como for, atualmente dispomos de formulações precisas do paradoxo 

sorites, nas quais ele é apresentado como um paradoxo propriamente dito. No entanto, 

existem algumas formulações diferentes. Isso é importante porque queremos resolver 

todas as versões e pode ser o caso de diferentes versões requererem diferentes soluções. 
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Diferentes versões de um paradoxo podem envolver alguma premissa, regra de 

inferência ou até mesmo conclusão diferente. Suponha que resolvemos uma versão 

qualquer rejeitando uma regra de inferência usada na derivação da conclusão. Ora se 

existe uma versão diferente que não requer o uso dessa regra de inferência, então é 

necessário buscar por soluções alternativas para essa versão. O melhor seria uma teoria 

que fornecesse uma solução uniforme para todas as versões, mas a princípio não temos 

garantias de que isso seja sequer possível. Nas próximas seções apresento algumas 

versões diferentes do paradoxo.  

 

1.1.2. Sorites (versão condicional)  

 Uma pessoa com 0 fios de cabelo é careca. Se uma pessoa com 0 fios de cabelo 

é careca, então uma pessoa com 1 fio também é careca. Portanto, uma pessoa com 1 fio 

de cabelo na cabeça é careca. Mas se uma pessoa com 1 fio de cabelo na cabeça é 

careca, então uma pessoa com 2 fios também é careca. Portanto, uma pessoa com 2 fios 

de cabelo na cabeça é careca... Repetindo o processo 10.000 vezes, chegamos à 

conclusão de que uma pessoa com 10.000 fios de cabelo na cabeça é careca.  

 O argumento pode ser dado na direção inversa. Uma pessoa com 10.000 fios de 

cabelo na cabeça não é careca. Se uma pessoa com 10.000 fios de cabelo não é careca, 

uma pessoa com 9.999 fios de cabelo também não é. Portanto, uma pessoa com 9.999 

fios de cabelo na cabeça não é careca. Se uma pessoa com 9.999 fios de cabelos na 

cabeça não é careca, então uma pessoa com 9.998 fios de cabelo na cabeça também não 

é. Portanto, uma pessoa com 9.998 fios de cabelo na cabeça não é careca. Repetindo-se 

o processo 10.000 vezes, chegamos à conclusão de que uma pessoa com 0 fios também 

não é careca.  

 Os argumentos acima são exemplos da versão condicional do argumento sorites. 

Seja “C” o predicado “careca”, “a” o nome arbitrário de um indivíduo e deixe os 

números na direita inferior indicarem o número de cabelos que o mesmo tem na cabeça. 

O argumento, em ambas as direções acima, pode ser formulado como segue.  
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(SC)  

Ca0  

Ca0→C a1  

Ca1  

Ca1→C a2  

Ca2  

(...)  

Ca9.999→C a10.000  

Ca10.000  

(¬SC)  

¬Ca10.000  

¬Ca10.000→¬Ca9.999   

¬Ca9.999    

¬Ca9.999 →¬Ca9.998  

¬Ca9.998  

(...)  

¬Ca1→¬Ca0  

¬Ca0  

 

 

Cada caso começa com uma afirmação inocente que pouca gente disputaria, Ca0 no 

primeiro e ¬Ca10.000  no segundo. Seguindo o costume, podemos chamar a esta primeira 

premissa de a “premissa categórica” de cada caso. Cada um dos casos também contém 

um conjunto de premissas condicionais às quais, por razões óbvias, são chamadas de 

“premissas condicionais”. As outras premissas são obtidas por Modus Ponens e sigo 

Mignucci (1993, p.236) em chamá-las de “premissas intermediárias”. A versão 

condicional do sorites é formada por uma premissa categórica e várias condicionais, e a 

conclusão é obtida por meio de Modus Ponens.  

 Nesta formulação, o sorites é um argumento propriamente dito e não um mero 

enigma. Se considerarmos cada coluna isoladamente, teremos um paradoxo no sentido 

de um argumento aparentemente válido com premissas aparentemente verdadeiras e 

conclusão aparentemente falsa. Se considerarmos as duas colunas conjuntamente, o 

resultado será uma infinidade de contradições. De fato, para qualquer pessoa, pode-se 

usar o sorites para mostrar que ela é careca e para mostrar que ela não é careca. 

Resultado: o predicado “careca” é incoerente.  

 Como não há dúvidas sobre como as premissas intermediárias são obtidas, é 

bastante útil apresentar uma versão resumida do argumento, na qual elas estão 

suprimidas. Ei-la. 
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(SC)  

Ca0  

Ca0→Ca1  

Ca1→Ca2  

Ca2→Ca3  

(...)  

 

 Ca10.000 

(¬SC)  

¬Ca10.000  

¬Ca10.000 →¬Ca9.999  

¬Ca9.999→¬Ca9.998   

¬Ca9.998→¬Ca9.997   

(...)  

 

¬Ca0  

 

 

 Na versão resumida, resta-nos a premissa categórica, as premissas condicionais e 

a conclusão. Em cada caso a premissa categórica é uma suposição pouco problemática, 

enquanto a conclusão se segue logicamente das premissas. Mas de onde vêm as 

premissas condicionais? Quais razões justificam introduzir aquelas várias condicionais 

no argumento?  

 Podemos ver claramente a razão para isso quando tentamos negar alguma delas. 

Suponha, por exemplo, que a condicional Ca5.000→Ca5.001 do argumento (SC) seja falsa. 

Isto implica que Ca5.000 é verdadeira enquanto Ca5.001 é falsa: Ca5.000ʌ¬Ca5.001. Por 

outras palavras, uma pessoa com 5.000 fios de cabelo na cabeça é careca e uma pessoa 

com 5.001 fios de cabelo na cabeça não é careca. Este resultado nos parece absurdo. 

Não parece que o acréscimo de um único fio de cabelo é capaz de tornar um careca em 

não careca. De fato, a ideia de que uma pessoa passaria de careca para não careca por 

causa do acréscimo de um único fio de cabelo é muito contraintuitiva.  

 Repare que o problema aqui não é devido à condicional específica que 

escolhemos negar. Qualquer condicional do argumento (SC) que neguemos nos levará 

ao mesmo absurdo. É nisto que reside a justificativa para as condicionais: somos 

forcados a aceitar a verdade de cada uma delas sob pena de cair no absurdo de que o 

acréscimo de um mero fio de cabelo tem o poder de tornar um careca em não careca. O 

mesmo vale para (¬SC). A negação de qualquer uma das condicionais em (¬SC) 
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implicaria que a retirada de um mero fio de cabelo tem o poder de tornar um não careca 

em um careca.  

 Crispin Wright (1975, p.334) expressou isso dizendo que predicados como 

“careca” são tolerantes. Um predicado é tolerante quando mudanças muitíssimo 

pequenas nos padrões relevantes de aplicação não fazem diferença para a aplicação do 

predicado. Se o predicado se aplicava antes da mudança, continuará se aplicando depois 

da mudança; se ele não se aplicava antes da mudança, continuará não se aplicando 

depois da mudança. O padrão relevante (ou pelo menos um deles) para a aplicação de 

“careca” é o número de fios de cabelo na cabeça. O acréscimo de um mero fio de cabelo 

na cabeça não pode tornar um careca em não careca; se um sujeito é careca, continuará 

sendo careca após o acréscimo. Do mesmo modo, a retirada de um mero fio de cabelo 

não pode tornar um não careca em careca; se um sujeito é não careca antes da retirada, 

continuará sendo não careca depois da retirada. O acréscimo/retirada de um único fio de 

cabelo simplesmente não faz diferença para a aplicação de “careca”; trata-se de um 

predicado tolerante.  

 Podemos expressar a tolerância de “careca” com o seguinte princípio.  

 

(PTC): ∀n (Can→Can+1)  

 

Isto significa que, para qualquer número natural n, se uma pessoa com n fios de cabelo 

na cabeça é careca, então uma pessoa com n+1 fios de cabelo na cabeça também é 

careca. Este princípio justifica as condicionais nos argumentos sorites acima. Repare 

que cada condicional em (SC) é uma instância deste princípio, enquanto cada 

condicional em (¬SC) é uma instância do logicamente equivalente ∀n (¬Can+1→¬C an).  

 Por fim, lembre-se que o paradoxo sorites não é restrito à noção de careca. A 

versão condicional pode ser formulada para uma infinidade de outras noções, como 

monte, gordo, magro, alto, baixo, muito, pouco, gritar, etc. Para cada uma destas 

noções, podemos formular o argumento sorites condicional mostrando que são 

incoerentes. 
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1.1.3. Sorites (versão quantificada) 

 Uma vez que estamos cientes do princípio de tolerância, podemos formular uma 

versão muito mais simples e direta do paradoxo sorites para o predicado “careca”. Aqui 

estão duas instâncias desta versão. 

 

(SC)  

(1) Ca0  

(2) ∀n (Can→C an+1)  

_______________  

(3) Ca10.000   

(¬SC)  

(1) ¬ Ca10.000  

(2) ∀n (¬Can+1→¬Can)  

_______________  

(3) ¬Ca0   

 

  

 De modo menos formal, o que a versão acima de (SC) diz é o seguinte.  

 

(SC)  

(1) Uma pessoa com 0 fios de cabelo na cabeça é careca.  

(2) Para qualquer número natural n, se uma pessoa com n fios de cabelo na 

cabeça é careca, então uma pessoa com n + 1 fios de cabelo na cabeça também é 

careca.  

(3) Logo, uma pessoa com 10.000 fios de cabelo na cabeça é careca. 

 

A premissa (1) em cada caso é a premissa categórica. Desta vez, contudo, não 

introduzimos uma sequência de premissas condicionais, mas apenas (2), que é o 

princípio de tolerância. A conclusão se segue de (1) e (2) por repetidas aplicações de 

Instanciação Universal e Modus Ponens. Novamente, temos no mínimo um argumento 

aparentemente válido, com premissas aparentemente verdadeiras e conclusão 

aparentemente falsa.  
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 Mais uma vez, não se trata de um problema específico com o predicado 

“careca”, mas algo que afeta uma gigantesca parcela dos predicados de nossa 

linguagem. Eis um exemplo para “monte”.  

 

(¬SMonte)  

(1) Um grão de trigo não é um monte.  

(2) Para todo n, se n grãos de trigo não são um monte, n+1 grãos de trigo não são 

um monte.  

(3) Logo, 10.000 grãos de trigo não são um monte.  

 

 Esta versão do paradoxo sorites tem algumas vantagens sobre a anterior. Além 

de ser bem mais compacta, ela torna explícita a importância do princípio de tolerância 

para o paradoxo. Lembre-se, por exemplo, que na versão anterior o princípio de 

tolerância estava apenas implícito, não sendo diretamente formulado no argumento. 

Nesta versão, contudo, ele é uma das premissas do argumento. Por essas razões, tomarei 

a versão quantificada como padrão, mencionando diretamente outras versões apenas 

quando isto tiver relevância para a discussão. 

 

1.1.4. Sorites (versão da linha desenhada) 

 Adotando a terminologia de Hyde (2011), podemos chamar a próxima versão do 

sorites de a “versão da linha desenhada”. De modo direto, pode-se apresentá-la como 

segue. 

 

 

 

 

(1) Ca0  

(2) ¬Ca10.000  

____________  

(3) Ǝn (Canʌ¬C an+1) 
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A ideia do argumento sorites acima é bastante simples. A primeira premissa afirma que 

uma pessoa com 0 fios de cabelo na cabeça é careca. A segunda, que uma pessoa com 

10.000 fios de cabelo na cabeça não é careca. Ambas são aparentemente verdadeiras, 

mas disso parece se seguir que há algum número natural n que é tal que uma pessoa 

com n fios de cabelo na cabeça é careca e uma pessoa com n+1 fios não é. Esta 

conclusão é claramente falsa.  

 O princípio de tolerância não aparece nas premissas desse argumento, nem 

mesmo de forma implícita. Não precisamos assumir que o predicado “careca” é 

tolerante para aceitar que Ca0 e ¬Ca10.000 implica que existe uma fronteira precisa entre 

carecas e não carecas. Entretanto, a conclusão do argumento é logicamente equivalente 

à negação do princípio de tolerância, de modo que é argumentável que é porque 

intuímos que o princípio é verdadeiro que a conclusão da versão da linha desenhada nos 

parece absurda. Mas nem todos concordam que o aspecto altamente contraintuitivo da 

conclusão é explicado em termos do fato de o princípio de tolerância ser intuitivamente 

verdadeiro. Pode-se considerar que a afirmação de que existe uma fronteira precisa 

entre os carecas e não carecas é por si mesma contraintuitiva. Wright (2009, p.530) 

posteriormente pensou que a afirmação de que os predicados vagos não possuem 

fronteira precisa é uma intuição mais fundamental sobre a vagueza do que a de que são 

tolerantes. Tomando o exemplo de “careca”, ¬Ǝn (Canʌ¬Can+1) representaria uma 

intuição mais fundamental sobre a vagueza do mesmo do que ∀n (Can→Can+1). Se este 

for o caso, devemos até mesmo evitar recorrer ao princípio de tolerância para explicar o 

aparente absurdo da conclusão da presente versão do paradoxo. Retornarei à discussão 

sobre as intuições envolvidas na vagueza no final deste capítulo. 

 Em suma, vimos uma versão do sorites no qual ele é formulado apenas como um 

enigma e três nas quais se trata de um paradoxo propriamente dito. Embora essas sejam 

as versões mais comuns, nem de longe são as únicas. Apesar disso, meu foco será nas 

que foram até agora apresentadas e, mais especificamente, na versão quantificada. 

Nenhuma outra versão receberá um tratamento detalhado aqui. Por um lado, levar em 

conta todas as versões já apresentadas tornaria cada passo da discussão muito longo. Por 
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outro lado, algumas das formulações do sorites têm motivações muito específicas que 

envolvem complicações que estão além de meus objetivos aqui. Michael Dummett 

(1975) e Wright (1975 e 1976) motivaram uma discussão sobre vagueza com interesse 

especial em predicados observacionais e na noção de indiscriminabilidade. Esta 

discussão pode envolver formulações do paradoxo voltadas especificamente para este 

tipo de predicados e as noções relevantes para a discussão. Uma boa apresentação 

resumida das diferentes versões existentes, assim como as motivações para as mesmas, 

pode ser encontrada em Hyde (2011). 

 

1.1.5. Modos de Solucionar o Paradoxo 

 Um paradoxo é um argumento aparentemente válido, com premissas 

aparentemente verdadeiras e conclusão aparentemente falsa ou contraditória. Há três 

modos de solucionar um paradoxo.  

 

(a) Rejeitar uma das premissas  

(b) Rejeitar uma das regras de inferência usadas para derivar a conclusão.  

(c) Aceitar a conclusão.  

 Com o paradoxo sorites não é diferente. Para lembrar, eis uma instância do 

sorites para o predicado “careca”.  

 

 

 

 

 

 

 

(SC)  

(1) Ca0  

(2) ∀n (Can→Can+1)  

_______________  

(3) Ca10.000 
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Quem adota a estratégia (a) deverá rejeitar a premissa (1) ou a premissa (2). Deixemos 

(2) de lado por enquanto. Rejeitar a premissa (1) implica em rejeitar que uma pessoa 

com 0 fios de cabelo na cabeça seja careca. De partida, isso nos parece inaceitável. A 

estratégia (b) envolve rejeitar o Modus Ponens e/ou Instanciação Universal. Este 

caminho não parece mais promissor do que o anterior. Os argumentos sorites envolvem 

regras de inferência básicas demais para serem rejeitadas. Por fim, aceitar a conclusão 

nem de longe é uma opção animadora.  

 A opção que nos resta é retornar à estratégia (a) e rejeitar a premissa (2), isto é, 

rejeitar o princípio de tolerância para “careca”. Por um lado, o princípio não é tão 

intuitivo quanto a afirmação de que uma pessoa com 0 fios de cabelo na cabeça é 

careca. Por outro, rejeitar o princípio de tolerância não é tão drástico quanto rejeitar o 

Modus Ponens, Instanciação Universal ou aceitar a conclusão do sorites. Mesmo que 

haja uma ou outra intuição favorecendo o princípio, sua rejeição certamente requer um 

sacrifício menor do que qualquer outra opção.  

 A rejeição do princípio de tolerância também nos fornece uma solução para as 

outras versões do paradoxo. Na versão condicional, a solução consistiria novamente em 

rejeitar uma das premissas. Lembre que cada premissa condicional é uma instância do 

princípio de tolerância. Uma vez que rejeitamos o princípio, podemos rejeitar alguma de 

suas instâncias e, consequentemente, resolver a versão condicional do sorites. Na versão 

da linha desenhada, a solução será aceitar a conclusão. Nessa versão, a conclusão do 

argumento é precisamente a negação do princípio de tolerância. Dado que rejeitamos o 

princípio, podemos aceitar a sua negação e, consequentemente, resolvermos o paradoxo.  

 Em suma, a rejeição do princípio de tolerância é a opção inicialmente mais 

plausível e nos permite resolver todas as versões acima do paradoxo. Entretanto, essa 

opção enfrenta um sério problema. É com este problema que começamos a próxima 

seção.  
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1.2. CRITÉRIOS DE ADEQUAÇÃO 

1.2.1. O problema da Precisão 

 Pense em predicados como “careca”, “monte”, “alto”, “grande”, etc. Esses 

predicados não parecem estabelecer divisões precisas entre os objetos aos quais se 

aplicam e os objetos aos quais não se aplicam. Isto é o que os diferencia dos predicados 

precisos como “ser par” e “ser ímpar”.  Na verdade, ser vago e ser preciso são 

propriedades inconsistentes, de modo que nada pode ser vago e preciso ao mesmo 

tempo.  

 Pode ajudar pensar em termos de sequências. Imagine uma sequência como 

segue: 

 

<a0, a1, a2, ..., a5.000, a5.001 ..., a10.000> 

 

O predicado “careca” se aplica a a0, e não se aplica a a10.000. Mas não há uma divisão 

precisa entre os casos aos quais “careca” se aplica e os casos aos quais não se aplica. Se 

houvesse tal divisão, “careca” seria um predicado preciso e não um predicado vago. O 

mesmo vale para qualquer outro predicado vago. Imagine agora que “a10.000” nomeia 

uma aglomeração de 10.000 grãos de trigo que claramente formam um monte, “a9.999” 

nomeará o resultado de extrairmos um único grão de a10.000, e assim sucessivamente. O 

predicado “monte de trigo” se aplica a a10.000 e não se aplica a a1, mas não há uma 

divisão precisa entre os casos aos quais o predicado se aplica e os casos aos quais não se 

aplica. Se houvesse essa divisão, “monte de trigo” seria preciso e não vago. 

 Um predicado é preciso se existe uma fronteira entre as coisas às quais ele se 

aplica e as coisas às quais ele não se aplica. Os predicados vagos são imprecisos. Um 

predicado é impreciso se não admite tal fronteira, nenhuma linha fazendo um corte entre 

os casos de aplicação e de não aplicação. Como disse Wright, se um predicado é 

impreciso, então “nenhuma tal distinção pode ser traçada entre os casos aos quais é 

definidamente correto aplicar o predicado e os casos de qualquer outro tipo.” (1975, 

p.330, tradução minha).  
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 Terence Horgan (1994, p.162) chamou de “problema da precisão” ao problema 

da explicar a vagueza sem implicar que os predicados vagos sejam predicados precisos; 

isto é, sem precisar os predicados vagos. Horgan argumentou plausivelmente a favor de 

que esse problema é mais difícil do que inicialmente parece. Eis a principal dificuldade. 

Vimos que a estratégia inicialmente mais plausível para resolver o paradoxo sorites é 

rejeitar o princípio de tolerância. Qualquer uma das outras estratégias é muito mais 

difícil de engolir. A rejeição do princípio de tolerância, contudo, implica na precisão dos 

predicados vagos. Por outras palavras, ao rejeitar o princípio implicamos que os 

predicados vagos são predicados precisos.  

 Considere o princípio de tolerância aplicado ao predicado “careca”: ∀n 

(Can→Can+1). A rejeição desse princípio nos compromete com a tese de que ao menos 

uma das instâncias da fórmula universalmente quantificada não é verdadeira. Suponha 

que esta instância seja a condicional Ca5.000→Ca5.001. Nesse caso, a antecedente dessa 

condicional é verdadeira, mas a consequente não. Por outras palavras, uma pessoa com 

5.000 fios de cabelo na cabeça é careca e uma pessoa com 5.001 fios de cabelo na 

cabeça não é careca. Resultado: existe uma fronteira precisa entre as pessoas que são e 

as que não são carecas. Aquelas que possuem no máximo 5.000 fios de cabelo na 

cabeça são carecas, os outros não. Ora, isto significa que o predicado “careca” é um 

predicado preciso, um predicado que traça uma linha entre aqueles objetos aos quais ele 

se aplica e aqueles objetos aos quais não se aplica. O problema é que se “careca” é 

preciso, então não é vago. Em outras palavras, rejeitar a tolerância de “careca” nos 

compromete com rejeitar a sua vagueza. O mesmo ocorreria para qualquer outro 

predicado vago.  

 Este problema foi parcialmente antecipado quando vimos a razão pela qual seria 

implausível rejeitar alguma das premissas condicionais da versão condicional do 

paradoxo. Ao considerarmos o caso de “careca”, vimos que a rejeição de alguma 

condicional nos comprometia com uma divisão precisa entre os que são e os que não 

são carecas. Esta consequência era muito contraintuitiva. Agora podemos perceber que 

o problema vai além do fato de a consequência ser contraintuitiva. O principal problema 

é que rejeitar alguma condicional nos compromete em rejeitar a própria vagueza dos 

predicados vagos. Seja lá o que for que os predicados vagos sejam, uma coisa parece 

clara: eles não são precisos.  
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 Por fim, é por isso que não podemos simplesmente resolver a versão da linha 

desenhada do paradoxo sorites aceitando a sua conclusão (Ǝn (Canʌ¬Can+1)), que é 

logicamente equivalente à negação do princípio de tolerância (¬∀n (Can→Can+1)). O 

que Ǝn (Canʌ¬Can+1) afirma é que há um número n tal que uma pessoa com n fios de 

cabelo na cabeça é careca e uma pessoa com n+1 fios na cabeça não é careca. Por outras 

palavras, há uma fronteira precisa entre os carecas e os que não são carecas.3 

Novamente, o resultado é que o predicado “careca” é preciso e não vago. 

 Existem muitas teorias que tentam resolver o sorites rejeitando o princípio de 

tolerância. Cada uma delas enfrenta o problema da precisão, e não é claro que consigam 

escapar dele. Tomando o caso de “careca” como exemplo, o problema é que as teorias 

aceitam que em algum sentido existe um número n tal que Can é verdadeiro e Can+1 não 

é verdadeiro. O Gradualismo aceita a existência de um número n tal que Can é 

verdadeiro em grau 1 e Can+1 não é verdadeira em grau 1 (é verdadeira em grau menor 

do que 1). Supervalorativistas aceitarão que existe um número n tal que Can+1 é 

verdadeiro para toda precisão e Can+1 não é verdadeiro para toda precisão. 

Contextualistas aceitarão a existência de uma fronteira entre carecas e não carecas e 

tentarão explicar a vagueza – ou pelo menos a aparente tolerância dos predicados vagos 

– apelando a um requisito de similaridade que, grosso modo, diz que a fronteira dos 

predicados vagos nunca está onde nós a procuramos. Em suma, essas e outras teorias 

que rejeitam o princípio de tolerância têm dificuldades em escapar do problema da 

precisão.  

 O problema da precisão levou alguns filósofos a procurarem saídas alternativas 

para o sorites. Uma opção é aceitar o princípio de tolerância e a consequente conclusão 

                                                      
3 Por si só, aceitar que Ǝn (Canʌ¬Can+1) não implica que existe uma fronteira entre os carecas e os não 

carecas no sentido em que há um par de itens adjacentes que marca a transição dos carecas para os não 

carecas. Por outras palavras, Ǝn (Canʌ¬Can+1) não implica que haja um par de itens na sequência que 

marca a divisão entre o último caso de careca e o primeiro de não careca. Considere uma analogia com 

caso dos números naturais. Todos podemos aceitar que existe um número n tal que n é par e n+1 não é 

par. Disso não se segue que há um par de itens adjacentes na sequência dos números naturais que marca a 

divisão entre o último par e o primeiro não par da mesma. Quando falamos que uma divisão entre os 

carecas e os não carecas se segue de Ǝn (Canʌ¬Can+1), estamos adicionalmente assumindo que certas 

restrições óbvias para a aplicação do predicado “careca” estão em jogo. Aquele curioso sobre as referidas 

restrições pode ir à seção 3.1.1. (Agradeço a Iago Bozza por chamar a minha atenção para esse ponto).  
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de que os predicados vagos são em algum sentido incoerentes. Esta saída é adotada pelo 

próprio Horgan, e também por Wright (1975, 1976) e Eklund (2005). Trata-se de uma 

resposta de partida indesejável, dado que é difícil de acreditar que nossos predicados 

vagos – que provavelmente são a maior parte de nossos predicados – sejam incoerentes. 

Apesar de inicialmente indesejáveis, talvez as soluções desse tipo sejam as únicas que 

evitam o problema da precisão. Em todo caso, temos um difícil problema pela frente. 

Por um lado, a rejeição do princípio de tolerância parece a saída mais plausível para o 

paradoxo sorites. Por outro, a rejeição do princípio parece implicar na precisão dos 

predicados vagos. 

1.2.2. Os Três Critérios 

 Teorias da vagueza devem explicar o fenômeno da vagueza. É muitíssimo 

desejável que o façam de modo a resolver o paradoxo sorites. Afinal, é este paradoxo 

que mais chama a nossa atenção para o fenômeno. É também desejável que as teorias 

não impliquem na incoerência dos predicados vagos. A conclusão de que os predicados 

“careca”, “alto”, “grande” e tantos outros são incoerentes nos soa não apenas como 

surpreendente, mas também absurda. Aliás, é em parte por isso que o paradoxo é um 

paradoxo. Pudéssemos aceitar facilmente a sua conclusão, não se trataria de um 

paradoxo. Por fim, é desejável que as teorias não impliquem que predicados vagos são 

predicados precisos. Não fosse assim, o problema da precisão sequer seria um 

problema.  

 Isto tudo nos leva a três critérios de adequação para uma teoria ideal da vagueza; 

três critérios que esperamos que uma teoria que explique a natureza da vagueza 

satisfaça:  

 (a) O critério do sorites: resolver o paradoxo sorites.  

 (b) O critério da coerência: não implicar que predicados vagos são incoerentes. 

 (c) O critério da precisão: não implicar que predicados vagos são precisos.  

 

Repare que estes critérios não surgem de teorização sofisticada sobre a vagueza, mas 

aparecem tão logo começamos a pensar sobre o sorites e os modos iniciais de resolvê-
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lo. Além disso, cada um deles esteve por vezes explicitamente e por vezes 

implicitamente presente ao longo da discussão sobre a vagueza, desde a antiguidade 

grega e romana. O caso dos dois primeiros critérios é mais intuitivo, de modo que 

suponho que seja difícil discordar que (a) e (b) sejam realmente critérios de adequação 

que uma teoria ideal da vagueza deveria satisfazer. O último pode ser visto com maior 

desconfiança.  

 De fato a vagueza parece ser um fenômeno sobre fronteiras e, mais 

especificamente, sobre uma aparente inexistência de fronteiras. Além disso, se a 

postulação de uma fronteira não nos parecesse absurda, teríamos um modo imediato de 

resolver o paradoxo: postular a existência de fronteiras. A intuição de que os predicados 

vagos não cortam o mundo de forma precisa já tem uma longa história. Como vimos 

logo acima, Galeno descrevia a ideia de um corte preciso entre montes e não montes 

como a coisa mais absurda que conhecia. Entre os estóicos já era considerado intuitivo 

que não exista um n tal que uma pessoa com n fios de cabelo na cabeça é careca e uma 

pessoa com n+1 fios não. Não é uma surpresa que a rejeição dessa intuição seja vista 

como um problema para qualquer teoria, como ressaltou Horgan ao apresentar o 

problema da precisão. Alguns encaram esse problema muito seriamente, acreditando 

que a violação do critério da precisão é uma condição suficiente para a rejeição de uma 

teoria. Outros pensam que, no fim das contas, a violação do critério da precisão pode ser 

tolerada. Mesmo entre os últimos, contudo, é normalmente aceito que o ônus recai sobre 

quem o viola, isto é, a violação do critério da precisão requer justificação.4 Em todo 

caso, na próxima seção apresentarei uma razão extra pela qual devemos levar o critério 

da precisão muito seriamente. 

 Não é minha sugestão aqui que a violação de qualquer um dos critérios acima é 

inaceitável. Ao dizer que eles são critérios para uma teoria ideal da vagueza quero 

apenas dizer que é desejável que uma teoria não os viole. A violação de qualquer um 

                                                      
4 Além de Horgan (1994), alguns exemplos do primeiro grupo são Wright (1975,1976), Tye (1994, 

p.193), Fodor & Lepore (1996, p.523), Keefe (2000,), Eklund (2005, p.41) etc. Alguns exemplos do 

segundo grupo são Fara (2000), Priest (2003, p. 11), etc. Não estou dizendo que esses filósofos afirmem 

explicitamente aceitar o critério da precisão. Muitos deles não usam essa expressão, nem afirmam isso 

diretamente. Mas os do primeiro grupo pensam ser inaceitável estabelecer uma fronteira entre os casos 

nos quais um predicado vago se aplica e os casos nos quais não. Os do segundo pensam que o 

estabelecimento de uma fronteira do tipo consiste pelo menos numa desvantagem que precisa ser 

motivada para ser aceita.   
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desses critérios será encarada como uma desvantagem para a teoria, assim como a não 

violação será encarada como uma vantagem. Se alguma teoria satisfizer os três critérios 

acima, como sustentarei ser o caso de TVA, então temos um indício ao seu favor. Em 

todo caso, veremos que é no mínimo difícil satisfazer conjuntamente aos três critérios, e 

até aqui está aberta a possibilidade de que sequer possamos satisfazê-los conjuntamente. 

Talvez a nossa única opção seja rejeitar algum deles, e tudo que nos reste seja encarar o 

problema de qual deles rejeitar. 

 

1.2.3. O problema Fundacional da Precisão 

 Nesta seção apresento uma razão a mais pela qual devemos tomar o critério da 

precisão seriamente. Já vimos uma razão para isso. Qualquer teoria que afirme que os 

predicados vagos são precisos está, no fim das contas, afirmando que não são vagos de 

todo em todo. No entanto, acredito que há ainda outra razão para levarmos o critério da 

precisão a sério. De forma direta: as teorias que violam o critério da precisão têm  

problemas em explicar como a fronteira precisa dos predicados vagos é determinada. 

Chamarei a este problema de “problema fundacional da precisão”.  

 Muitos dos predicados de nossa linguagem natural se aplicam a algumas coisas. 

Geralmente, há coisas às quais eles se aplicam e coisas às quais não se aplicam. 

Considere o predicado “careca”. Esse predicado se aplica a algumas pessoas e não se 

aplica a outras. Costumamos pensar que “careca” se aplica a pessoas com 0 fios de 

cabelo e não se aplica a pessoas com 10.000 fios de cabelo na cabeça. É claro que a 

aplicação do predicado não é feita por mágica. Não proferimos predicados e, 

magicamente, eles passam a aplicar-se ou não às coisas. É preciso ter algum mecanismo 

determinando o sucesso ou insucesso da aplicação. O papel de uma teoria da referência 

dos predicados é explicar qual mecanismo é esse e como ele funciona, garantindo o 

sucesso ou insucesso da aplicação dos predicados.  

 Se os predicados vagos são precisos, então há uma fronteira entre os itens aos 

quais eles se aplicam e os itens aos quais não se aplicam. Isso implica que o mecanismo 

referencial desses predicados deve determinar essa fronteira precisa. É legítimo 

perguntar como isso ocorre. Quem acredita que esses predicados são precisos tem o 
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problema de explicar como a sua suposta fronteira precisa é determinada. Essa é uma 

tarefa bastante complicada.  

 O que torna especialmente difícil explicar como os predicados vagos adquirem 

fronteiras precisas é que aparentemente há várias fronteiras com igual direito ao cargo 

de fronteira precisa de um predicado vago. Imagine que alguém sustente que o 

predicado “careca” se aplica a pessoas com no máximo n fios de cabelo na cabeça, e 

não se aplica a ninguém mais. Você poderia legitimamente perguntar como é que a 

fronteira foi determinada em n ao invés de, por exemplo, n+1 ou n-1. Como é que o 

mecanismo referencial de “careca” garantiu que este predicado se aplique a pessoas com 

no máximo n – ao invés de n+1 ou n-1 – fios de cabelo na cabeça? É difícil perceber 

como o mecanismo referencial das palavras vagas seleciona uma fronteira específica 

dentre todas as candidatas.  

 Em suma, quem defende que há uma fronteira entre “careca”/”não-careca”, 

“monte”/”não-monte”, “alto”/”não-alto”, “magro”/“não-magro” (etc.) terá de lidar com 

o problema de como tal fronteira é determinada. Suponho que isso não seja muito 

controverso.  

 Por fim, é interessante ilustrar brevemente como o problema pode surgir. Não há 

dificuldades em pensar em como poderíamos determinar uma fronteira precisa para 

alguns predicados vagos. Isso poderia ser feito, por exemplo, por meio de estipulação. 

Poderíamos estipular que o predicado “careca” se aplica a pessoas com no máximo n 

fios de cabelo na cabeça e não se aplica a qualquer outro, poderíamos estipular que se 

aplica a pessoas com no máximo o mesmo número de cabelos que João, etc. É difícil 

acreditar, contudo, que a fronteira de “careca” seja de fato determinada por estipulação. 

Apesar de tais estipulações estarem por vezes disponíveis, nosso uso de “careca” e 

outros predicados vagos raramente é acompanhada por estipulações de fronteiras. Nosso 

problema é saber como a fronteira de “careca” (e de outros predicados vagos) é de fato 

determinada.  

 Eis um modo de responder ao problema. Comece notando que o predicado 

“cavalo” se aplica a coisas que são cavalos, e somente a elas. Um modo natural de 

expressar isso é dizendo que o predicado “cavalo” se aplica a coisas que possuem a 

propriedade de ser cavalo, e a nada mais. Todos os cavalos, e somente os cavalos, 
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possuem a propriedade de ser cavalo, e é essa propriedade que determina a extensão 

desse predicado. Do mesmo modo, os carecas, e somente os carecas, possuem a 

propriedade de ser careca e é essa propriedade que determina a extensão de “careca”. A 

ideia central aqui é que o mecanismo referencial de “careca” determina que o predicado 

se aplica a todos, e apenas a todos, os que possuem a propriedade de ser careca.  

 O principal problema dessa perspectiva é que há muitas propriedades candidatas 

ao cargo de propriedade de ser careca e a escolha entre elas é arbitrária. Por exemplo, 

há a propriedade de ter no máximo 0 fios de cabelo na cabeça, a propriedade de ter no 

máximo 1 fio de cabelo na cabeça, a propriedade de ter no máximo 2 fios de cabelo na 

cabeça, e assim por diante. Por que uma delas seria uma candidata melhor do que as 

outras ao cargo de propriedade de ser careca? Há várias propriedades aparentemente 

com igual direito ao cargo de propriedade que determina a fronteira de “careca”. A 

plausibilidade da tese acima depende de justificarmos que alguma das propriedades 

candidatas seja especial em relação às outras.  

 Uma saída pode ser procurada em uma teoria causal da referência dos 

predicados. Grosso modo, teorias causais dizem que (um uso de) um predicado “F” se 

aplica a um objeto x se existe um elo causal apropriado entre (objetos com a mesma 

natureza de) x e (o uso de) “F”. As coisas supostamente funcionam bem para predicados 

como “água”. Em algum momento alguém apontou para um exemplar de água e 

introduziu o predicado “água” para falar sobre aquele exemplar e tudo o que tiver a 

mesma natureza que ele. Desde então, o predicado foi difundido de pessoa para pessoa, 

formando uma longa cadeia causal, com origem naquele exemplar batizado, mas que 

nos leva a tudo que tenha a mesma natureza que ele. A natureza daquele primeiro 

exemplar de água era a sua composição química: H2O. O predicado “água”, usado por 

um membro dessa cadeia, aplica-se àquele primeiro elemento e a tudo que tenha a 

mesma composição química H2O.  

 Repare que em teorias causais a introdução de um predicado envolve dois 

elementos: o elemento ostensivo e o elemento de natureza (Devitt & Sterelny, 1999:88). 

Para introduzir o predicado “água”, temos de estar em contado com um exemplar de 

água (esse é o elemento ostensivo). Mas isso não basta. Não introduzimos “água” para 

falar apenas daquele exemplar específico, mas também de todo exemplar que tenha a 

mesma natureza que o primeiro. Assim, uma condição necessária para as coisas 
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correrem bem é que exista uma natureza comum a todas as coisas que chamamos 

“água”.  

 Algo similar ocorreria com “careca”. Em algum momento alguém introduziu 

“careca” para falar de um indivíduo específico e todos aqueles que partilham certa 

natureza com ele. Essa natureza em comum é a propriedade de ser careca. O predicado 

então foi difundido de falante para falante até nos alcançar. Quando usado por um 

membro dessa cadeia, o predicado se aplica a todos, e apenas a todos, aqueles que 

possuem a propriedade de ser careca. Essa tese será implausível para aqueles que 

rejeitam a tese metafísica de que há uma propriedade de ser careca. Mas o ponto para o 

qual quero chamar a atenção é que o problema anterior permanece intacto.  

 Há muitos candidatos ao cargo de propriedade de ser careca, e não há um 

específico que mereça mais o cargo do que todos os outros. Para que a teoria causal 

possa ser usada por aqueles que violam o critério da precisão, tem de haver uma 

propriedade específica que cumpre um papel especial na determinação da fronteira do 

predicado. Mas é difícil justificar que exista alguma propriedade que cumpra esse papel. 

Considere o seguinte: 

  

 A propriedade de ter no máximo n-1 fios de cabelo na cabeça  

 A propriedade de ter no máximo n fios de cabelo na cabeça  

 A propriedade de ter no máximo n+1 fios de cabelo na cabeça 

 

Não importa qual o valor de n, nós poderemos sempre perguntar o que torna uma das 

propriedades acima mais relevante do que as outras duas para a determinação da 

fronteira de “careca”. Analogamente, aqueles que apelam à teoria causal teriam que 

explicar o que faz com que uma delas ocupe o papel especial na cadeia causal de usos 

de “careca”. Precisamos de uma razão para acreditar que exista alguma delas que seja 

especial em relação às outras. O que aparenta ser fácil para o predicado “água” pode ser 

bastante complicado para “careca” e outros predicados vagos.  
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 Quem viola o critério da precisão tem de aceitar que predicados vagos são 

precisos. Quem aceita que predicados vagos são precisos tem de explicar como a sua 

fronteira precisa é determinada. Portanto, quem viola o critério da precisão tem de 

explicar como a fronteira precisa dos predicados vagos é determinada. Como ilustrei 

acima, esta última tarefa pode ser mais difícil do que parece. Não se trata de defender 

que é um problema insolúvel, mas de reconhecer sua existência e dificuldade.  

 Em resumo, os três critérios de adequação acima surgem tão logo começamos a 

pensar sobre o sorites e as estratégias mais gerais de solução. Todos os três critérios são 

largamente intuitivos, e nenhum deles pode ser facilmente rejeitado. Seria desejável que 

as teorias da vagueza os satisfizessem, supondo que isso seja possível. Isto é suficiente 

para mostrar a plausibilidade de tomá-los como critérios de adequação para uma teoria 

ideal da vagueza. 

 

1.3. INTUIÇÕES SOBRE VAGUEZA 

 Nossa atenção ao fenômeno da vagueza foi majoritariamente voltada para o 

paradoxo sorites. Todos os três critérios de adequação apontados para uma teoria da 

vagueza surgiram no contexto da apresentação do sorites. Vimos que uma teoria ideal 

da vagueza deve explicar a natureza da vagueza de forma a fornecer uma resposta ao 

sorites (critérios sorites), e que isso deveria ser feito sem implicar que os predicados 

vagos sejam em algum sentido incoerentes (critério da coerência) ou precisos (critério 

da precisão). Certamente que o fenômeno da vagueza e o paradoxo sorites estão 

intimamente ligados, e resolver o paradoxo é uma forte motivação para procurarmos por 

uma teoria da vagueza.  

 Apesar disso, a discussão sobre a vagueza vai além da discussão sobre o 

paradoxo sorites. Como em grande parte das discussões filosóficas, as discussões sobre 

vagueza começam com caracterizações iniciais do fenômeno a ser explicado. O 

problema é que o fenômeno da vagueza tem sido inicialmente caracterizado de muitas 

formas diferentes, e sequer é claro que sejam caracterizações consistentes entre si. Isso 

dificulta a discussão, pois gera o risco de que diferentes teorias sejam direcionadas para 

diferentes fenômenos. Além disso, mesmo que todas as caracterizações iniciais sejam 

direcionadas para um mesmo fenômeno, não é nada claro qual delas está correta. Talvez 
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algumas caracterizações iniciais captem apenas as bordas do fenômeno da vagueza, 

deixando seu centro de fora. De todo modo, podemos tomar cada uma dessas 

caracterizações como representando intuições comumente aceitas acerca do que está 

envolvido no fenômeno da vagueza.  

 Digamos que uma intuição é tratada como fundamental com respeito à vagueza 

quando se considera que qualquer teoria da vagueza deve se acomodar a ela. As 

intuições mais fundamentais são aquelas em termos das quais as outras são explicadas. 

Qualquer teoria da vagueza terá de dizer algo sobre a organização das nossas intuições 

mais comuns sobre o tema. Alguma delas pode ser tomada como (a mais) fundamental? 

Quais? Quais serão aceitas apenas como representando aspectos menos importantes do 

fenômeno? Alguma delas será rejeitada como uma intuição equivocada? Etc. 

 Como era de se esperar, não é fácil escolher qual ou quais delas captam mais 

adequadamente o fenômeno da vagueza. Minha própria escolha será guiada pelos 

critérios de adequação acima. Ao longo desta Tese defenderei que a intuição da 

arbitrariedade da fronteira é a mais fundamental, principalmente porque nos fornece o 

caminho para uma teoria que satisfaz os três critérios de adequação para uma teoria 

ideal. Considerarei que a intuição da tolerância está equivocada e que algumas outras 

representam aspectos menos importantes do fenômeno. Nesta seção, apresento uma lista 

de intuições comuns sobre a natureza da vagueza.  

 Antes, algumas observações importantes. Nenhuma intuição listada receberá 

uma formulação rigorosa, e isto é proposital. As intuições ganham formulações 

rigorosas apenas já no seio das teorias da vagueza; e uma mesma intuição pode receber 

tratamentos diferentes em diferentes teorias. A exposição aqui tem de ser 

suficientemente genérica para permitir que a mesma intuição possa ser interpretada 

diferentemente por diferentes teorias. Por fim, formulo as intuições como intuições 

sobre a linguagem, isto é, sobre predicados vagos. Mas nada impede que sejam 

formuladas como intuições sobre o mundo, isto é, sobre propriedades vagas. Passemos 

então à lista. 

 

(i) A Intuição da Ausência de Fronteira  
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 Já vimos essa intuição ao longo de nossa discussão. Trata-se da tese de que 

predicados vagos não têm fronteira precisa. Não há uma fronteira precisa entre os casos 

nos quais o predicado se aplica e os casos nos quais o predicado não se aplica. Essa 

intuição esteve presente – se ou não foi afirmada explicitamente – desde o princípio da 

discussão sobre o sorites. Horgan (1994) e Wright (2009, p.530) tomaram esta intuição 

como a mais fundamental sobre vagueza; Keefe (2000, p.153), Tye (1994, p.193) no 

mínimo a consideraram fundamental. 

 

(ii) Intuição da Questão de Fato  

 Não existe uma questão de fato acerca de onde é a fronteira de um predicado 

vago. Não é claro o que isso significa. Pode ser entendido como um modo alternativo de 

afirmar que os predicados vagos não têm fronteira. Mas também pode ser interpretado 

de outros modos. Uma possível interpretação é que isso expressa indeterminação da 

fronteira. Por exemplo, é argumentável que não exista uma questão de fato acerca de 

quem será o próximo presidente da Argentina. Dizer isto é dizer que é agora 

indeterminado quem será o próximo presidente da Argentina. De modo análogo, 

podemos entender “não existe uma questão de fato sobre onde é a fronteira dos 

predicados vagos” como significando que a fronteira dos predicados vagos é em algum 

sentido indeterminada. (Importante, o sentido de indeterminado relevante para a 

vagueza provavelmente será diferente daquele relevante para discussões sobre o futuro 

ser indeterminado). Field (2003, p. 457) claramente toma esta intuição como a mais 

fundamental; Keefe (2000, p.153) e Tye (1994, p.193) a tomam como fundamental. 

 

(iii) A Intuição da Tolerância  

 Também já considerada, trata-se da tese de que os predicados vagos são 

tolerantes a mudanças suficientemente pequenas. Por outras palavras, as diferenças 

muitíssimo pequenas não fazem diferença para a aplicação do predicado. O acréscimo 

de um único fio de cabelo não torna um careca em não careca, assim como a retirada 

não torna um não careca em careca; o acréscimo de um único grão de trigo não torna 

um não monte de trigo em um monte, assim como a retirada não torna um monte em um 
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não monte. Essa intuição também esteve presente – se ou não afirmada explicitamente – 

ao longo de toda a discussão sobre vagueza. Foi C. Wright (1975, 1976), contudo, quem 

desenvolveu a noção de tolerância, tomando-a explicitamente como fundamental 

naquele momento. 

 

(iv) A Intuição dos Casos Fronteira  

 Esta intuição ainda não foi considerada, mas tem uma enorme importância na 

discussão sobre vagueza. Basicamente, a ideia é que predicados vagos admitem casos 

fronteiras. Em uma definição neutra, um caso fronteira de um predicado “F” é um caso 

em relação ao qual a aplicação de “F” não é clara. Uma pessoa com 0 fios de cabelo 

claramente é careca, enquanto uma pessoa com 10.000 fios de cabelo claramente não é 

careca. Mas o que dizer de uma pessoa com 80% do couro cabeludo coberto de cabelo? 

Nesse caso, não é claro se o predicado “careca” se aplica ou não; trata-se de um caso 

fronteira de “careca”. Muitos filósofos acreditam que a admissão de casos fronteira é 

uma característica fundamental, se não a mais fundamental, dos predicados vagos. O 

exemplo clássico é Kit Fine (1975), outro exemplo M. Richard (2009, p. 465-467). 

 

(v) A Arbitrariedade da Fronteira  

 Há uma variedade de fronteiras que podemos atribuir aos predicados vagos. Já 

vimos isso na seção anterior. Podemos estabelecer diferentes fronteiras para “careca”, 

mas qualquer fronteira que determinemos será arbitrária. A pergunta “por que esta 

fronteira e não alguma das outras?” surge tão logo tentemos escolher por uma. Mas 

nenhuma resposta vem à mente. Geralmente, isso é expressado dizendo-se que toda 

precisão de um predicado vago é igualmente arbitrária. Esta intuição está na base do 

Supervalorativismo, independentemente de se ou não os supervalorativistas tomaram-na 

como a mais fundamental. Horgan (1994) e Soames (1998, p. 206) consideram essa 

intuição fundamental (mas talvez não a mais fundamental). Acredito que essa é a 

intuição mais fundamental sobre vagueza. 
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(vi) A Incognoscibilidade da Fronteira  

 É impossível para nós humanos conhecermos onde está a fronteira de um 

predicado vago. Não é possível para nós sabermos onde é a fronteira exata entre 

“careca”/“não-careca”, “monte”/“não-monte”, “alto”/“não-alto”, etc. Talvez a 

explicação para isso seja que não exista tal fronteira. Mas do mero fato de que não 

podemos conhecer não se segue que não exista. O fato é que intuímos fortemente que 

não podemos conhecê-la. Timothy Williamson (1992, 1994, 1997, etc.) tem gastado 

muita tinta para defender que essa é a intuição fundamental sobre vagueza. 

 

Moral da História  

 De um modo direto, nossa lista é a seguinte:  

 (i) A Intuição da Ausência de Fronteira  

 (ii) Intuição da Questão de Fato  

 (iii) A Intuição da Tolerância  

 (iv) A Intuição dos Casos Fronteira  

 (v) A Arbitrariedade da Fronteira  

 (vi) A Incognoscibilidade da Fronteira  

Estas não são as únicas caracterizações iniciais sobre vagueza, e não representam as 

únicas intuições sobre o que está envolvido no fenômeno.5 Mas acredito que a lista 

acima seja justa o bastante, incluindo as intuições mais comumente aceitas sobre 

vagueza. (Compare, por exemplo, com Ronzitti (2011, p.v), que inclui apenas três 

intuições na lista).  

                                                      
5 Wright (1994, p.138) certa vez defendeu que uma intuição fundamental sobre predicados vagos é que 

eles aceitam alguns casos de desacordo permitido. Seja “F” um predicado vago, e “Fa” um caso em 

relação ao qual o desacordo é permitido. Então duas pessoas podem discordar acerca de se a é ou não F 

sem que nenhum dos dois esteja errado. Apesar de concordar com Wright que predicados vagos 

realmente têm essa característica, não me é claro que isso possa ser tomado como algo intuitivo sobre 

predicados vagos. (Aliás, você já deve ter percebido que Wright não parece muito seguro sobre o que 

considera ou não como intuição fundamental sobre vagueza).   
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 Meu principal objetivo aqui é chamar a atenção para dois pontos. Primeiro, não 

temos qualquer garantia de que as intuições (i)-(vi) podem ser interpretadas umas em 

termos das outras. Pior, até onde sabemos está aberta a possibilidade de que algumas 

delas sequer sejam consistentes entre si. Segundo, existe o problema de organizar estas 

intuições. Por organizar quero dizer (i) determinar quais das intuições acima aceitamos 

e quais rejeitamos e (ii) determinar, dentre aquelas que aceitamos, quais são mais 

fundamentais e quais são menos fundamentais. 

 Ao longo desta Tese terei oportunidade de deixar meu veredicto acerca das 

intuições acima. Como já dito, minha discussão será direcionada pelos três critérios de 

adequação anteriormente apresentados. Penso que a intuição (v) é a mais fundamental, 

principalmente porque nos permite uma teoria que satisfaz os três critérios de 

adequação. Isso não significa que rejeito as outras intuições. Pelo contrário, defenderei 

que a intuição (v) pode ser usada para explicar em que sentido as intuições (i), (ii), (iv) e 

(vi) estão corretas. Por outro lado, rejeitarei a intuição (iii), defendendo que predicados 

vagos não são tolerantes. No fim das contas acredito que a Teoria da Vagueza como 

Arbitrariedade se sai bem com a explicação das intuições acima. 

 

1.3.1. Como Não Refutar uma Teoria da Vagueza 

 Uma importante lição da seção anterior é que devemos ter cautela com um tipo 

específico de objeções às teorias da vagueza. Seja T uma teoria que explica a natureza 

dos predicados vagos. Alguém pode argumentar que T é incorreta ou por ser muito 

restrita ou por ser muito ampla. No primeiro caso, fornecemos um exemplo de 

predicado vago que a teoria implica ser não vago. No segundo, fornecemos um exemplo 

de predicado não vago que a teoria implica ser vago.  

 Esse tipo de objeção é legítimo, mas no caso da vagueza requer um cuidado 

especial. Como vimos, o fenômeno da vagueza é associado a muitas intuições 

diferentes, e sequer é claro que sejam intuições consistentes entre si. No fim das contas 

– e eu de fato penso que este é o caso – pode ser que toda teoria da vagueza tenha de 

rejeitar uma ou mais das intuições acima. Se isso é assim, então nenhuma teoria se 

acomodará perfeitamente a todas as intuições mais comuns sobre a natureza da vagueza. 
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Ao fornecermos um argumento por contraexemplo, devemos tomar o cuidado de não 

apelar a alguma intuição que já foi adequadamente rejeitada.  

 Eis como a coisa toda pode ocorrer. Suponha que uma teoria T rejeite a intuição 

(i). Agora, podemos criar um contraexemplo positivo da seguinte forma. Primeiro, crie 

um predicado artificial que satisfaça a intuição (i), mas não satisfaça as condições 

estipuladas por T. Em seguida, reivindique que ele é vago, mas que T implica que é não 

vago. Feito. Podemos criar um contraexemplo negativo do seguinte modo. Primeiro, 

crie um predicado artificial que satisfaça as condições estipuladas pela teoria T, mas não 

se adéque a (i). Em seguida, reivindique que ele é não vago e T implica que seja vago. 

Feito.  

 O problema é que a referência à intuição pode estar apenas implícita. Alguém 

pode dizer simplesmente que um predicado vago não é reconhecido como vago por T, 

sem explicitar em qual sentido o predicado é tomado como vago ou qual intuição sobre 

a vagueza está em jogo. Do mesmo modo, alguém pode argumentar que um predicado 

não vago é tratado como vago por T, sem tornar explícito qual intuição está em jogo. 

Dado o que vimos, qualquer argumento desse tipo deve ser visto com suspeita. 

Considerarei uma objeção desse tipo à TVA no terceiro capítulo desta Tese (seção 

3.3.2).  

 

1.4. FORMULAÇÃO DO PROBLEMA  

 Chegamos finalmente à formulação final do problema da vagueza:  

 

• Problema da vagueza: o problema de explicar os predicados/expressões vagas 

de forma a resolver o paradoxo sorites, e sistematizar as intuições (i)-(vi); se 

possível, satisfazendo conjuntamente todos os três critérios de adequação 

(sorites, coerência e precisão).  

 

A formulação acima do problema da vagueza nos fornece um ponto de partida para 

começarmos a pensar em soluções. De fato, com ela já temos algumas diretivas sobre o 
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que procurar em uma solução da vagueza (a satisfação conjunta dos três critérios e a 

sistematização de um conjunto de intuições) e de quais dificuldades podemos encontrar 

pelo caminho (a dificuldade de satisfazer conjuntamente os três critérios, a ampla 

variedade de intuições para serem explicadas).  
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2. AS TEORIAS DA VAGUEZA 

 Na medida em que temos uma formulação clara do problema, podemos começar 

a avaliar as teorias da vagueza. Neste capítulo, considero algumas das principais teorias 

no mercado: Teoria Trivalente, Gradualismo, Supervalorativismo, Epistemicismo e 

Incoerentismo. As teorias serão avaliadas em relação ao modo como resolvem o 

problema da vagueza tal como definido no fim do capítulo anterior. 6 Defini o problema 

como o de explicar a natureza dos predicados vagos, sem violar os critérios de 

adequação e sistematizando as intuições relevantes. Cada teoria considerada será 

encarada como se fosse uma teoria voltada para resolver este problema. As duas últimas 

envolvem uma violação mais direta de algum dos critérios de adequação. Por isso darei 

menos atenção a elas, comprimindo-as em uma única seção.  

 Vou ignorar os aspectos irrelevantes para o meu propósito, alguns deles 

usualmente ocupam o centro do debate sobre as teorias da vagueza. Os detalhes de cada 

teoria são considerados apenas na medida em que são necessários para avaliarmos se ela 

satisfaz os três critérios ou sistematiza adequadamente nossas intuições (i)-(vi). Tanto a 

Teoria Trivalente quanto o Gradualismo, por exemplo, adotam lógicas plurivalentes e, 

consequentemente, levantam um conjunto de problemas técnicos, que incluem 

discussões sobre a interpretação correta dos conectivos, sobre a definição adequada de 

validade, etc. Essas discussões serão largamente ignoradas aqui.  

 Por fim, repetindo um clichê, cada uma das teorias merece um capítulo inteiro 

para si, como fazem os já mencionados Williamson (1994) e Keefe (2000). Isto é ainda 

mais evidente quando lembramos que existem diferentes versões de cada uma delas. Os 

seus nomes aqui devem ser interpretados como nomes de famílias de teorias e não de 

teorias isoladas. É claro que os membros da família carregam semelhanças importantes 

entre si, mas uma avaliação detalhada deveria levar em conta as peculiaridades de cada 

membro, algo que só farei ocasionalmente.  Ao comprimir a discussão em um único 

capítulo, torna-se impossível uma avaliação detalhada.  

                                                      
6 A expressão “o problema da vagueza” será usada para referir ao problema apresentado no capítulo 

anterior. Expressões mais longas como “o problema da vagueza tal como concebido aqui”, etc. serão 

usadas apenas quando for absolutamente necessário.   



57 

 

 De todo modo, meu propósito não é refutar as teorias da vagueza, mas clarificar 

como cada uma delas tem dificuldades iniciais em resolver o problema apontado da 

vagueza. A dificuldade consiste no fato de que nenhuma dispõe de um modo claro de 

satisfazer conjuntamente os três critérios de adequação, e algumas falham em 

sistematizar adequadamente as intuições relevantes. O capítulo termina com um desafio 

em aberto: será possível uma teoria da vagueza que satisfaça conjuntamente os três 

critérios de adequação? O próximo capítulo enfrentará esse desafio.   

 

2.1. TEORIA TRIVALENTE 

 Teorias trivalentes explicam a vagueza em termos de um terceiro valor de 

verdade ou uma lacuna entre os dois valores clássicos: verdadeiro e falso. Apesar de 

requererem uma lógica trivalente, nem toda teoria da vagueza que faz uso dessa lógica é 

uma instância da Teoria Trivalente da Vagueza. O traço distintivo dessas teorias é 

colocar o terceiro valor/lacuna no centro da explicação das expressões vagas. Tanto 

algumas versões de Contextualismo (Soames, 1999) quanto o Supervalorativismo 

aceitam um terceiro valor/lacuna, mas nenhum deles é uma Teoria Trivalente da 

Vagueza; o primeiro coloca alguma forma de relatividade contextual no centro, 

enquanto o segundo coloca as precisões e supervalorações.  

 Uma forma comum de explicar a motivação para a Teoria Trivalente é apelar à 

intuição dos casos fronteiras. Como vimos, aparentemente os predicados vagos admitem 

casos fronteira, isto é, casos nos quais a sua aplicação não é clara. A existência desses 

casos alegadamente serve como um indício a favor da Teoria Trivalente. Considere a 

frase (1).   

 

 (1) João é careca. 

 

Se João tem 0 fios de cabelo em sua cabeça, então (1) expressa uma proposição 

verdadeira; se João tem todo o couro cabeludo coberto por cabelo, então (1) expressa 

uma proposição falsa. Mas o que dizer do caso em que ele tem 85% da cabeça coberta 
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por cabelo (se quiser, pense em uma porcentagem que ache mais favorável ao 

exemplo)? Intuitivamente, seria incorreto dizer que (1) é verdadeira nesse caso, assim 

como seria incorreto dizer que é falsa. Uma explicação para isso é que de fato não é 

verdadeira, e de fato não é falsa. (1) é nem verdadeira nem falsa ou, como prefere Tye 

(1994), indefinida.7  

 Há duas interpretações de indefinido. Pode-se interpretá-lo como um terceiro 

valor de verdade ou como uma lacuna/abismo entre o verdadeiro e o falso. A vantagem 

de interpretá-lo como um terceiro valor é que fica mais fácil explicar como (1) pode 

expressar uma proposição. Afinal, proposições são tradicionalmente concebidas como 

os portadores dos valores de verdade, sejam os valores aceitos dois, três ou infinitos. 

Por outro lado, ficamos com o difícil problema metafísico de explicar o que é esse 

terceiro valor de verdade, o indefinido. A vantagem da concepção da lacuna é que não 

carrega o problema metafísico de explicar a natureza de um terceiro valor de verdade, 

pois não aceita um terceiro valor. A desvantagem é que não é claro como (1) pode 

expressar uma proposição, e também não seria plausível rejeitar que o faça. Tanto 

quanto for possível, manter-me-ei neutro quanto ao ponto. Para simplificar, vou falar 

em uma frase sendo indefinida, e o leitor pode interpretar isso como significando que 

expressa uma proposição com o valor indefinido ou que falha em expressar uma 

proposição. 

 A pergunta mais importante é como o apelo a frases indefinidas nos leva a uma 

teoria dos predicados vagos. A resposta se revela ao olharmos para as expressões que 

constituem a frase. Tradicionalmente, entende-se que uma frase como (1) é verdadeira 

se o objeto referido por “João” pertence ao conjunto de coisas selecionado pelo 

predicado “é careca"; e falsa de outro modo. Nessa imagem, o domínio de aplicação de 

um predicado pode ser dividido em duas partes: (i) as coisas às quais o predicado se 

aplica: a sua extensão positiva; (ii) as coisas às quais o predicado não se aplica: a sua 

                                                      
7 Por vezes expressa-se isso dizendo que (1) é indeterminada. Não adotarei esta expressão principalmente 

porque já é amplamente usada para falar de indeterminação metafísica e é plausível que o fenômeno da 

indeterminação metafísica não coincida com o fenômeno da vagueza, mesmo que adotemos uma 

concepção metafísica de vagueza. Um exemplo paradigmático de indeterminação metafísica é o caso do 

futuro aberto. Aparentemente, é agora indeterminado se Sagid vai ou não se tornar doutor em filosofia. 

Mas esse tipo de indeterminação nada tem a ver com o fenômeno da vagueza. Para alguns argumentos 

interessantes contra o uso da expressão “indeterminação” para falar de vagueza, veja Williams (2008, 

p.767) e Eklund (2005, pp.29-30).   
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extensão negativa. Cada elemento do domínio pertencerá a um ou a outro. Se João for 

um elemento da extensão positiva de “careca”, então (1) é verdadeira; se for um 

elemento da extensão negativa, então é falsa; não há outra opção. De acordo com a 

Teoria Trivalente, os predicados vagos não se encaixam nessa imagem. 

 O problema é que os predicados vagos não dividem o seu domínio em duas 

partes. É verdade que eles têm uma extensão positiva e uma extensão negativa. Mas 

fosse essa toda a história, cada frase como (1) seria verdadeira ou falsa, não havendo 

espaço para o nem verdadeiro nem falso ou indefinido. Para além da extensão positiva e 

a extensão negativa de um predicado vago, existe também o que é chamado de 

“penumbra”. A penumbra é formada pelos casos fronteira do predicado, os casos com 

relação aos quais a aplicação não é clara. Se João está na penumbra de “careca”, então 

(1) é indefinida ou nem verdadeira nem falsa. Na Teoria Trivalente, o que é 

característico dos predicados vagos é que sua extensão admite uma penumbra no sentido 

acima.  

 Pode haver divergência sobre se a explicação para o fato de que os predicados 

vagos admitem penumbra é linguística ou metafísica. Tye assume uma concepção 

metafísica. De acordo com ele, são os próprios conjuntos que são vagos e os predicados 

são vagos apenas porque os conjuntos são. Nesse sentido, o conjunto dos carecas é tal 

que, para algumas pessoas, é indefinido se elas são ou não elementos do conjunto (Tye, 

1994, p.195). Tye gosta de expressar isso dizendo que não há uma questão de fato sobre 

se essas pessoas são ou não elementos do conjunto dos carecas. Predicados vagos são 

vagos apenas porque são associados a conjuntos vagos. Há também aqueles que 

preferem uma explicação linguística para a penumbra. Concepções linguísticas 

geralmente se dão em termos das condições de aplicação do predicado. Pode-se 

sustentar que um predicado admite penumbra devido a alguma característica nas suas 

condições de aplicação. De acordo com Soames (1999, p. 163) – que, no entanto, não 

defende a Teoria Trivalente da Vagueza – os predicados que admitem penumbra têm 

condições para a aplicação bem-sucedida e condições para a aplicação mal-sucedida. 

Essas condições são mutuamente exclusivas, mas não conjuntamente exaustivas. Como 

as condições são mutuamente exclusivas, se algo satisfaz as condições para aplicação 

bem-sucedida de “careca”, então não satisfaz as condições para a aplicação mal-

sucedida; e se algo satisfaz as condições para a aplicação mal-sucedida, então não 
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satisfaz as condições para a aplicação bem-sucedida. Como não são conjuntamente 

exaustivas, há casos que nem satisfazem as condições de aplicação bem-sucedida, nem 

satisfazem as condições para aplicação mal-sucedida: são os casos indefinidos. Para 

críticas à própria ideia de um terceiro valor ou lacuna entre os dois valores clássicos, 

veja-se Glanzberg (2009). Para os nossos propósitos, contudo, não precisamos ir além 

do que já fomos.  

 Em resumo, os predicados vagos não cortam seu domínio de aplicação apenas 

em uma extensão positiva e uma extensão negativa. Eles também admitem uma 

penumbra, formada pelos casos fronteira do predicado. É isso que explica o suposto fato 

de algumas frases contendo predicados vagos serem nem verdadeiras nem falsas, 

quando a está na penumbra de “F”, então “Fa” é indefinida. A Teoria Trivalente assume 

que a propriedade característica dos predicados vagos é encaixar-se na descrição acima.  

 

2.1.1. Solução do Sorites 

 O modo como a Teoria Trivalente da Vagueza resolve o paradoxo sorites 

depende dos detalhes de cada versão. Mais especificamente, depende do tratamento 

dado aos conectivos/quantificadores e da concepção de validade adotada. A introdução 

de um terceiro valor – ou de uma lacuna entre os dois valores clássicos – implica na 

necessidade de reformular algumas definições. Pode-se adotar uma concepção de 

validade que nos permita rejeitar a validade do argumento sorites, mas a solução mais 

simples é manter a validade como preservação de verdade e rejeitar alguma premissa 

(Keefe, 2000, p.104 e 107). Isto pode ser feito olhando apenas para os conectivos e 

quantificadores. Existem diferentes interpretações alternativas dos conectivos. Primeiro, 

podem ser interpretados verofuncionalmente (Tye, 1994) ou não verofuncionalmente 

(Richard, 2009). Segundo, mesmo que adotemos uma das duas, haverá divergência 

sobre qual será a interpretação correta de cada um. Não vou entrar em qualquer 

discussão deste tipo aqui. Ao contrário, no que segue assumo a interpretação 

verofuncional de Tye, e apresento a sua solução do paradoxo.  

 Tye (1994, p. 194) adota uma das interpretações propostas por Kleene (1952, pp. 

332-340) dos conectivos. 



61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não é difícil ver a motivação por trás de cada tabela escolhida. Quando as frases 

componentes da frase mais complexa possuem apenas valores clássicos (verdadeiro ou 

falso), os conectivos funcionam precisamente como funcionam na leitura clássica – esse 

é o chamado “requisito de normalidade” (Keefe, 2000, p.86; Machina, 1976, p.55). 

Assim, as diferenças relevantes ocorrem apenas quando uma das frases componentes é 

indefinida.  

 A negação de uma frase indefinida A é ela mesma indefinida. Por um lado, se 

¬A fosse verdadeira, então A seria falsa e, consequentemente, não seria indefinida. Por 

outro lado, se ¬A fosse falsa, então A seria verdadeira e, portanto, não seria indefinida. 

Para que uma disjunção seja verdadeira, basta que uma disjunta seja verdadeira, e para 

que seja falsa, basta que todas as disjuntas sejam falsas. Nos outros casos, a disjunção é 

indefinida. Uma conjunção é verdadeira se todas conjuntas são verdadeiras, falsa se pelo 

menos uma conjunta é falsa, e indefinida nos outros casos. A condicional é, como se 

A B ¬A AvB A˄B A→B 

V V F V V V 

V I F V I I 

V F F V F F 

I V I V I V 

I I I I I I 

I F I I F I 

F V V V F V 

F I V I F V 

F F V F F V 
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espera, um caso problemático. A única motivação notada por Tye é que A→B deve ser 

equivalente a ¬AvB. Por fim, A↔B pode ser definido como (A→B) ˄ (B→A).  

 O quantificador existencial é definido como segue. Ǝx Fx é verdadeiro se tem 

uma instância verdadeira, falsa se todas as suas instâncias são falsas, e indefinida nos 

outros casos. A intuição por trás da definição é que uma afirmação existencial será 

indefinida quando nenhuma instância for verdadeira, e pelo menos algumas forem 

indefinitas; o mesmo que ocorreria com a disjunção de todas as instâncias 

Fa1vFa2vFa3v... Fan. O quantificador universal é definido como segue. ∀xFx é 

verdadeira se todas as suas instâncias são verdadeiras, falsa se alguma instância é falsa, 

e indefinida nos outros casos. A ideia aqui é que uma afirmação universal é indefinida 

apenas quando nenhuma instância é falsa e algumas são indefinidas; o mesmo que 

ocorreria com a conjunção de todas as instâncias Fa1˄Fa2˄Fa3...˄Fan.  

 Isto é o suficiente para passarmos à solução do paradoxo. Considere primeiro a 

versão quantificada. A solução de Tye para essa versão consiste em rejeitar o princípio 

de tolerância sem, no entanto, aceitar a sua negação. Tome como exemplo o princípio 

para “careca”: ∀n (Can→Can+1). Nenhuma instância desse princípio será falsa, de modo 

que o princípio em si mesmo não será falso. Por outro lado, algumas instâncias serão 

indefinidas, dado que terão antecedente e consequente indefinidas. Lembre-se, de 

acordo com a Teoria Trivalente, o predicado “careca” admite uma penumbra, um 

conjunto de casos para os quais sua aplicação é indefinida. É plausível supor que, para 

algum n, tanto Can quanto Can+1 serão indefinidas. Como uma condicional com 

antecedente e consequente indefinidas é em si mesma indefinida, Can→Can+1 nesse 

caso será indefinida. Ora, uma afirmação universal com nenhuma instância falsa e 

algumas indefinidas é ela mesma indefinida. Logo, o princípio de tolerância é 

indefinido, isto é, é nem verdadeiro nem falso. A solução acima já indica o problema 

com a versão condicional do paradoxo: algumas premissas condicionais serão 

indefinidas.  

 A solução para a versão da linha desenhada é especialmente interessante. Essa 

versão do paradoxo para “careca” parte de Ca0  e ¬Ca10.000 para a conclusão de que Ǝn 

(Can˄¬Can+1). Se aceitarmos a Teoria Trivalente, então esse argumento é simplesmente 

inválido. Dado que pessoas com 0 fios de cabelo estão na extensão positiva de careca, 

Ca0 é verdadeira. Dado que pessoas com 10.000 fios estão na extensão negativa, 
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Ca10.000 é falsa. Mas disso não se segue que existe um número natural n entre 0 e 10.000 

tal que Can seja verdadeira e Can+1 falsa. Essa consequência só se seguiria se “careca” 

dividisse seu domínio de aplicação unicamente em extensão positiva e negativa. Vimos, 

contudo, que “careca” também admite uma penumbra. De fato, para algum n entre 0 e 

10.000, Can será indefinida. Em suma, mesmo que supormos que todas as premissas 

dessa versão do sorites são verdadeiras, não se segue que a conclusão o seja. A versão 

da linha desenhada é inválida.  

 

2.1.2. Os Critérios de Adequação 

 No primeiro capítulo, disse que uma teoria ideal da vagueza satisfaria três 

critérios: resolver o paradoxo sorites, não implicar que predicados vagos são incoerentes 

e não implicar que predicados vagos são precisos. Na seção anterior vimos que a Teoria 

Trivalente fornece uma resposta ao sorites. Além disso, está claro que ela não implica 

que predicados vagos são incoerentes. Seu principal problema é com o critério da 

precisão. 

 Na concepção tradicional, o domínio de um predicado é dividido em uma 

extensão positiva e uma negativa, e todo objeto do domínio está ou em uma ou na outra. 

Supondo que o domínio de aplicação de “careca” seja o domínio das pessoas, cada 

pessoa ou está na extensão positiva de careca ou está na extensão negativa. Isso implica 

que uma sequência sorites para “careca” seria dividida de modo a haver um número n 

tal que uma pessoa com n fios é careca e uma pessoa com n+1 não é. O resultado pode 

ser representado como segue: 

 

 

 

 

  

 

Extensão Positiva Extensão negativa 

|a0, a1, a2, a3 ,,,, an  | an+1, an+2…, an+m| 

Verdadeiro  Falso 
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Fica evidente que na concepção acima “careca” é um predicado preciso. Existe um 

último caso ao qual “careca” se aplica e um primeiro caso ao qual “careca” não se 

aplica. A sequência apresenta um último caso de careca seguido imediatamente por um 

primeiro de não careca. A Teoria Trivalente evita isto por meio da postulação de uma 

penumbra entre a extensão positiva e a extensão negativa de “careca”. O resultado agora 

pode ser representado como segue:  

 

 

 

 

 

 

Esta imagem, no entanto, não evita o problema da anterior. É verdade que a Teoria 

Trivalente é capaz de separar os casos nos quais a aplicação de “careca” gera uma 

verdade dos casos nos quais ela gera uma falsidade. Existe um último caso positivo de 

“careca” na sequência: an; e existe um primeiro caso negativo: an+m+1. Entre eles, 

contudo, há um conjunto de casos aos quais a aplicação gera o valor/lacuna indefinido. 

Chamemos-lhes de “casos indefinidos”. Nada disso evita a consequência de que 

predicados vagos são precisos. Na imagem acima, o predicado “careca” continua 

cortando a sequência de forma cirúrgica. A única diferença relevante é que ao invés de 

haver apenas uma fronteira – a fronteira entre os casos positivos e negativos – agora há 

duas fronteiras: a fronteira positivo/indefinidos e a fronteira indefinido/negativo. O item 

an é o último caso positivo de “careca”; seu vizinho imediato, an+1, é o primeiro caso 

indefinido. Portanto, há uma fronteira precisa entre os casos positivos de “careca” e os 

casos indefinidos de “careca”. O item an+m, é o último caso de indefinido, e seu vizinho 

imediato, an+m+1, é o primeiro negativo. Portanto, há também uma fronteira precisa entre 

os casos indefinidos e os negativos de “careca”. Começamos com uma fronteira e 

terminamos com duas. Ao invés de “careca” cortar o seu domínio cirurgicamente em 

um ponto, corta em dois. A Teoria Trivalente não satisfaz o critério da precisão.  

                Ext. Positiva      Penumbra       Ext. negativa 

|a0, a1, ,,,, an  | an+1..., an+m | an+m+1..., an+m+k| 

                    Verdadeiro         Indefinido Falso 
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 O resultado acima é que a Teoria Trivalente implica que os predicados vagos são 

de fato precisos. Assumindo a intuição de que nenhum predicado robustamente vago 

pode ser preciso, temos que os predicados aparentemente vagos – “careca”, “monte”, 

“alto”, etc. – não são robustamente vagos. Uma saída é virar a mesa e rejeitar que 

vagueza implique em imprecisão. Mesmo nesse caso, o problema fundacional da 

precisão (seção 1.2.3) permanece. Trata-se do problema de responder à seguinte 

pergunta: se predicados vagos são precisos, então como a sua extensão precisa é 

determinada? Essa pergunta parece ser ainda mais difícil de ser respondida pela Teoria 

Trivalente. Afinal, agora temos de explicar como cada uma das duas fronteiras de 

“careca”, por exemplo, é determinada. Nossos usos desse predicado seriam refinados o 

bastante para estabelecer um corte entre os casos positivo/indefinidos e entre os 

indefinido/negativos de “careca”. Intuitivamente falando, é um problema ainda maior 

ter de explicar como as duas fronteiras são determinadas.  

 Existem algumas respostas disponíveis ao defensor da Teoria Trivalente. No que 

segue, considero duas delas. Uma opção é sustentar que o erro do argumento acima é 

supor que todos os objetos do domínio de aplicação do predicado ou estão na extensão 

positiva ou estão na negativa ou estão na penumbra. Não se trata, aqui, de aumentar 

ainda mais o número de fronteiras (estratégia que consideraremos na seção 2.2). Pelo 

contrário, o ponto é questionar que só existam aquelas três opções sem, no entanto, 

afirmar que existam mais. Essa é a estratégia de Tye (1994, p.195). De acordo com Tye, 

devemos assumir o seguinte.  

 

• Predicados vagos admitem casos positivos, casos indefinidos e casos negativos; 

e não existe uma questão de fato acerca de se esses são ou não os únicos casos.  

 

A tese acima não afirma que existem mais do que as três opções consideradas. Mas ela 

impede que suponhamos que existam somente as três. Uma vez que o argumento contra 

a Teoria Trivalente depende dessa suposição, ele falha. 

 O argumento de Tye a favor dessa tese é como segue. Considere a pergunta: 

existem apenas três opções? Suponha que sim. Nesse caso, como vimos, o predicado 
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“careca” é preciso. Suponha que não. Nesse caso, existe ainda uma quarta opção. Pode-

se então perguntar: são essas quatro opções as únicas? Se sim, então caímos no mesmo 

problema de antes, e predicados vagos serão de fato precisos. Se não, então 

precisaremos de uma quinta opção. São as cinco opções as únicas? Se sim, então 

predicados vagos são precisos. Se não, então precisamos de uma sexta opção; e assim 

por diante. Por um lado, não é verdade que existam apenas três opções, pois isso 

implica que predicados vagos são precisos. Por outro, não é falso que existam apenas 

três opções, pois isso implica em esquisitices metafísicas (o próprio quarto valor) ou 

regresso ao infinito. Conclusão: não há uma questão de fato sobre se existe ou não uma 

quarta opção. Isto pode ser expressado dizendo-se que é em si mesmo indefinido se ou 

não existem apenas três opções. 

 Keefe (2000, p. 121) apresenta uma objeção que me parece decisiva contra o 

argumento acima. Podemos explicitar o argumento de Tye como segue:  

 

 (2) Não é verdadeiro que existem apenas três opções. 

 (3) Não é falso que existem apenas três opções. 

 (4) Logo, é indefinido se existem apenas três opções. 

 

Como (4) se segue de (2) e (3)? Suponha, por exemplo, que existe uma quarta opção: 

indefinido*. Nesse caso, o máximo que poderíamos concluir a partir de (2) e (3) é que é 

indefinido ou indefinido* que existem apenas três opções. De fato, para que a inferência 

de (4) no argumento acima seja permitida, é preciso que haja apenas três opções: 

verdadeiro, falso e indefinido. Para mostrar que é indefinido que existem apenas três 

opções, Tye assume justamente que existem apenas três opções. No fim das contas Tye 

assume aquilo que pretende rejeitar. 

 Mark Richard (2009, p.476) sustenta que o erro do argumento contra a Teoria 

Trivalente está em assumir que existe um último caso positivo de careca e um primeiro 

caso indefinido.  A sua resposta passa pelas noções de penumbra e indefinido. Primeiro, 

ele adota uma concepção linguística do que é para um predicado possuir uma penumbra. 
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Seguindo Soames, um predicado possui uma penumbra quando há objetos que nem 

satisfazem as condições para a aplicação bem-sucedida nem as condições para a 

aplicação mal-sucedida.8 Se João está na penumbra de “careca”, então as condições de 

aplicação de “careca” nada dizem sobre se ele deve ser incluído na extensão positiva ou 

na extensão negativa desse predicado. Como as condições de aplicação de “careca” não 

determinam em qual lado está João, é indefinido se (1) é verdadeira ou falsa. Por outras 

palavras, (1) é indefinida (Richard prefere indeterminada). Segundo, indefinido não é 

entendido como um terceiro valor de verdade. Nessa concepção, só existem dois valores 

de verdade, mas pode estar indefinido qual deles uma frase tem.  

 Agora, o argumento procede como segue. Uma vez que an+1 está na penumbra 

de “careca”, não está definido se ele é careca ou não. Mas se não está definido se an+1 é 

careca ou não, então não podemos assumir que an é o último caso de “careca” na 

sequência. Por outro lado, também não podemos assumir que an não seja o último item 

careca da sequência. Pois só poderíamos assumir isso se estivesse definido que o 

próximo item, an+1, é careca. Mas isto também está indefinido. Portanto, não há um caso 

que possamos justificadamente apontar como sendo o último caso positivo de “careca”. 

Um argumento similar nos permitiria mostrar que também não há um que possamos 

apontar como sendo o primeiro caso negativo de “careca”. Tão logo entendemos 

corretamente o que significa dizer que é indefinido se um determinado item é ou não 

careca, percebemos que de fato “careca” não tem fronteiras. O predicado “careca” não é 

preciso. 

 Não acredito que o argumento acima seja suficiente para salvar a Teoria 

Trivalente do desafio posto pelo critério da precisão. Mesmo aceitando tudo que foi 

dito, continua sendo o caso de “careca” cortar o seu domínio de forma precisa em três 

partes. Retorne à imagem acima da divisão tripartida do domínio de “careca”. O item an 

                                                      
8 Há diferenças entre Soames e Richard no que diz respeito ao mecanismo que faz com que um predicado 

acabe por ter uma penumbra. De acordo com Soames, isso ocorre porque o predicado (i) tem condições 

suficientes para a aplicação bem-sucedida, (ii) condições suficientes para a aplicação mal-sucedida, (iii) 

essas condições são mutuamente exclusivas mas (iv) não são conjuntamente exaustivas. Richard (2009, p. 

465-467) pensa que essa definição não é boa o bastante para justificar uma lacuna entre os dois valores 

clássicos de verdade, propondo uma pequena modificação. De acordo com ele, um predicado “F” tem 

uma penumbra quando (i) tem condições necessárias e suficientes para a aplicação bem-sucedida (ii) tem 

condições necessárias e suficientes para a aplicação mal sucedida, (iii) essas condições são mutuamente 

exclusivas e (iv) não são conjuntamente exaustivas.     
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é o último para o qual está definido que “careca” se aplica, enquanto o ítem an+1 é o 

primeiro para o qual está indefinido. Há uma fronteira precisa entre os casos definidos e 

os indefinidos de “careca”. Do mesmo modo, an+m é o ultimo caso para o qual está 

indefinido se “careca” se aplica ou não, e an+m+1 é o primeiro caso para o qual está 

definido que “careca” não se aplica. Há uma fronteira precisa entre os casos indefinidos 

e os definidos de “não-careca”. Novamente, temos duas fronteiras precisas onde deveria 

haver nenhuma. O critério da precisão é violado.  

 O próprio Richard reconhece esta objeção e apela a uma solução epistêmica para 

a mesma (2009, p. 476-477). Apesar de predicados vagos possuírem fronteiras no 

sentido acima, frequentemente não é possível para nós sabermos onde ela se situa. 

Nesse caso, não é claro se não seria mais plausível rejeitar de uma vez por todas a 

Teoria Trivalente e aceitar a Teoria Epistêmica em seu lugar. Falarei um pouco mais 

sobre isso mais tarde. Por agora, apenas note que essa solução, no fim das contas, aceita 

a violação do critério da precisão. 

 Em conclusão, não é claro como a Teoria Trivalente pode satisfazer o critério da 

precisão. Por fim, pode gerar algum estranhamento o fato de nada ter dito sobre 

metavagueza. A discussão sobre se ou não a Teoria Trivalente implica que predicados 

vagos são precisos é frequentemente conectada com a discussão sobre metavagueza (o 

mesmo ocorre com o Gradualismo e o Supervalorativismo). Apesar disso, a última foi 

propositalmente ignorada. Na seção 2.1.4 volto ao tema, e defendo que de fato a 

discussão sobre metavagueza, por mais importante que seja, não é essencial para o 

debate sobre o critério da precisão. Ao contrário, o foco excessivo na metavagueza pode 

obscurecer o que realmente está em jogo.    

  

2.1.3. Intuições 

 Resta-nos avaliar como a Teoria Trivalente se sai relativamente às intuições 

sobre vagueza. Na seção 1.9 considerei seis intuições, e sustentei que toda teoria da 

vagueza tem de sistematizá-las. Por sistematizar entende-se eleger (i) quais delas são 

aceitas e quais são rejeitadas e (ii) dentre as aceitas, quais as mais fundamentais. Não 

me é claro que a Teoria Trivalente disponha de um modo plausível de sistematizar 

nossas intuições. A estratégia mais intuitiva é tomar a intuição dos casos fronteira como 
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a mais fundamental e explicar as outras em termos dela. Acredito que o resultado de 

adotarmos essa estratégia não é convincente. No que depender dela, ficamos sem uma 

boa explicação de algumas de nossas intuições sobre vagueza.   

 A intuição dos casos fronteira (iv) parece ser a mais facilmente explicada pela 

Teoria Trivalente da Vagueza. Os casos fronteira de um predicado podem ser 

entendidos como aqueles que estão em sua penumbra. A partir daí, podemos interpretar 

várias das outras intuições. Por exemplo, pode-se explicar a intuição da ausência de 

fronteira (i) – que predicados vagos aparentemente não estabelecem um corte preciso 

em seu domínio – em termos de ausência de fronteira entre os casos positivos e 

negativos. Isto, por sua vez, nos permite explicar a intuição da incognoscibilidade (vi) – 

que é impossível para nós sabermos onde está a fronteira de um predicado vago. A 

razão pela qual não podemos conhecer a fronteira entre a extensão positiva e a negativa 

de um predicado vago é que tal fronteira não existe. A intuição da arbitrariedade da 

fronteira – que toda precisão de um predicado vago é igualmente arbitrária – pode ser 

interpretada como afirmando que qualquer distribuição dos itens da penumbra entre a 

extensão positiva e a negativa seria igualmente arbitrária. Precisão, nesse caso, seria 

entendida como a distribuição dos itens da penumbra pelas extensões positiva e 

negativa, de modo a estabelecer uma fronteira entre as últimas.  

 Repare que a estratégia acima interpreta as nossas intuições sobre a ausência, 

incognoscibilidade e arbitrariedade da fronteira como intuições sobre a ausência, 

incognoscibilidade e arbitrariedade da fronteira entre extensão positiva e extensão 

negativa. A explicação assume que tudo corre bem com as fronteiras entre extensão 

positiva e penumbra, e entre penumbra e extensão negativa. O problema é que se a 

fronteira entre extensão positiva e extensão negativa é intuitivamente 

inexistente/incognoscível/arbitrária, então também a fronteira entre extensão positiva e 

penumbra (penumbra/negativa) é intuitivamente inexistente/incognoscível/arbitrária. 

Mas a Teoria Trivalente parece não conseguir explicar o último grupo de intuições.   

 Retorne para a imagem tripartida do predicado “careca” apresentada na seção 

anterior. Vimos que não é mais intuitivo que exista uma fronteira entre extensão 

positiva e penumbra, como aquela imagem sugere, do que seria uma fronteira entre 

extensão positiva e negativa. A ideia de que podemos conhecer a fronteira entre 

extensão positiva e penumbra também não nos soaria melhor do que a de que podemos 
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conhecer a fronteira entre extensão positiva e negativa. Por fim, os diferentes candidatos 

à fronteira entre extensão positiva e penumbra também podem ser considerados 

igualmente arbitrários, assim como ocorreu com os diferentes candidatos à fronteira 

entre extensão positiva e negativa. Cada uma dessas intuições sobre as novas divisões 

de “careca” requer uma explicação. Não podemos rejeitá-las arbitrariamente, e são 

difíceis de serem explicadas pela Teoria Trivalente.  

  Restam duas intuições. A intuição da tolerância (iii) – que predicados vagos são 

tolerantes a mudanças suficientemente pequenas – é rejeitada como um equívoco. De 

acordo com a Teoria Trivalente, predicados vagos não são realmente tolerantes. Como 

vimos, isto não significa que o princípio de tolerância é falso. O princípio não é falso 

porque não tem qualquer instância falsa e, em parte, é isto que explica seu aspecto 

intuitivo. A explicação me parece inicialmente plausível. Por fim, não me é claro como 

a Teoria Trivalente lidaria com a intuição da questão de fato (ii) – que não há uma 

questão de fato sobre onde é a fronteira dos predicados vagos. Podemos conceder que 

seria possível entender essa intuição em termos da noção de indefinido. Quando um 

objeto é indefinidamente careca não há uma questão de fato sobre se ou não ele é careca 

(como Richard gostaria), e a existência de casos indefinidos é que explicaria a nossa 

intuição da questão de fato. Em todo caso, essa é a intuição mais obscura das seis, e 

podemos deixá-la de lado aqui.  

 Em conclusão, a Teoria Trivalente tem dificuldades com pelo menos três 

intuições sobre os predicados vagos: a intuição da ausência de fronteira, a intuição da 

incognoscibilidade da fronteira e a intuição da arbitrariedade da fronteira.    

 

2.1.4. Outras Objeções 

 Meu objetivo é discutir as dificuldades de cada teoria em satisfazer 

conjuntamente os três critérios de adequação e sistematizar adequadamente as intuições 

(i)-(vi). Por essa razão, ignorei algumas objeções importantes à Teoria Trivalente. Vale 

a pena pelo menos mencionar duas delas aqui, que também têm importância para a 

Teoria dos Graus e o Supervalorativismo.  
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 Primeiro, a teoria gera resultados contraintuitivos quanto ao valor de verdade de 

certas frases. Considero o problema apenas com relação à interpretação dos conectivos 

adotada por Tye, mas ele também aparece para outras interpretações verofuncionais 

(Williamson, 1994, cap. 4). Eis alguns exemplos do problema. Intuitivamente, toda 

frase da forma A˄¬A é falsa, enquanto toda frase da forma Av¬A é verdadeira. Na 

leitura de Tye, no entanto, ambas as intuições estão erradas. Quando A é indefinido, 

tanto A˄¬A quanto Av¬A serão indefinidos. Tudo que Tye (1994, p.194) consegue 

reter de nossas intuições é que nenhuma frase da primeira forma será verdadeira (trata-

se de uma quase-contradição) e nenhuma da segunda forma será falsa (trata-se de uma 

quase-tautologia). Imagine, agora, que João é mais alto do que Marcos, mas ambos 

estão na penumbra de “alto”. Nossa intuição é que, nesse caso, a condicional “Se 

Marcos é alto, então João é alto” é verdadeira. Na leitura de Tye dos conectivos, 

contudo, a condicional será indefinida. Exemplos do tipo podem ser multiplicados 

(Keefe, 2000, pp. 96-97; Santos, 2015, p.5-6). 

 Em segundo lugar, a teoria tem problemas com metavagueza ou vagueza de 

ordem superior. Metavagueza é nada mais do que vagueza na metalinguagem. Uma 

metalinguagem é uma linguagem que usamos para falar de outra linguagem. 

Grosseiramente falando, podemos ordenar as linguagens em diferentes níveis. Aquela 

linguagem que usamos para falar das coisas será a linguagem de primeira ordem, 

enquanto a linguagem que usamos para falar da primeira será a de segunda ordem, a que 

usamos para falar da segunda será a de terceira ordem, e assim por diante. Com exceção 

da linguagem de primeira ordem, todas as outras são metalinguagens. 

Correspondentemente, a vagueza pode reaparecer em cada nível, gerando vagueza de 

primeira, segunda, terceira (etc.) ordem. Sustenta-se que a Teoria Trivalente tem 

dificuldade em reconhecer e explicar isso.  

 Os problemas começam a surgir quando olhamos para certos elementos da 

teoria. No centro da explicação dessa teoria, por exemplo, estão expressões 

metalinguísticas como “ser um caso positivo de ‘F’”, “ser um caso indefinido de ‘F’”, 

“ser um caso negativo de ‘F’”. Supõe-se que essas expressões são precisas. Ocorre, 

contudo, que essas expressões são elas próprias vagas. Um modo dramático de perceber 

isso é notar que o paradoxo sorites pode ser formulado para cada uma delas. Eis o 

exemplo para a expressão “ser um caso positivo de ‘careca’”.  
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(5) Uma pessoa com 0 fios de cabelo na cabeça é um caso positivo de “careca”. 

(6) Para todo n, se uma pessoa com n fios de cabelo é um caso positivo de 

“careca”, então uma pessoa com n+1 fios também é.  

(7) Uma pessoa com 10.000 fios de cabelo na cabeça é um caso positivo de 

“careca”. 

 

O argumento sorites acima parece tão convincente quanto o argumento originalmente 

formulado para “careca”. A metalinguagem empregada pela Teoria Trivalente dá 

origem aos mesmos problemas que surgiram na linguagem de primeira ordem: vagueza 

e sorites. Assumir que a metalinguagem não é vaga evita o problema, mas é arbitrário.  

 Por fim, muitas das discussões anteriores poderiam ser formuladas em termos de 

metavagueza. Por exemplo, pode-se apresentar o problema da Teoria Trivalente em 

satisfazer o critério da precisão em termos de ela ter de empregar uma metalinguagem 

precisa. Vimos que a imagem tripartida dos predicados vagos viola o critério da 

precisão. Alegadamente é porque os predicados metalinguísticos “ser um caso positivo 

de ‘careca’”, “ser um caso indefinido de ‘careca’” e “ser um caso negativo de ‘careca’” 

são tratados como precisos que a teoria implica uma imagem tripartida de “careca”. É 

pela mesma razão, pode-se dizer, que a teoria não consegue explicar adequadamente as 

intuições da ausência/incognoscibilidade/arbitrariedade da fronteira dos predicados 

vagos. As dificuldades da Teoria Trivalente nesses pontos estão ligadas com o fato de 

não ser capaz de reconhecer a vagueza de certas expressões metalinguísticas.  

 Apesar de não rejeitar que a discussão possa ser colocada nesses termos, evito 

fazê-lo tanto quanto possível. A razão para isto é que a abordagem pela metavagueza 

pode obscurecer o que realmente está em jogo quando discutimos o critério da precisão 

de um predicado vago. De forma direta, o problema sobre “careca” é um problema 

sobre “careca” e não sobre qualquer predicado metalinguístico. Intuímos que “careca” 

não é preciso, não corta seu domínio entre os objetos aos quais se aplica e os objetos de 

qualquer outro tipo. Em parte, é devido a esta intuição sobre “careca” que rejeitamos 

uma imagem bipartida ou tripartida desse predicado. Uma das razões para o critério da 
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precisão foi a dificuldade em explicar como a suposta extensão precisa de “careca” é 

determinada. Na base disso está o problema da referência para o nosso predicado 

“careca”, e não problemas com predicados metalinguísticos. Seja em uma imagem 

bipartida, seja em uma imagem tripartida, o problema da referência para “careca” é um 

problema sobre um predicado cotidiano de primeira ordem. Por fim, a discussão do 

critério da precisão por vezes sequer toca em problemas de metavagueza. A teoria 

epistêmica viola o critério, mas isso nada tem a ver com teses sobre metavagueza.  

 

2.2. GRADUALISMO 

 Assim como a Teoria Trivalente, o Gradualismo ou Teoria dos Graus recorre a 

mais do que dois valores de verdade em sua explicação da natureza da vagueza. Como 

consequência, ele também requer uma lógica plurivalente. De fato, as duas são as 

principais alternativas plurivalentes de explicação do fenômeno. A diferença 

fundamental entre ambas é que a Teoria dos Graus aceita infinitos valores extras, indo 

muito além do modesto terceiro valor/lacuna aceito pela Teoria Trivalente. A motivação 

para os infinitos valores é a crença de que a verdade admite infinitos graus. Tanto a 

lógica com infinitos valores quanto a ideia de graus de verdade podem ser usados para 

explicar outros fenômenos que não a vagueza. O traço característico do Gradualismo 

para a vagueza é colocar os graus de verdade no centro da explicação das expressões 

vagas. 

 A existência de graus de verdade pode ser motivada de diferentes modos. 

Primeiro, nossas atribuições cotidianas de verdade/falsidade por vezes parecem nos 

comprometer com a tese de que há graus de verdade e falsidade (Sainsbury, 2009, p.57-

58). Isto ocorre quando dizemos que “p é em alguma medida verdadeira”, “p é em 

grande parte verdadeira”, “p é mais verdadeira do que q”, etc. Segundo, nosso 

entendimento pré-teórico de verdade como correspondência é bem adaptado à noção de 

graus de verdade (Machina, 1976, p. 54). É intuitiva a ideia de que o que dizemos pode 

corresponder mais ou menos aos fatos, isto é, que existem graus de correspondência 

entre proposições e fatos. Uma vez que aceitamos graus de correspondência, e que uma 

proposição é verdadeira na medida em que corresponde ao mundo, é natural aceitar que 

existem graus de verdade.  
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 No que diz respeito à vagueza, a intuição dos casos fronteira também é a 

principal motivação para o Gradualismo. Nesse ponto, inclusive, ele se sai melhor do 

que a Teoria Trivalente. A última é capaz de explicar a aparência de que os casos 

fronteira de um predicado vago possuem um status especial, mas falha em explicar a 

intuição de que nem todos os casos fronteira têm o mesmo status. Os casos fronteira de 

“careca”, por exemplo, não estão todos em pé de igualdade, pois uns são mais carecas 

do que outros. Onde a é mais careca do que b, “a é careca” é alegadamente mais 

próximo da verdade do que “b é careca”. Por outras palavras, “a é careca” é mais 

verdadeira do que “b é careca”. Isto é apenas outro modo de dizer que “a é careca” é 

verdadeira em um grau maior do que “b é careca” (Sainsbury & Williamson, 1997, 

p.475). 

 Assim como a Teoria Trivalente tem problemas com a noção de indefinido, o 

Gradualismo tem problemas com a noção de graus de verdade. O mais comum é 

assumir infinitos e não enumeráveis graus de verdade. Os graus são representados pelos 

números reais no intervalo [0, 1]; sendo 0 totalmente falso e 1 totalmente verdadeiro. A 

escolha dos reais não é acidental; pretende-se, dentre outras coisas, que o intervalo 

represente adequadamente o contínuo dos graus em uma sequência, sem deixar qualquer 

grau atribuível de fora (Keefe, 2000, p. 94). Uma frase contendo uma expressão vaga 

pode ser totalmente verdadeira (valor 1), totalmente falsa (valor 0) ou ter qualquer um 

dos infinitos valores entre os dois clássicos. Não precisamos entrar nos detalhes aqui, 

pois o que nos interessa é como isso nos permite explicar a natureza dos predicados 

vagos.  

 De acordo com o Gradualismo, os predicados vagos são um caso especial de 

predicados de graus (Peacocke, 1981, p.125; Mignucci, 1993, p.244; Edgingiton, 1997, 

p.296). Isto contrasta com a imagem clássica. Lembre-se, na imagem clássica o 

predicado “careca” tem seu domínio de aplicação dividido entre as coisas às quais se 

aplica (a extensão positiva) e as coisas às quais não se aplica (a extensão negativa). Na 

Teoria dos Graus, predicados como “careca” podem se aplicar em maior ou menor grau 

aos objetos de seu domínio. Algumas pessoas são totalmente carecas, caso em que 

careca se aplica em grau 1. Outras são totalmente não carecas, caso em que “careca” se 

aplica em grau 0. Ainda outras são meio carecas e meio não carecas, caso em que 

“careca” se aplica em grau 0.5. Em princípio, o predicado pode se aplicar em qualquer 
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grau no contínuo [0, 1]. O mais plausível é assumir que a variação no grau de aplicação 

é devida a alguma variação no próprio mundo. Ou seja, é porque João é de fato careca 

num determinado grau que o predicado “careca” se aplica naquele grau a João. Por fim, 

talvez nem todo predicado de grau seja um predicado vago. Poderíamos distinguir os 

predicados vagos de outros predicados de graus pelo fato de que o domínio de aplicação 

dos primeiros pode ser organizado em uma sequência sorites, na qual cada sucessor é 

apenas insignificantemente diferente do antecessor. Em resumo, predicados vagos são 

predicados de grau cujo domínio de aplicação pode ser organizado em uma sequência 

sorites.  

 

2.2.1. Solução do Sorites 

 A solução do sorites depende da versão de Gradualismo em jogo. Aqui vou 

adotar a interpretação verofuncional de Machina (1976) dos conectivos, e a concepção 

de validade como preservação de graus de verdade – um argumento é válido se e só se 

não é possível que a conclusão tenha um grau de verdade menor do que a premissa 

menos verdadeira. A partir disso, o Gradualismo nos permite resolver o sorites indutivo 

e condicional atacando simultaneamente algumas premissas e a validade do argumento. 

A versão da linha desenhada é considerada inválida. (Para um tratamento alternativo, 

veja-se Edgington (1996)).  

   A definição dos conectivos é como segue.  

 

 

 

 

 

 

 

|¬A| = 1 - |A| 

|A & B| = min (|A|, |B|) 

|A v B| = max (|A|, |B|) 

|A → B| = 1 se |B| ≥  |A|,  

    = 1 - (|A| - |B|) de 

outro modo. 
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Lê-se “|A|” como o valor de A. As definições acima também satisfazem o requisito de 

normalidade, de modo que quando as frases componentes da frase mais complexa 

possuem apenas valores clássicos (verdadeiro ou falso), os conectivos funcionam 

precisamente como funcionam na leitura clássica. 

 A ideia por trás da negação é que quanto mais verdadeira é uma frase A, menos 

verdadeira é sua negação; e quanto mais verdadeira é a negação, menos verdadeira é A. 

Uma conjunção tem o mesmo valor de sua conjunta de menor valor. Isto satisfaz a 

intuição de que a falsidade de uma conjunta contamina a conjunção inteira, de modo 

que a conjunção será falsa no mesmo grau que sua conjunta mais falsa. Por razões 

análogas, uma disjunção tem o valor de sua disjunta de maior valor. Classicamente, uma 

condicional é mal-sucedida quando a antecedente é verdadeira e a consequente falsa. Na 

definição acima, uma condicional é mal-sucedida na medida em que a antecedente é 

mais verdadeira do que a consequente. A condicional é verdadeira quando a antecedente 

é no máximo tão verdadeira quanto a consequente; a partir daí, quanto maior for a 

diferença entre ambos, menos verdadeira será a condicional. 

 Quanto aos quantificadores universal e existencial, mantém-se a analogia 

respectivamente com a conjunção e a disjunção. Uma frase ∀xFx tem o mesmo valor da 

conjunção de todas as instâncias Fa1˄Fa2˄Fa3...˄Fan. Diz que o valor de ∀xFx é o seu 

maior limite inferior – isto é, o maior número que é tal que: é igual ou menor do que o 

valor de cada uma das instâncias – para expressar a mesma ideia com relação a 

domínios com infinitos membros. Uma frase ƎxFx tem o mesmo valor da disjunção de 

todas as suas instâncias Fa1vFa2vFa3...vFan. Diz-se que o valor de ƎxFx é o seu menor 

limite superior – isto é, o menor número que é tal que: é igual ou maior que o valor de 

cada instância – para expressar a mesma ideia com relação a domínios com infinitos 

membros.  

 Isto basta para resolvermos as diferentes versões do paradoxo. Resolve-se a 

versão quantificada rejeitando-se, primeiramente, o princípio de tolerância. Considere o 

princípio formulado para “careca”: ∀n (Can→Can+1). Algumas instâncias do princípio 

terão uma antecedente um pouquinho mais verdadeira do que a consequente. Estas 

instâncias não serão totalmente verdadeiras e, assim, o próprio princípio não será 
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totalmente verdadeiro. Repare, no entanto, que a diferença entre o grau de verdade da 

antecedente e o grau de verdade da consequente de cada instância sempre será muito 

pequena. Daí que cada uma das instâncias será pelo menos quase completamente 

verdadeira. Consequentemente, o próprio princípio será também quase completamente 

verdadeiro. Em parte, é isso que explica o fato de ele ser tão intuitivo: ele falha por 

pouco. Se aceitarmos isso, teremos de assumir que a versão quantificada tem uma 

premissa completamente verdadeira, Ca0, uma premissa quase completamente 

verdadeira, ∀n (Can→Can+1), e uma conclusão completamente falsa, Ca10.000. Isto 

significa que o argumento não preserva o grau de verdade e, consequentemente, não é 

válido na concepção assumida de validade. (Mas repare, continua sendo o caso que se 

as premissas fossem completamente verdadeiras, a conclusão também seria. Esta é 

mais uma razão pela qual o argumento parece sólido, apesar de não sê-lo). 

 A solução para a versão condicional é a mais interessante. Dado o ponto acima, 

cada premissa condicional desta versão será quase completamente verdadeira. Mas as 

suas antecedentes e consequentes terão grau de verdade cada vez menor. Ao longo das 

aplicações do Moduns Ponens obteremos conclusões cada vez menos verdadeiras. A 

conclusão de cada passo será apenas um pouquinho menos verdadeira do que a do passo 

anterior. Entretanto, após muitas e muitas perdas graduais de verdade, acabaremos 

alcançando uma conclusão completamente falsa. Como a perda de verdade ocorre 

gradualmente, é difícil perceber o que há de errado em cada passo. Quando olhamos 

para o todo do argumento fica mais fácil ver o erro. Novamente, isso significa que o 

argumento não preserva o grau de verdade e, portanto, não é válido. O problema é que o 

Modus Ponens não é uma regra válida de inferência. Suponha que |P| = 0.9 e |Q| = 0.8. 

Nesse caso,  

 

|P→Q| = 1 - (0.9 - 0.8) = 0.9 

 

Portanto, a premissa de menor valor do argumento abaixo é 0.9. 

 

P→Q, P├ Q 
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A conclusão, no entanto, é 0.8. O grau de verdade não foi preservado.  

 Resta-nos considerar a versão da linha desenhada. Ambas as premissas desse 

argumento, Ca0 e ¬Ca10.000, são verdadeiras em grau 1. Mas daí não se segue que Ǝn 

(Can˄¬Can+1) será verdadeira em grau 1. Para Ǝn (Can˄¬Can+1) ser verdadeira em grau 

1 teria de haver pelo menos uma instância verdadeira em grau 1. Isto só ocorreria se 

fosse o caso de ser verdadeiro em grau 1 que uma pessoa com n fios de cabelo na 

cabeça é careca e verdadeiro em grau 0 que uma pessoa com n+1 é careca. Uma vez que 

“careca” admite graus, isto nunca ocorrerá. O mero acréscimo de um fio de cabelo 

nunca torna uma pessoa careca em grau 1 numa careca em grau 0. No máximo o 

acréscimo de um fio pode diminuir infimamente o grau de carequice de alguém. Em 

suma, o argumento é inválido.   

 

 

2.2.2. Critérios de Adequação 

 O Gradualismo fornece uma aparente solução ao paradoxo sorites. Além disso, 

não implica que predicados vagos são incoerentes em qualquer sentido relevante. Se há 

algum problema com relação aos critérios de adequação, deve ser com o critério da 

precisão. De fato, a Teoria dos Graus foi tomada por Horgan, quando apresentou o 

problema da precisão, como um exemplo paradigmático de teoria que trata predicados 

vagos como precisos (1994, p. 161-162). É certo que essa teoria não implica a 

existência de uma fronteira entre os casos nos quais um predicado se aplica em grau 1 e 

os casos nos quais se aplica em grau 0. Entretanto, veremos que isto não evita os 

problemas com o critério da precisão. 

 Imagine uma sequência partindo de uma pessoa com 0 fios de cabelo na cabeça 

até uma pessoa com 10.000 fios. De acordo com o Gradualismo, o primeiro item da 

sequência é careca em grau 1 e o último é careca em grau 0. Não existe, no entanto, uma 

passagem brusca do estado de careca em grau 1 para o de careca em grau 0. Em termos 

linguísticos, não existe uma passagem brusca do caso em que “careca” se aplica em 

grau 1 para o caso em que se aplica em grau 0. Ao contrário, a passagem se dá de pouco 
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em pouco, sendo que o grau de carequice – ou o grau de aplicação de “careca” – 

diminui aos poucos, na medida em que caminhamos do primeiro item em direção ao 

último.  

 Agora considere a seguinte sequência representando o que foi descrito acima.  

 

 

 

  

   

 

Na sequência acima, a0 é careca em grau 1 e há uma diminuição gradual do grau de 

carequice até alcançarmos o grau 0. Uma diminuição gradual ainda é uma diminuição, e 

podemos nos perguntar quando ela começa a ocorrer. Não é necessário que ela comece 

já no segundo item da sequência, a1, mas em algum momento tem de começar. Se nunca 

começasse a ocorrer a diminuição no grau de carequice, então a10.000 não seria careca 

em grau 0. Suponha, então, que a diminuição comece a ocorrer em an+1. Neste caso, 

an+1 será o nosso primeiro caso de careca em grau menor do que 1. Isto resultaria no 

seguinte. 

 

 

 

   

  

  

     

  

Grau 1     …. Mudança Gradual…    Grau 0 

 |a0, a1, a2, a3 ,,,, an,  an+1, an+2…, a10.000| 

 

Grau 1                 Grau menor que 1...     

 |a0, a1, a2..., an|  an+1, an+2…, a10.000| 
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 Na imagem acima, an é o último caso de careca em grau 1 e an+1 o primeiro caso 

de careca em grau menor do que 1. Por outras palavras, há uma fronteira precisa entre 

os casos nos quais “careca” se aplica em grau 1 e os casos nos quais se aplica em grau 

menor do que 1. Somente com isso já é argumentável que a Teoria dos Graus viola o 

critério da precisão, mas as coisas podem piorar muito. Note que an+1 será careca em 

algum grau específico menor do que 1 e maior do que 0. Seja esse grau Ψ. Pelo mesmo 

raciocínio, podemos mostrar que há um último caso de careca em grau Ψ e primeiro 

caso de careca em grau menor do que Ψ. Resultado: mais uma fronteira. Suponha que o 

primeiro caso de careca em grau menor do que Ψ ainda não seja o primeiro de careca 

em grau 0. Então ele será careca num grau Ф (Ψ > Ф > 0). Aplicando novamente o 

raciocínio, podemos mostrar que existe uma fronteira entre o último caso de careca em 

Ф e o primeiro caso de careca em grau menor do que Ф. Resultado: mais uma fronteira. 

Cada passo do procedimento revela a existência de uma nova fronteira no domínio de 

aplicação de “careca”. Para cada grau de carequice maior do que 0, há uma fronteira 

entre as coisas que são carecas nesse grau e aquelas que são carecas em grau menor. O 

domínio é cortado de fronteira em fronteira até alcançar o primeiro caso de careca em 

grau 0. A principal diferença em relação à Teoria Trivalente é que agora multiplicamos 

o número de fronteiras. Ao invés de assumirmos que “careca” estabelece duas fronteiras 

em seu domínio de aplicação, assumimos que estabelece, talvez, milhares. Em alguns 

casos, como o de predicado “grande”, é argumentável que haja infinitas fronteiras.  

 Se o raciocínio acima está correto, então o Gradualismo meramente aumenta o 

número de fronteiras dos predicados vagos, tal como fez, em uma escala menor, a 

Teoria Trivalente. No entanto, o aumento do número de fronteiras não explica a 

imprecisão desses predicados. Um predicado com infinitas fronteiras é tão preciso 

quanto um com duas ou três fronteiras. Precisão não é uma questão de maior/menor 

número de fronteiras, mas uma questão de existência/inexistência de fronteiras. No fim 

das contas, a Teoria dos Graus também implica que predicados vagos são precisos. O 

critério da precisão é violado.  

 Mais uma vez, isto nos leva direto ao problema da precisão. Uma vez que 

nenhum predicado robustamente vago é preciso, o Gradualismo implica que nenhum 

predicado aparentemente vago é robustamente vago. Virar a mesa e aceitar que os 

predicados vagos são precisos é uma opção. Neste caso, contudo, o problema 
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fundacional da precisão permanece. Teremos de explicar como as múltiplas fronteiras 

dos predicados vagos são determinadas. O que faz com que a prática de uso de “careca” 

seja tão refinada a ponto de estabelecer cortes precisos entre os casos de aplicação em 

grau 1 e os casos de aplicação em grau menor do que 1?  Aliás, para qualquer item que 

seja careca em grau Ψ (1>Ψ>0) poderemos perguntar como é que a fronteira entre os 

casos de aplicação em grau Ψ e os casos de aplicação em grau maior/menor que Ψ é 

estabelecida. Aparentemente, os problemas aqui são ainda mais difíceis do que eram em 

relação à Teoria Trivalente. 

 Uma possível resposta a este problema pode apelar simultaneamente à 

metafísica e epistemologia. Quanto à metafísica, sustentamos que o mundo de fato é tal 

que existem graus de carequice. Isto pode ser explicado em termos dos diferentes graus 

de instanciação da propriedade de ser careca ou diferentes graus de pertencimento ao 

conjunto dos carecas. Nessa linha, o predicado “careca” se aplicará a x no preciso grau 

em que x instancia a propriedade de ser careca. E o grau no qual x instancia esta 

propriedade é algo inteiramente determinado pelo mundo e independente de nossas 

crenças, desejos e práticas linguísticas em geral. Entretanto, dado a existência de muitos 

e muitos graus intermediários de carequice, devemos esperar que seja muito difícil – 

talvez impossível – determinar exatamente em qual grau intermediário de carequice 

uma pessoa está. Correspondentemente, é muito difícil determinar em qual grau 

intermediário o predicado “careca” se aplica a alguém. Por esta razão, não conseguimos 

apontar, numa sequência sorites, em qual grau intermediário de careca cada item está. A 

dificuldade em apontar a fronteira entre os casos de aplicação em grau 1 e os casos de 

aplicação em grau menor do que 1 se deve a isto. Existe tal fronteira, e ela está 

localizada onde o mundo determinou que esteja, mas não conseguimos conhecê-la. Em 

parte, é esta ignorância acerca do grau exato de aplicação dos casos intermediários que 

nos leva a pensar que predicados vagos sejam imprecisos. Mas trata-se apenas de um 

problema epistêmico. 

 Um problema para a perspectiva acima é que ela torna arbitrária a nossa 

atribuição de graus de verdade exatos às frases vagas. Apesar de frequentemente 

sabermos que um sujeito a é um caso intermediário de “careca”, raramente sabemos – 

se é que alguma vez sabemos – o grau exato no qual “careca” se aplica a a. 

Consequentemente, raramente sabemos o grau exato de verdade de “a é careca”. 
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Qualquer atribuição de nossa parte de um valor específico à “a é careca” será arbitrária. 

Machina aceita em parte esta objeção, mas responde que a arbitrariedade pode ser 

minimizada (1976, p.60-61). De acordo com ele, investigações empíricas poderiam pelo 

menos determinar padrões de uso de predicados como “careca”. Esses padrões poderiam 

revelar quando os usuários do predicado estão mais/menos seguros em aplicá-lo. Por 

fim, nossa atribuição de graus específicos poderia pelo menos ser baseada na 

segurança/insegurança dos falantes quanto à aplicação dos predicados. Não me é claro 

se Machina está assumindo que esses padrões determinam o grau de aplicação de 

“careca” ou se apenas servem de indício para um grau de aplicação que é, em si mesmo, 

determinado pelo mundo (como na imagem metafísica especulada acima). Mas 

podemos conceder que, pelo menos, a atribuição de graus de verdade não precisa ser 

totalmente arbitrária. Em todo caso, ela continuará sendo em boa medida arbitrária.  

 Seja como for, a resposta acima não escapa da violação do critério da precisão. 

Ao contrário, ela consiste em virar a mesa e aceitar a violação. Além disso, se vamos 

violar o critério, então é argumentável que o mais plausível seria abandonar o 

Gradualismo e adotar o Epistemicismo. A última, como Williamson tem repetidamente 

argumentado, é uma alternativa muito mais simples e conservadora de explicação.       

 

2.2.3. Intuições  

 Apesar de me parecer que o Gradualismo tem mais dificuldades do que a Teoria 

Trivalente no que diz respeito ao critério da precisão, ele leva vantagem no tratamento 

das intuições (i)-(vi). Novamente, a estratégia mais intuitiva é tomar a intuição dos 

casos fronteira como fundamental e explicar as outras em termos dela. 

 Como vimos, a Teoria dos Graus se sai bem na explicação da intuição dos casos 

fronteira. Os casos fronteira de um predicado vago são aqueles aos quais o predicado 

nem se aplica em grau 1, nem se aplica em grau 0. Reconhece-se, no entanto, que há 

diferentes graus de aplicação aos casos fronteira. Por exemplo, os casos fronteira de 

“careca” não são todos igualmente carecas. Alguns são apenas um pouquinho carecas, 

outros são meio carecas, outros quase completamente carecas, etc. Há muitos graus 

intermediários de carequice. Com isso, esboçamos uma explicação para a intuição da 

ausência de fronteira. Por um lado, não há mesmo uma fronteira entre os casos nos 
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quais “careca” se aplica em grau 1 e os casos nos quais se aplica em grau 0. Por outro, 

uma vez que a mudança ocorre muito gradualmente entre os itens da sequência sorites, é 

natural que, ao olhar para um par de vizinhos, tenhamos a impressão de que nenhuma 

mudança ocorre. Consequentemente, teremos a impressão de que não há sequer uma 

mudança de grau ali. Isto nos ajuda a explicar a intuição da incognoscibilidade da 

fronteira. A existência de muitos graus intermediários de aplicação torna impossível ou 

pelo menos muito difícil para nós conhecermos o grau intermediário exato de carequice 

de um item. Isto torna muito difícil ou impossível conhecermos as fronteiras. A intuição 

da arbitrariedade pode ser interpretada da seguinte forma: uma vez que cada par de 

vizinhos na sequência é um par de objetos absurdamente similares, é quase igualmente 

correto/incorreto aplicar o predicado a eles; daí a ideia de que seria arbitrário considerar 

que o predicado se aplica em grau 1 (0) a apenas a um deles.  

 As explicações acima levam aos mesmos problemas da Teoria Trivalente quanto 

às intuições da ausência e arbitrariedade da fronteira. Isto pode ser notado se 

considerarmos os casos dos carecas em grau 1. Por um lado, intuímos que não há uma 

fronteira entre carecas em grau 1 e carecas em grau menor do que 1. O gradualista 

deverá assumir que esta intuição é falsa. Talvez ela seja fruto de nossa ignorância acerca 

da fronteira.  Por outro lado, intuímos que qualquer fronteira escolhida entre os carecas 

em grau 1 e os carecas em grau menor do que 1 seria arbitrária. Suponha que alguém 

escolha an/an+1 como a fronteira entre grau 1/menor que 1 de careca. Nesse caso, 

poderemos argumentar que a escolha por an-1/an ou an+1/an+2 seria igualmente 

justificada. No fim das contas, portanto, a Teoria dos Graus rejeita também a intuição da 

arbitrariedade da fronteira. Novamente, uma saída seria apelar a uma explicação 

epistêmica, a razão pela qual qualquer escolha acima seria arbitrária é que de fato não 

conhecemos, e talvez sequer seja possível conhecermos, as fronteiras dos predicados 

vagos. Devido a nossa ignorância, nenhuma escolha de fronteira seria baseada em nosso 

conhecimento de que ela é a correta. Uma das vantagens da Teoria dos Graus sobre a 

Teoria Trivalente aqui é que a primeira pelo menos motiva uma saída epistêmica para os 

problemas acima. Se predicados vagos fossem predicados de graus como a teoria diz, 

então deveríamos mesmo esperar que pelo menos fosse muito difícil conhecer as suas 

fronteiras. Apesar disso, existe o problema de esse tipo de resposta tornar a Teoria 

Epistêmica uma opção mais plausível.     
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 A intuição da tolerância é rejeitada, pois pequenas diferenças podem fazer 

diferença para a aplicação do predicado. Uma pequena diferença, por exemplo, é 

determinante para se alguém é careca em grau 1 ou menor do que 1. Apesar disso, 

jamais uma pequena diferença será capaz de tornar um careca em grau 1 em um careca 

em grau 0. Resta a intuição da questão de fato, que parece resistir a qualquer explicação 

da Teoria dos Graus. De acordo com esta teoria existe uma questão de fato sobre onde é 

cada uma das muitas e muitas fronteiras de um predicado vago. Sequer podemos 

explicar a intuição apelando à noção de indefinido, pois a Teoria dos Graus não dispõe 

de nenhum sentido relevante de indefinido aqui. Não vejo como a inexistência de uma 

questão de fato sobre a localização das fronteiras na sequência sorites poderia ser 

explicada. Assim, a Teoria dos Graus tem dificuldades pelo menos com a intuição da 

questão de fato. 

 Em comparação à Teoria Trivalente, a Teoria dos Graus de Verdade se sai 

melhor com respeito às intuições relevantes. Apesar de as intuições da ausência e 

arbitrariedade da fronteira serem problemáticas, existe pelo menos motivação para 

aceitarmos que são equívocos gerados por um fenômeno epistêmico. A intuição da 

questão de fato, contudo, não é bem acomodada. Se o saldo geral não é ruim, também 

não é de todo satisfatório.  

 

2.2.4. Outras Objeções 

 A Teoria dos Graus enfrenta problemas similares aos da Teoria Trivalente no 

que diz respeito, por um lado, à avaliação semântica de certas frases e, por outro, à 

metavagueza. No que segue, considero rapidamente como os problemas surgem para 

uma versão da teoria que adota a interpretação verofuncional acima dos conectivos. 

 Comecemos pelo problema com as avaliações semânticas. No Gradualismo, nem 

toda frase da forma A˄¬A é completamente falsa. Suponha que A tenha um grau de 

verdade maior do que 0 e menor do que 1. Consequentemente, ¬A também terá um grau 

de verdade maior do que 0 e menor do que 1. Ora, o grau de verdade de A˄¬A é igual 

ao grau de verdade de sua conjunta menos verdadeira. Seja qual for a conjunta menos 

verdadeira, terá um grau de verdade maior do que 0. Resultado, A˄¬A não será 

totalmente falsa. A Teoria dos Graus permite que algumas contradições não sejam 
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totalmente falsas. Isto significa que a lei de não contradição ¬(A˄¬A) falha. Por outro 

lado, nem toda frase da forma Av¬A é completamente verdadeira. Suponha novamente 

que A tenha um grau de verdade maior do que 0 e menor do que 1 e, consequentemente, 

o mesmo ocorra para ¬A. Ora, o grau de verdade de Av¬A é o grau de verdade de sua 

disjunta mais verdadeira. Qualquer que seja a disjunta mais verdadeira, será verdadeira 

em grau menor do que 1. Assim, Av¬A será, nesse caso, verdadeira em grau menor do 

que 1. A lei do terceiro excluído também falha. Pode-se sustentar que, pelo menos, 

nenhuma frase da forma A˄¬A será completamente verdadeira, assim como nenhuma 

frase da forma Av¬A será completamente falsa (Machina, 1976, p.57). Para outros 

exemplos do tipo, veja Sainsbury (2009, p.62) e Keefe (2000, p.96-97).  

    Consideremos agora o problema com a metavagueza ou vagueza de ordem 

superior. O Gradualismo emprega expressões metalinguísticas como “verdadeiro em 

grau 1”, “verdadeiro em grau 0”, “verdadeiro em grau 0.5”, etc. Supõe-se que essas 

expressões sejam precisas. Para cada grau de verdade Ψ, podemos falar em um 

predicado se aplicando em grau Ψ; de modo que Fa é verdadeira em grau Ψ se e só se o 

predicado “F” se aplica em grau Ψ ao objeto a. Para nossos propósitos, é irrelevante se a 

explicação última para o grau de aplicação de um predicado é metafísica (isto é, em 

termos de grau de pertencimento a conjuntos ou grau de instanciação de propriedades). 

O que importa é que podemos formar um predicado metalinguístico como “’F’ se aplica 

em grau Ψ”. Este predicado também seria preciso. Agora substitua “F” por “careca” e 

“Ψ” por “1”. O resultado é que o predicado metalinguístico “‘careca se aplica em grau 

1” é preciso. Para ver que esse resultado é incorreto, basta olhar a seguinte formulação 

do sorites abaixo.  

 

(8) O predicado “careca” se aplica em grau 1 a pessoas com 0 fios de cabelo na 

cabeça.   

(9) Para todo n, se o predicado “careca” se aplica em grau 1 a pessoas com n fios 

de cabelo na cabeça, então aplica-se em grau 1 pessoas com n+1 fios de cabelo a 

cabeça. 

(10) O predicado “careca” se aplica em grau 1 a pessoas com 10.000 fios de 

cabelo na cabeça. 
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A formulação acima do paradoxo é alegadamente tão plausível quanto a original para 

“careca”. A Teoria dos Graus faz surgir os mesmos problemas – vagueza e sorites – 

para o predicado metalinguístico “‘careca’ se aplica em grau 1”. Assumir que o 

predicado metalinguístico não é vago resolve o problema, mas é arbitrário.  

 Mais uma vez, muitas das discussões anteriores podem ser colocadas em termos 

de metavagueza. É argumentável que o Gradualismo viola o critério da precisão porque 

implica que predicados metalinguísticos como “‘careca’ se aplica em grau 1” são 

precisos. Por outro lado, é alegadamente porque esses predicados são tratados como 

precisos que a teoria tem dificuldade parcial com as intuições da ausência e 

arbitrariedade da fronteira e falha em explicar a intuição da questão de fato. Pelas 

mesmas razões de antes (seção 2.1.4), evitarei colocar a discussão nesses termos.  

 

2.3. SUPERVALORATIVISMO 

 Assim como as teorias plurivalentes consideradas acima, o Supervalorativismo 

aceita a distinção entre os casos claros e os casos fronteira de aplicação dos predicados 

vagos. Entretanto, os supervalorativistas vão além e propõem uma semântica para esses 

predicados em termos dos modos como eles podem ser tornados precisos. O resultado é 

uma teoria sofisticada que, alegadamente, é a que melhor sistematiza certa imagem 

intuitiva da vagueza. É com esta imagem que começamos.  

 Antes de mais nada, os predicados vagos admitem casos fronteira. A distinção 

entre os casos claros e os casos fronteira é similar à proposta pela Teoria Trivalente. Os 

casos claros incluem casos positivos e negativos. Os casos fronteira são aqueles aos 

quais a aplicação do predicado é indefinida. Nesse sentido, a extensão de um predicado 

vago é dividida em três partes: extensão positiva, penumbra e extensão negativa. O que 

caracteriza os predicados vagos, no entanto, não é a tripartição. Supervalorativistas 

enxergam a existência de casos indefinidos como um sinal de que os predicados vagos 

são em algum sentido incompletos. Eles são incompletos no sentido de que sua extensão 

não foi completamente determinada, não houve uma decisão sobre qual das precisões 

será a sua extensão. Apesar de esta imagem já estar presente na defesa clássica de Kit 
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Fine (1975), talvez ela seja mais frequentemente expressada pelo que David Lewis 

chamou de “indecisão semântica” (veja-se por exemplo Keefe (2000, p.205) e Garcia-

Carpintero (2009, 346)).  

 

 

“The only intelligible account of vagueness locates it in our thought and 

language. The reason it's vague where the outback begins is not that there's 

this thing, the outback, with imprecise borders; rather there are many things, 

with different borders, and nobody has been fool enough to try to enforce a 

choice of one of them as the official referent of the word 'outback'. 

Vagueness is semantic indecision.”9 

 

 

Aplicada ao caso dos predicados, a tese da indecisão semântica afirma que a vagueza 

surge do fato de não termos nos decidido por uma dentre as muitas precisões 

admissíveis de um predicado. Conforme veremos no próximo capítulo, acredito que o 

essencial dessa tese está correto. O Supervalorativismo se baseia em intuições em 

grande medida corretas. Mas devemos tomar o cuidado de não confundir essas intuições 

com a teoria propriamente dita. O Supervalorativismo é uma teoria semântica, que 

fornece um modo preciso de tratar as condições de verdade de frases contendo 

predicados vagos. A teoria é construída a partir da noção de precisão admissível.     

 Entende-se a precisão de um predicado como a distribuição dos casos fronteira 

entre as extensões positiva e negativa do mesmo, de modo a traçar uma fronteira entre 

eles. Obviamente, nem toda precisão é admissível ou aceitável, pois existem restrições 

mínimas que devem ser respeitadas. Por exemplo, nenhuma precisão dos predicados 

pode gerar uma inconsistência, nenhuma precisão de “careca” pode gerar o resultado de 

que um mesmo indivíduo é tanto careca quanto não careca. Além disso, os casos claros 

devem ser respeitados, nenhuma precisão pode colocar um caso claro positivo na 

extensão negativa ou um caso claro negativo na extensão positiva. Algo especialmente 

                                                      
9 Lewis, 1986, p.212 
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interessante é que existem restrições que dizem respeito à relação entre os diferentes 

predicados vagos. Nesse caso, ajuda pensar em termos de uma precisão da linguagem 

como um todo. Se uma precisão da linguagem inclui pessoas com 1,75 m na extensão 

positiva de “alto”, então não pode incluí-las na extensão positiva de “baixo”. O modo 

como precisamos certos predicados, portanto, afeta o modo de precisar outros. 

Discutirei mais detalhadamente as restrições mínimas no próximo capítulo. O que nos 

importa é apenas notar que somente as precisões que respeitam essas restrições são 

admissíveis. 

 A semântica supervalorativista é dada em termos dessa noção de precisão, de 

modo a levar em conta o suposto fato de que há muitas precisões admissíveis de um 

mesmo predicado vago. O primeiro passo é relativizar as noções clássicas de verdade e 

falsidade às precisões de uma linguagem. Por outras palavras, ao invés de falarmos em 

verdadeiro/falso simpliciter, falamos em verdadeiro/falso para uma precisão ou em uma 

precisão. O segundo passo consiste em fornecer as condições de verdade das frases de 

linguagens vagas em termos de quantificação sobre precisões admissíveis. A partir 

disso, desenvolve-se noções não relativas de verdade e falsidade, usualmente chamadas 

de “superverdade” e “superfalsidade”, e que alegadamente ocupam o cargo de 

verdade/falsidade genuína (Keefe, 2000, p.162). 

 Repare que cada precisão admissível de um predicado é uma imagem clássica do 

mesmo. Um predicado precisado funciona exatamente como na imagem tradicional, 

dividindo seu domínio em no máximo duas partes. Similarmente, uma precisão de uma 

linguagem nos fornece uma imagem clássica da mesma, na qual cada frase bem formada 

é verdadeira ou falsa, não havendo uma terceira opção. Considere novamente a frase (1) 

 

(1) João é careca 

 

Em uma linguagem precisada, ou João está na extensão positiva ou está na extensão 

negativa de “careca”; (1) será verdadeira se João pertence à extensão positiva de 

“careca” e falsa de outro modo.  
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 Nossa linguagem não é precisa. Uma vez que “careca” é vago, há muitas 

precisões admissíveis desse predicado. Seja como for, há apenas três possibilidades: 

João é um caso claro positivo de “careca”, João é um caso claro negativo de “careca” ou 

João é um caso fronteira de “careca”.  Se João é um caso claro positivo, então toda 

precisão admissível da linguagem deve incluí-lo na extensão positiva de “careca”. Nesse 

caso, (1) é verdadeira para toda a precisão admissível da linguagem. Se João é um caso 

claro negativo, então toda precisão admissível da linguagem deve incluí-lo na extensão 

negativa de “careca”. Nesse caso, (1) será falsa para toda precisão admissível. Por fim, 

se João é um caso fronteira, então há precisões nas quais ele é incluído na extensão 

positiva e precisões nas quais é incluído na extensão negativa do predicado. Nesse caso, 

(1) é verdadeira para algumas precisões e falsa para outras. A ideia dos 

supervalorativistas foi apresentar as condições de verdade de uma frase vaga como (1) 

em termos das três possibilidades acima. Diz-se que no primeiro caso (1) é 

superverdadeira, no segundo é superfalsa e no terceiro é indefinida.  

 Superverdade, superfalsidade e indefinido são entendidos em termos de 

quantificação sobre precisões admissíveis.  

 

Superverdade: p é superverdadeira se, e somente se, é verdadeira para toda 

precisão da linguagem.  

Superfalsidade: p é superfalsa se, e somente se, é falsa para toda precisão da 

linguagem.  

Indefinido: p é indefinida se, e somente se, é verdadeira para algumas 

precisões e falsa para algumas precisões. 

 

Esta é a base da semântica supervalorativista para as linguagens vagas. Seu principal 

atrativo é ser capaz de reconhecer e levar em conta o fato de que os predicados vagos 

admitem diferentes precisões. Mais detalhes da teoria serão abordados na medida em 

que avançarmos.  
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2.3.1. Solução do Sorites 

 Não é difícil ver como o Supervalorativismo resolve o paradoxo sorites. A 

resposta para a versão quantificada é bem direta: o princípio de tolerância é superfalso. 

Considere o predicado vago “careca”. Por definição, para cada precisão da linguagem 

haverá uma fronteira entre os carecas e os não carecas. Em cada precisão haverá um 

número n tal que uma pessoa com n fios é careca e uma pessoa com n+1 não. Isso 

implica que, para toda precisão da linguagem, o princípio de tolerância será falso. 

Consequentemente, esse princípio é superfalso. De modo direto: é superfalso que:  ∀n 

(Can→Can+1). 

 A solução para versão condicional é um pouco mais complicada. Comece por 

reparar que na semântica supervalorativista os conectivos não são verofuncionais. 

Quando ocorre de alguma frase elementar que compõe uma frase complexa ter o valor 

indefinido, o valor de verdade da frase complexa não é determinado unicamente com 

base no valor das componentes. Tome o caso da conjunção e da disjunção. Suponha que 

João e Marcos sejam casos fronteiras de “careca”. Considere agora as duas frases 

abaixo.  

 

 (11) João é careca e Marcos é careca.  

 (12) João é careca e João não é careca.  

 

Ambas as conjunções acima são formadas por conjuntas indefinidas. A primeira 

conjunção é ela própria indefinida, dado que há precisões da linguagem nas quais ela é 

verdadeira e precisões nas quais é falsa. A conjunção (12), contudo, é superfalsa. Afinal, 

não há qualquer precisão da linguagem na qual é verdade que João é e não é careca. 

Apesar de tanto (11) como (12) terem apenas conjuntas indefinidas, têm diferentes 

valores de verdade. Consequentemente, a conjunção não é verofuncional. Uma 

consequência interessante disso é que uma conjunção pode ser superfalsa mesmo 

quando nenhuma de suas conjuntas é superfalsa (é precisamente o que ocorre com (12)). 

 Agora considere as duas frases seguintes: 
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 (13) João é careca ou Marcos é careca. 

 (14) João é careca ou João não é careca. 

 

Ambas as disjunções acima são formadas por disjuntas indefinidas. A primeira é ela 

própria indefinida, dado que há precisões da linguagem nas quais é verdadeira e 

precisões nas quais é falsa. Mas (14) é superverdadeira. Afinal, em qualquer precisão da 

linguagem ou João é ou não é careca. Apesar de tanto (13) como (14) terem apenas 

disjuntas indefinidas, têm valores de verdade diferentes. Consequentemente, a disjunção 

não é verofuncional. Uma consequência interessante disso é que uma disjunção pode ser 

superverdadeira mesmo que nenhuma disjunta seja superverdadeira (é o que acontece 

com (14)).  

 Há uma importante similaridade entre os conectivos da conjunção/disjunção e os 

quantificadores universal/existencial (Keefe, 2000, pp.164,165). Comecemos pelo caso 

da conjunção e do quantificador universal. Assim como uma conjunção pode ser 

superfalsa sem que nenhuma conjunta o seja, uma frase universalmente quantificada 

pode ser superfalsa sem que nenhuma de suas instâncias o seja. É precisamente isso que 

ocorre com o princípio de tolerância. É superfalso que ∀n (Can→Can+1), pois isso será 

falso em toda precisão de “careca” e da linguagem como um todo. Mas não há uma 

instância dela que seja superfalsa, pois nenhuma frase da forma “Can→Can+1” será falsa 

para toda precisão. Não podemos resolver a versão condicional do paradoxo, portanto, 

alegando que alguma premissa condicional é superfalsa. Ao invés disso, a estratégia é 

sustentar que algumas delas são pelo menos indefinidas. Isto é apenas dizer que 

algumas das condicionais são verdadeiras para algumas precisões e falsas para outras. 

Algo que é bastante intuitivo (repare que algumas condicionais terão tanto a antecedente 

como a consequente indefinidas). Em resumo, a solução da versão condicional se dá 

pela rejeição de algumas premissas condicionais; mas por tomá-las como indefinidas e 

não superfalsas.  

 Considere agora o caso da disjunção e do quantificador existencial. Assim como 

uma disjunção pode ser superverdadeira sem que nenhuma de suas instâncias o seja, 

uma frase existencialmente quantificada pode ser verdadeira sem que nenhuma de suas 

instâncias o seja. É precisamente isso que ocorre com a tese da existência de uma 
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fronteira: É superverdadeiro que Ǝn (Can˄¬Can+1). Não é difícil perceber a razão disso. 

Em cada precisão de “careca”, de fato haverá um número n tal que uma pessoa com n 

fios de cabelo na cabeça é careca e uma pessoa com n+1 não. Por essa razão, a 

conclusão da versão da linha desenhada do paradoxo é de fato superverdadeira. Aceita-

se, portanto, que pelo menos algumas instâncias dessa versão do paradoxo têm as 

premissas e a conclusão verdadeiras. 

 Isso é encarado por vezes como um problema para o Supervalorativismo. O 

problema é minimizado se mantermos em mente que não há uma instância dessa frase 

que seja superverdadeira: nenhuma frase da forma “Can˄¬Can+1” será superverdadeira. 

Por outras palavras, enquanto supervalorativistas aceitam (VƎ), rejeitam (ƎV).   

 

 (VƎ) É superverdadeiro que: Ǝn (Can˄¬Can+1) 

 (ƎV) Ǝn tal que é superverdadeiro que (Can˄¬Can+1) 

 

Pode-se argumentar que a segunda afirmação é a verdadeiramente problemática. (VƎ) 

apenas afirma algo que todos podemos aceitar: que em toda precisão da linguagem, 

“careca” terá uma fronteira. Mas (ƎV) afirma algo realmente controverso: que há um 

número n tal que, em qualquer precisão da linguagem, uma pessoa com n fios de cabelo 

na cabeça é careca e uma pessoa com n+1 não. O que é realmente importante para o 

supervalorativista é rejeitar (ƎV), e isto a teoria nos permite fazer.       

 

2.3.2. Critérios de Adequação 

 O Supervalorativismo não parece ter problemas com os critérios do sorites e da 

coerência. A teoria fornece uma interessante solução para o sorites sem implicar na 

incoerência dos predicados vagos. Assim como as outras duas teorias semânticas das 

quais tratamos, o principal problema do Supervalorativismo é com o critério da 

precisão.  



93 

 

 Primeiro, pode-se sustentar que os supervalorativistas estão afirmando 

diretamente que os predicados vagos possuem fronteiras precisas. Como vimos, o 

Supervalorativismo aceita (VƎ). Ao fazer isso, aceita que é superverdadeiro que há uma 

fronteira entre os carecas e os não carecas. Lembre-se, superverdade deve ser 

considerada a genuína noção de verdade, de modo que a afirmação acima deve ser 

encarada com seriedade. No fim das contas, o supervalorativista aceita a existência de 

uma fronteira entre os carecas e os não carecas. Como dito na seção anterior, a resposta 

a isso se baseia na diferença entre (VƎ) de (ƎV). Nossa afirmação cotidiana de que não 

há uma fronteira entre os carecas e os não carecas é ambígua entre (VƎ) e (ƎV), mas 

apenas a segunda é realmente problemática. Uma vez que os supervalorativistas 

rejeitam a segunda, rejeitam a única afirmação que é realmente problemática. 

 Entretanto, independentemente de se os supervalorativistas estão diretamente 

afirmando que os predicados vagos são precisos, o fato é que a teoria parece implicar 

isso. Para perceber o ponto, basta reparar nas similaridades entre o Supervalorativismo e 

a Teoria Trivalente. Os primeiros dividem o domínio de aplicação dos predicados de 

modo similar aos segundos. Eis a imagem supervalorativista da divisão do domínio de 

aplicação do predicado “careca”. 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta imagem, o domínio de aplicação do predicado é dividido em três partes: os casos 

aos quais a aplicação de “careca” gera uma superverdade (casos positivos), os casos aos 

quais a aplicação de “careca” gera uma superfalsidade (casos negativos) e, por fim, os 

casos os quais a aplicação gera indefinido (casos indefinidos). A partir daí, podemos 

simplesmente repetir a objeção feita à Teoria Trivalente. Na imagem acima, o predicado 

     Ext. Positiva      Penumbra       Ext. negativa 

|a0, a1, ,,,, an  | an+1..., an+m | an+m+1..., an+m+k| 

    Superverdadeiro   Indefinido Superfalso 
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“careca” continua cortando a sequência de forma cirúrgica. A única diferença relevante 

é que ao invés de haver apenas uma fronteira – a fronteira entre os casos positivos e 

negativos – agora há duas fronteiras: a fronteira positivo/indefinidos e a fronteira 

indefinido/negativo. O item an é o último caso positivo de “careca”; seu vizinho 

imediato, an+1, é o primeiro caso indefinido. Portanto, há uma fronteira precisa entre os 

casos positivos de “careca” e os casos indefinidos de “careca”. O item an+m é o último 

caso de indefinido, e seu vizinho imediato, an+m+1, é o primeiro negativo. Portanto, há 

também uma fronteira precisa entre os casos indefinidos e os negativos de “careca”. 

Começamos com uma fronteira e terminamos com duas. Ao invés de “careca” cortar o 

seu domínio cirurgicamente em um ponto, corta em dois. O Supervalorativismo não 

satisfaz o critério da precisão. 

 Se a objeção acima está correta, então o Supervalorativismo implica que os 

predicados alegadamente vagos são de fato precisos. Uma vez que os predicados 

robustamente vagos não são precisos, os predicados alegadamente vagos não são 

robustamente vagos. Novamente, uma saída é virar a mesa e aceitar a violação do 

critério da precisão. Nesse caso, contudo, permanece o problema fundacional da 

precisão. Teremos de explicar como é que cada uma das duas fronteiras precisas de 

“careca” é determinada. Uma vez mais, nossos usos cotidianos da linguagem seriam 

vistos como refinados o bastante para estabelecerem cortes precisos entre os casos 

positivos/indefinidos e indefinidos/negativos de “careca”. Não é nada claro como 

explicar isso.  

 Seja como for, meu interesse aqui é em respostas que tentam escapar da violação 

do critério. Keefe (2000, p.202-205) faz uma interessante tentativa. Sua estratégia é 

sustentar que a própria linguagem na qual o Supervalorativismo é formulado é vaga. 

Mais especificamente, o predicado metalinguístico “superverdadeiro” é vago. Comece 

por reparar na vagueza do predicado metalinguístico “precisão admissível”. 

Aparentemente, esse predicado admite casos fronteiras: qualquer que seja o predicado 

vago de primeira ordem que consideremos, haverá algumas precisões dele que nem são 

claramente admissíveis nem claramente não admissíveis. Alegadamente, isso ocorre 

devido ao mesmo fenômeno que afeta predicados como “careca” e “alto”: vagueza. 

Ocorre, no entanto, que a vagueza de “precisão admissível” contamina a expressão 
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maior “verdadeiro para toda precisão admissível”. Consequentemente, a última é vaga. 

Logo, “superverdadeiro” é vago. 

  Lembre-se que a vagueza de predicados como “careca” permitiu ao 

supervalorativista dizer que há um sentido no qual não há uma fronteira entre os carecas 

e os não carecas (rejeita-se (ƎV)). Do mesmo modo, a vagueza de “superverdadeiro” 

permite ao supervalorativista dizer que há um sentido no qual não há uma fronteira 

precisa entre o que é superverdadeiro e o que não é superverdadeiro. Deixe novamente 

“C” ser o predicado “careca” e considere a sequência acima. Ca1, Ca2 e Ca3 são 

claramente superverdadeiras, mas se seguirmos adiante alcançaremos casos para os 

quais não é claro se ou não as frases são superverdadeiras. São casos fronteira de 

“superverdadeiro”. Ora, se isto está correto, então a afirmação abaixo deve ser rejeitada.   

 

• Existe um número n tal que: para toda precisão admissível da linguagem, é 

superverdadeiro que Can e não é superverdadeiro que Can+1. 

 

Resolve-se o problema com “superverdadeiro” exatamente do mesmo modo que o 

problema com “careca” foi resolvido.  

 Por fim, é importante notar que o tratamento da vagueza em uma linguagem é 

sempre formulado em uma linguagem de nível superior. De forma simplificada, o 

Supervalorativismo propõe um tratamento da vagueza que surge em nossa linguagem de 

primeiro nível, que usamos para falar dos objetos. Para isso, emprega-se uma linguagem 

de segundo nível que contém seus próprios predicados vagos, como “superverdadeiro”, 

“indefinido” e “superfalso”. Se quisermos tratar da vagueza desses predicados 

metalinguísticos, precisaremos de uma linguagem de terceiro nível, na qual 

formularemos o tratamento supervalorativista da linguagem de segundo nível. 

Novamente, a linguagem de terceiro nível conterá seus próprios predicados vagos: 

“superverdadeiro”, “indefinido”, “superfalso”. Se quisermos dar conta da vagueza 

presente na linguagem de terceiro nível, teremos de apelar a uma linguagem de quarto 

nível; e assim sucessivamente. A vagueza de uma linguagem é explicada em uma 

linguagem de nível superior, que será ela própria vaga. 
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 Conforme nota Santos (2010, p.214), essa solução tem um calcanhar de Aquiles. 

O Supervalorativismo aceita três valores: superverdadeiro, indefinido e superfalso. Uma 

das alegadas razões para a adoção de um terceiro valor é que uma semântica de dois 

valores não serve para a nossa linguagem cotidiana. A razão pela qual uma semântica de 

dois valores não serve é que há frases (dotadas de significado) de nossa linguagem 

cotidiana que não possuem algum dos dois valores. O problema é que, por esse mesmo 

raciocínio, Keefe deveria aceitar que a semântica de três valores também não serve. 

Suponha que “Can” é um caso fronteira de “superverdadeiro”. Nesse caso:  

 

 (15) É indefinido que é superverdadeiro que Can 

 

Dado (15), “Can” nem é superverdadeira nem não superverdadeira. Desse modo “Can” 

não é indefinida ou superfalsa. Consequentemente, há frases de nossa linguagem 

cotidiana – “Can” é uma frase de nossa linguagem cotidiana – que não possuem qualquer 

dos três valores da semântica supervalorativista. Consequentemente, esta semântica é 

inadequada. Ao assumir a vagueza do predicado “superverdadeiro”, Keefe torna a sua 

semântica inadequada. Curiosamente, ela própria argumenta dessa maneira contra a 

Teoria Trivalente mas, como nota Santos, não considera o caso de a mesma objeção se 

aplicar à sua estratégia. 

 A solução de Keefe ainda enfrenta um interessante dilema. Ou a noção de 

precisão admissível tem de ser vaga ou não tem de ser vaga. No primeiro caso, o 

Supervalorativismo viola o critério da precisão. No segundo, o Supervalorativismo 

pressupõe uma imagem circular da vagueza. Em nenhum dos casos temos uma teoria 

satisfatória dos predicados vagos.  

 Primeiro, suponha que “precisão admissível” não tenha de ser vago. Uma vez 

que a vagueza de “superverdadeiro” se deve à vagueza de “precisão admissível”, nesse 

caso “superverdadeiro” não tem de ser vago. Se isto é assim, então pode haver um 

predicado vago “F” que é tal que há uma fronteira precisa entre os casos aos quais a sua 

aplicação gera superverdadeiro e os casos aos quais gera não superverdadeiro. Por 

outras palavras, pode haver um predicado “F” que é vago e preciso ao mesmo tempo. 
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Consequentemente viola-se o critério da precisão. Suponha agora que “precisão 

admissível” tenha de ser vago. Lembre-se: o que caracterizava um predicado vago “F” 

era o fato de haver muitas precisões admissíveis de “F”. Mas agora estamos adicionando 

outra cláusula: é também necessário que a noção de precisão admissível seja vaga. 

Juntando as duas, o resultado é o seguinte: “F” é vago quando há muitas precisões 

admissíveis de “F” e é vago o que conta como uma precisão admissível de “F”. Esta 

caracterização é circular.10  

 Keefe (2000, p. 205-208) está certa em sustentar que a sua estratégia não 

transforma o Supervalorativismo numa teoria trivial. Ao contrário, a teoria continua 

sendo informativa e jogando luz sobre o fenômeno. Mas daí a ser uma explicação da 

natureza da vagueza há uma grande distância. Uma saída é rejeitar que o 

Supervalorativismo forneça algo como a natureza ou definição dos predicados vagos, 

como faz Garcia-Carpintero (2009) (talvez até Keefe (2000, p. 206)). Mas isso está além 

do meu interesse aqui. 

     

2.3.3. Intuições 

 Me parece que o mais plausível para um supervalorativista é tomar a intuição 

dos casos fronteira e/ou intuição da arbitrariedade da fronteira como as mais 

fundamentais. As outras são explicadas em termos delas. 

 Os casos fronteira de um predicado vago são entendidos como aqueles que estão 

em sua penumbra. Cada precisão admissível do predicado representa um modo como 

distribuir todos os casos fronteira entre as extensões positiva e negativa do mesmo. 

Dizer que a fronteira de um predicado vago é arbitrária é nada mais do que dizer que 

todas as precisões admissíveis do predicado possuem o mesmo status: a escolha por 

qualquer uma delas seria igualmente arbitrária. A intuição da questão de fato é 

                                                      
10 Outro ponto interessante é o seguinte. Keefe não está dizendo que uma teoria da vagueza vai 

eventualmente empregar termos vagos (o que seria intuitivo, dado que é muito difícil formular teorias 

filosóficas que não os empreguem). A tese de Keefe é muito mais forte: para não violar o critério da 

precisão, uma teoria da vagueza tem de empregar termos vagos para explicar a vagueza. Essa última tese 

é, penso, falsa. No próximo capítulo, veremos que é possível formular uma teoria da vagueza que explica 

o fenômeno sem violar o critério da precisão e, ao mesmo tempo, sem ter de ser formulada em uma 

linguagem vaga. 
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explicada como segue: cada precisão admissível do predicado representa uma possível 

fronteira para ele, mas não existe uma questão de fato sobre qual delas é a fronteira do 

predicado em questão. O que explica a intuição da ausência de fronteira é que não há 

uma fronteira que seja tal que, para toda precisão, aquela é a fronteira do predicado 

vago (lembre-se, os supervalorativistas rejeitam (ƎV)). Por fim, uma vez que não há tal 

fronteira, não é possível conhecê-la e, assim, explica-se a intuição da incognoscibilidade 

da fronteira.  

 Na medida em que o Supervalorativismo implica que há uma divisão precisa 

entre a extensão positiva, penumbra e extensão negativa dos predicados vagos, gera os 

mesmos problemas levantados pela Teoria Trivalente com relação às intuições da 

ausência, incognoscibilidade e arbitrariedade da fronteira. A objeção aqui é exatamente 

a mesma (veja seção 2.1.3). Não é mais intuitivo que exista uma fronteira entre extensão 

positiva e penumbra, como sugerido pela imagem supervalorativista, do que seria uma 

fronteira entre extensão positiva e negativa. A ideia de que podemos conhecer a 

fronteira entre extensão positiva e penumbra também não nos soaria melhor do que a de 

que podemos conhecer a fronteira entre extensão positiva e negativa. Por fim, os 

diferentes candidatos à fronteira entre extensão positiva e penumbra também podem ser 

acusados de serem igualmente arbitrários, assim como ocorreu com os diferentes 

candidatos à fronteira entre extensão positiva e negativa. Cada uma dessas novas 

intuições requer tanta explicação quanto as anteriores, mas não é claro que o 

Supervalorativismo dê conta disso. Na verdade, o problema com respeito às intuições da 

ausência, incognoscibilidade e arbitrariedade da fronteira foi agora duplicado: ele 

aparece tanto para a fronteira entre extensão positiva e penumbra quanto para a fronteira 

entre penumbra e extensão negativa.  

 Como vimos, a extensão positiva, penumbra e extensão negativa são 

respectivamente formadas pelos casos aos quais a aplicação do predicado gera 

superverdadeiro, indefinido e superfalso. Para escapar do problema acima, 

supervalorativistas poderiam sustentar que “superverdade”, “indefinido” e 

“superfalsidade” são elas próprias expressões vagas. Mas isso levaria o 

supervalorativista novamente aos problemas apontados na seção anterior. Por um lado, 

isso implicaria na inadequação de sua semântica; por outro, implicaria numa imagem 
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circular da vagueza. Em suma: as três intuições mencionadas não são facilmente 

explicadas pelo Supervalorativismo.  

 Consideremos, por fim, a intuição da tolerância. O Supervalorativismo rejeita 

essa intuição como equivocada. De fato, o princípio de tolerância é superfalso. Resta 

explicar porque intuímos que os predicados vagos são tolerantes. Em um momento de 

seu livro, Keefe propõe uma complicada explicação para isso (2000, pp. 185-188). 

Considere a formulação do princípio de tolerância para “careca”.  

 

 (PTC): ∀n (Can→Can+1)  

 

Supervalorativistas consideram esse princípio superfalso: 

 

 (¬PTC) É superfalso que ∀n (Can→Can+1) 

 

Por sua vez, (¬PTC) compromete o supervalorativista com (VƎ). 

 

 (VƎ) É superverdadeiro que: Ǝn (Can˄¬Can+1) 

 

Vimos, no entanto, que (VƎ) pode ser confundido com (ƎV). 

  

 (ƎV) Ǝn tal que é superverdadeiro que (Can˄¬Can+1). 

 

Como já vimos, de acordo com o Supervalorativismo (VƎ) está correta, mas (ƎV) não. 

Podemos esperar que haja alguma confusão entre ambas, principalmente em contextos 

cotidianos. Primeiro, tomamos (ƎV) como a afirmação de existência de uma fronteira; 
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em seguida tomamos (ƎV) pela negação de (PTC). Uma vez que (ƎV) nos parece falsa, 

(PTC) acaba por nos parecer verdadeiro. Por essa razão, caímos no erro de tomar o 

princípio de tolerância para “careca” como verdadeiro.  

 Fara (2009, p. 379-381) está correta em surpreender-se com a complexidade 

desse processo, pois é difícil de acreditar que a intuição da tolerância surja de um 

raciocínio complexo desses. Mas talvez ela exagere ao concluir que o 

Supervalorativismo não tem recursos para explicar a intuição em causa. A própria Keefe 

(2000, pp. 181-185) apresenta algumas explicações alternativas. Para citar apenas um 

exemplo, Supervalorativistas são capazes de reconhecer que (PTC) não têm qualquer 

instância superfalsa. Ora, isso parece explicar pelo menos parcialmente a razão de 

intuirmos que o princípio de tolerância é verdadeiro.  

 Em conclusão, a situação do Supervalorativismo quanto às nossas intuições (i)-

(vi) não chega a ser animadora. A teoria levanta problemas similares àqueles da Teoria 

Trivalente, no mínimo tendo dificuldade em explicar as intuições da ausência, 

incognoscibilidade e arbitrariedade da fronteira. Das três teorias consideradas até aqui, 

quem se sai melhor quanto as nossas intuições relevantes é a Teoria dos Graus.         

 

2.3.4. Outras Objeções 

 O fato de os conectivos receberem uma interpretação não verofuncional é por 

vezes visto como um problema para o Supervalorativismo. Em sua defesa, no entanto, 

os supervalorativistas podem mostrar a aparente vantagem dessa interpretação: ela os 

permite serem relativamente conservadores em relação à lógica clássica. Vimos, por 

exemplo, que tanto o terceiro excluído quanto a não-contradição são em algum sentido 

rejeitados pela Teoria Trivalente e pela Teoria dos Graus. Na direção oposta, mesmo 

rejeitando a bivalência o Supervalorativismo consegue manter as duas leis. Lembre-se 

que os problemas com a verofuncionalidade surgem apenas quando há frases 

indefinidas em jogo. Suponha então que A seja indefinida. Isto significa que A é 

verdadeira para algumas precisões da linguagem e falsa para outras. Mas em cada 

precisão A é verdadeira ou falsa. Desse modo, Av¬A é verdadeira para todas as 

precisões da linguagem e, consequentemente, superverdadeira. Agora, repare que A é 

verdadeira justamente nas precisões da linguagem nas quais ¬A é falsa, e ¬A é 
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verdadeira justamente nas precisões nas quais A é falsa. Disso temos que em nenhuma 

precisão da linguagem A e ¬A são ambas verdadeiras. Por outras palavras, A˄¬A é 

falsa para toda precisão da linguagem e, consequentemente, superfalsa. Mantém-se 

assim a lei da não contradição: ¬(A˄¬A).  De fato, todo teorema da lógica clássica será 

mantido (Keefe, 2000, p.163). Isto porque cada precisão da linguagem é um modelo 

clássico da mesma, no qual os teoremas da lógica clássica são verdadeiros. Cada 

teorema, portanto, será verdadeiro em toda precisão e, consequentemente, será 

superverdadeiro.   

 As coisas começam a se complicar quando o operador D é introduzido. DA pode 

ser lido como definidamente A. Por um lado, este operador é introduzido para podemos 

expressar na própria linguagem objeto que uma dada fórmula é verdadeira para toda 

precisão. Assim, DA se, e somente se, A é verdadeira para toda precisão. Isto nos 

permite expressar na linguagem objeto que uma dada fórmula é indefinida: dizer que A 

é indefinido é dizer que nem definitivamente A nem definitivamente não-A: IA ↔ 

(¬DA˄¬D¬A). Por outro lado, o operador nos permite expressar na linguagem objeto 

que um predicado claramente se aplica ou claramente não se aplica a um objeto. 

Quando um predicado “F” claramente se aplica a um objeto a, temos que definidamente 

Fa, e quando o predicado claramente não se aplica, temos que definidamente ¬Fa. Isto 

nos permite expressar na linguagem objeto quando a aplicação do predicado a um 

objeto é indefinida: quando é indefinido se “F” se aplica a a, temos que nem 

definidamente Fa nem definidamente ¬Fa: IFa ↔ (¬DFa˄¬D¬Fa). 

 Uma vez que este operador é introduzido algumas regras de inferência falham. 

Considere o exemplo da contraposição: se podemos inferir A de B, então podemos 

inferir ¬B de ¬A. Agora repare que da superverdade de A podemos claramente inferir a 

superverdade de DA. “DA” é apenas um modo de dizer que A é superverdadeiro, sem 

precisar ascender para uma metalinguagem. Mas da superverdade de ¬DA não podemos 

concluir que ¬A é superverdadeira. ¬DA pode ser superverdadeira no caso de A ser 

indefinida; mas nesse caso ¬A não é superverdadeira.11 Para outros exemplos 

problemáticos, veja-se Keefe (2000, p.176-177) e Williamson (1994, 151-152). 

                                                      
11 Conforme Williamson nota, isto mostra que o Supervalorativismo implica em violações da lógica 

clássica pelo menos “no nível das regras de inferência permitindo transições de argumentos para 

argumentos ao invés de fórmulas para fórmulas” (1994, p. 151. Tradução minha). 
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 Por fim, o Supervalorativismo levanta os mesmos problemas com metavagueza 

que as duas teorias anteriores. O problema surge porque a metalinguagem empregada na 

teoria faz ressurgir a vagueza e o sorites, apesar de aparentemente a teoria não poder 

reconhecer isso. Considere a seguinte versão do paradoxo empregando a expressão 

“superverdadeiro”.  

 

(16) É superverdadeiro que o predicado “careca” se aplica a uma pessoa com 0 

fios de cabelo na cabeça. 

(17) Para todo n, se é superverdadeiro que “careca” se aplica a uma pessoa com 

n fios de cabelo na cabeça, então é superverdadeiro que “careca” se aplica a uma 

pessoa com n+1 fios.  

(18) É superverdadeiro que “careca” se aplica a pessoas com 10.000 fios de 

cabelo na cabeça. 

 

Uma vez mais, a formulação acima do paradoxo é alegadamente tão plausível quanto a 

original. O Supervalorativismo faz surgir os mesmos problemas que pretende resolver: 

vagueza e sorites. Como vimos, Keefe aceita essa consequência, assumindo que a 

explicação da vagueza e do sorites numa linguagem tem sempre de ser formulada em 

uma linguagem (de nível superior) também vaga e suscetível ao sorites. No entanto, 

vimos que essa saída tem alguns sérios problemas. Assumir que o predicado 

metalinguístico não é vago resolve o problema, mas é arbitrário. Pelas mesmas razões 

de antes, não entro em mais detalhes aqui. 

 

2.4. OUTRAS ALTERNATIVAS 

 Considerei três teorias da vagueza até agora: Teoria Trivalente, Gradualismo e 

Supervalorativismo. Nesta seção, considero duas outras teorias: Epistemicismo e 

Incoerentismo. A razão de comprimi-las em uma única seção não é que as considero 

menos relevantes. De fato, parecem-me tão relevantes quanto as três primeiras. Apesar 

disso, elas envolvem violações mais flagrantes de algum dos critérios de adequação. As 
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três teorias consideradas até então tiveram problemas principalmente com o critério da 

precisão, mas em todos os casos foi preciso alguma reflexão para ver como a violação 

ocorria. A coisa é bem diferente com o Epistemicismo e o Incoerentismo. Cada uma 

delas é na verdade uma tentativa de virar a mesa e aceitar a violação de um ou outro 

critério. Uma vez que meu objetivo principal é mostrar como as teorias têm dificuldades 

com a satisfação conjunta dos três critérios, não será necessário gastar muita tinta aqui.  

2.4.1. Epistemicismo 

 De acordo com o Epistemicismo, ou Teoria Epistêmica, a vagueza não é um 

fenômeno semântico. A natureza da vagueza não tem a ver com o significado das 

expressões vagas, com o modo como elas contribuem para o valor de verdade das frases 

que as contém ou com algum valor de verdade peculiar. Do ponto de vista semântico, 

nada há de especial com os predicados vagos. Ao contrário, são precisos como 

quaisquer outros. O predicado “careca”, por exemplo, divide o mundo perfeitamente em 

carecas e não carecas. Por outras palavras, existe de fato um número n tal que uma 

pessoa com n fios de cabelo na cabeça é careca e uma pessoa com n+1 não. Como 

lembra Williamson (2002, p.427), epistemicistas podem aceitar que esse número é 

determinado contextualmente, de modo que a fronteira de “careca” muda de contexto 

para contexto. Apesar disso, também não é qualquer modo de variação contextual que 

explica a vagueza.  

 Epistemicistas acreditam que a vagueza é um fenômeno epistêmico, que tem a 

ver com conhecimento e ignorância. O que caracteriza um predicado vago é que é 

impossível para nós – com as limitações que temos – conhecermos as suas fronteiras. 

Podemos saber que pessoas com 0,1,2,3, etc. fios de cabelo na cabeça são carecas, assim 

como podemos saber que pessoas com 10.000, 9.999, 9.998, etc. não são carecas. Não 

podemos, contudo, saber a localização da fronteira precisa entre carecas e não carecas. 

Por outras palavras, não podemos saber qual número n é tal que Can e ¬Can+1.  

 Na versão de Williamson (1994), isso ocorre porque o conhecimento envolvido 

na vagueza é conhecimento inexato. Tomando um exemplo do próprio Williamson 

(1994, sec. 8.2), este é o tipo de conhecimento que temos sobre o número de pessoas em 

uma multidão observada a olho nu. Imagine que João observa uma multidão em um 

jogo do Brasil no Maracanã. Suponha que, embora ele não saiba, existam 10.001 
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pessoas lá. João sabe que o número de pessoas na multidão é maior do que 1, assim 

como sabe que é maior do que 2, 3, 4, 5, 6, etc. Poderia João saber, apenas pela 

observação a olho nu, que o número de pessoas na multidão é maior do que 10.000? A 

resposta é “não”. De fato, ninguém em sua situação poderia.  

 Por que João pode saber que o número de pessoas na multidão é maior do que 1, 

mas não que é maior do que 10.000? Williamson (1994, sec. 8.2 e 8.3) responde que 

algumas crenças, como a crença de João de que o número de pessoas na multidão é 

maior que n, precisam ter uma margem de erro grande o bastante para contarem como 

conhecimento. Se n = 10.000, então a crença não tem uma margem de erro 

suficientemente grande. Neste caso, existem muitas situações extremamente similares à 

de João nas quais ele estaria errado. Por exemplo, se houvesse uma única pessoa a 

menos lá – o que poderia ser uma mudança imperceptível para João – sua crença seria 

falsa. Para que a crença tenha uma margem de erro suficientemente grande, é necessário 

que não existam situações similares nas quais ela seria falsa. Isto é o que ocorre quando 

n = 1. Neste caso, a crença de João seria falsa apenas se a situação fosse muito diferente 

do que é. Se houvesse uma, duas, dez, mil, quatro mil, etc. pessoas a menos, a crença de 

que o número de pessoas é maior do que 1 ainda seria verdadeira. O mesmo ocorreria se 

n fosse igual a 2, 3, 4, 5, 6, etc. Em conclusão, João sabe que o número de pessoas lá é 

maior do que 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., mas não que o número de pessoas é maior que 10.000.  

 Sem entrar em maiores detalhes, o importante é que o mesmo ocorre com nosso 

conhecimento acerca da extensão dos predicados vagos. Podemos saber que uma pessoa 

com 0 fios de cabelo na cabeça é careca, assim como podemos saber que uma pessoa 

com 1,2,3,4,5, etc. fios é careca. Isto ocorre porque nesse caso nossa crença terá uma 

margem de erro suficientemente grande. Mas agora suponha que a fronteira entre os que 

são e os que não são carecas seja tal que Ca5.000˄¬Ca5.001. Se este é o caso, então não 

podemos saber que uma pessoa com 5.000 fios de cabelo na cabeça é careca. Se o 

número de fios de cabelo do último item da sequência sorites para “careca” é n, então 

não podemos saber que uma pessoa com n fios de cabelo na cabeça é careca. Por essa 

razão, não podemos saber onde é a fronteira de “careca”. Algo análogo ocorre para 

todos os predicados vagos.  

 Isto basta para avaliarmos rapidamente como a teoria se sai com os critérios de 

adequação e as intuições relevantes sobre a vagueza. O paradoxo sorites é facilmente 
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resolvido. A versão quantificada é resolvida pela rejeição do princípio de tolerância. 

Como deve estar claro, epistemicistas consideram este princípio simplesmente falso. 

Uma vez que o princípio é falso, possui uma instância falsa e, consequentemente, a 

versão condicional do sorites não é sólida. Por fim, a versão da linha desenhada pode 

ser assumida como correta. No mínimo, o epistemicista aceitará que tanto as premissas 

como a conclusão dessa versão são verdadeiras. A teoria também se sai bem com o 

critério da coerência, pois não implica que predicados vagos sejam incoerentes em 

qualquer sentido que seja. Na verdade, essa teoria nos permite um tratamento bastante 

conservador dos predicados, mantendo a nossa lógica e semântica intactas para eles. Por 

fim, o critério da precisão é propositalmente violado. A Teoria Epistêmica é na verdade 

uma forma de virar a mesa e assumir a violação desse critério. 

 O desempenho em relação às intuições não é insatisfatório. As intuições da 

ausência de fronteira, da questão de fato e da tolerância são rejeitadas como equívocos. 

As duas primeiras nos parecem corretas porque não conhecemos e sequer podemos 

conhecer a fronteira dos predicados vagos. Nossa situação é tão dramática que de fato 

sequer conseguimos imaginar como descobriríamos a localização da fronteira dos 

predicados vagos. Devido a isso, caímos na tentação de acreditar que não exista 

qualquer fronteira, ou não exista uma questão de fato sobre a localização da fronteira. 

Mas isto é, nas palavras de Williamson, uma “falácia da imaginação” (1994, p.3). A 

terceira nos parece correta (parcialmente) porque existe de fato um princípio similar que 

está correto. Tomando o caso de “careca” como exemplo, vimos que é verdade que: se o 

número de fios de cabelo do último item da sequência sorites para “careca” é n, então 

não podemos saber que uma pessoa com n fios de cabelo na cabeça é careca. Por 

contraposição: se podemos saber que uma pessoa com n fios de cabelo é careca, então n 

não é o número de fios de cabelo do último item da sequência sorites para “careca”. 

Disso podemos facilmente concluir que: se sabemos que uma pessoa com n fios de 

cabelo na cabeça é careca, então uma pessoa com n+1 fios é careca. A intuição dos 

casos fronteira não representa problemas.  Epistemicistas podem entender os casos 

fronteira como casos para os quais a aplicação dos predicados vagos não é clara. De 

fato, o Epistemicismo implica na existência de tais casos. A intuição da arbitrariedade 

poderia ser explicada nos seguintes termos. Dado a nossa ignorância sobre a fronteira 

dos predicados vagos, a escolha de qualquer fronteira seria arbitrária, no sentido de que 

sempre haveria pelo menos alguma alternativa que não seríamos capazes de excluir. Por 
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fim, a intuição da incognoscibilidade é tomada como a mais fundamental de todas, 

dando a própria essência do Epistemicismo. 

 O preço a pagarmos pela Teoria Epistêmica é a existência de fronteiras precisas 

para os predicados vagos. Este preço tem sido frequentemente considerado muito alto. 

Entretanto, o Epistemicismo é consideravelmente mais simples do que muitas de suas 

alternativas. Ao contrário das três teorias consideradas antes, ela não nos compromete 

com qualquer modificação em nossa lógica e semântica clássicas. 

Correspondentemente, evita-se os resultados estranhos com respeito a avaliação 

semântica de certas frases. Esse é um ganho considerável. Se for verdade que as três 

teorias anteriores também violam o critério da precisão, então o Epistemicismo é uma 

alternativa argumentavelmente superior: viola o mesmo critério, mas evita todas as 

complicações advindas das lógicas e semânticas alternativas.       

 

2.4.2. Incoerentismo 

 Cada uma das teorias consideradas até agora rejeita o princípio de tolerância. O 

resultado foi a violação do critério da precisão. Cada uma delas implicou que predicados 

vagos são de fato precisos, no sentido de estabelecerem um último caso na sequência 

sorites ao qual se aplicam e um primeiro ao qual não se aplicam. Esse é um preço alto a 

se pagar. Tão alto que vale a pena olhar para outra direção. Ao invés de procurarmos 

pelo que há de errado com o princípio de tolerância, deveríamos procurar pelo que há de 

correto nele. Incoerentistas aceitam o princípio de tolerância e a consequente conclusão 

de que predicados vagos são em algum sentido incoerentes. O sentido no qual os 

predicados vagos são incoerentes vai depender do sentido no qual se aceita o princípio.  

 Uma alternativa consideravelmente radical é aceitar que o princípio é 

simplesmente verdadeiro. Essa é a estratégia de Peter Unger (1979). Ele defende que os 

predicados vagos são incoerentes no sentido de que são realmente suscetíveis ao 

paradoxo sorites. Isto significa, por exemplo, que para qualquer pessoa, pode-se mostrar 

tanto que ela é careca quanto que não é careca. Unger não pretende concluir que existam 

pessoas que são carecas e não carecas ao mesmo tempo; não se trata de aceitar 

contradições verdadeiras. Pelo contrário, sua conclusão é que não existem carecas de 

todo em todo. Se existisse pelo menos um careca, poderíamos mostrar que ele é também 
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não careca. Uma vez que isso é absurdo, devemos rejeitar a existência de carecas.  Em 

suma, ele vê o paradoxo como uma redução ao absurdo da tese de que existe pelo 

menos alguém careca. O mesmo vale para todos os outros predicados vagos. Isto teria a 

consequência (absurda?) de que não existem coisas que são carecas, montes, altas, 

baixas, grandes, largas, finas... Um modo de evitar essa consequência é aceitar 

contradições verdadeiras. Nesse caso, mantemos a crença de que existem carecas 

(montes, etc.), e aceitamos a conclusão de que os objetos do domínio de aplicação de 

“careca” (“monte”, etc.) são tanto carecas como não carecas ao mesmo tempo. Não é 

claro que a última conclusão seja menos absurda do que a de Unger. É argumentável, 

como defende Priest (1998), que não há algo errado em acreditar em algumas 

contradições. O problema, como também nota Priest (2009), é que o sorites não resulta 

apenas em algumas contradições isoladas, mas em contradições por toda parte.   

 Wright (1975, 1976) e Eklund (2005) desenvolveram formas menos radicais de 

Incoerentismo. Ambos aceitam o princípio de tolerância, mas apenas como uma regra 

ou princípio linguístico. Alegadamente, isso não os compromete com a tese de que o 

princípio de tolerância é literalmente verdadeiro. Do modo como interpreto Wright, 

predicados vagos são incoerentes no sentido em que envolvem regras inconsistentes de 

uso. Por um lado, o princípio de tolerância é uma regra de uso para predicados vagos. 

Por outro, existe pelo menos uma regra de uso inconsistente com o princípio de 

tolerância. Ora obedecemos uma, ora outra, mas não é possível obedecer irrestritamente 

às duas ao mesmo tempo. Seguindo a formulação de Weatherson (2009, p.85), podemos 

expor a tese de Wright como segue. 

 

 Tese de Wright: Apesar de diferenças suficientemente grandes no parâmetro de 

 aplicação de “F” por vezes importar para a justiça com a qual “F” é aplicado, 

 algumas diferenças suficientemente pequenas nunca importam. 

 

Tome o exemplo de “careca”. Uma vez que esse predicado é tolerante, se o aplicarmos a 

uma pessoa com 0 fios de cabelo na cabeça, seremos forçados a aplicá-lo a uma pessoa 

com 1 fio. Se o aplicarmos a uma pessoa com 1 fio, seremos forçados aplicá-lo a uma 

pessoa com 2, e assim por diante. No fim das contas, se aplicarmos “careca” a uma 
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pessoa com 0 fios, seremos forçados a aplicá-lo também a uma pessoa com 10.000 fios. 

O princípio de tolerância resulta em que não somos permitidos a aplicar “careca” a uma 

pessoa com 0 fios de cabelo na cabeça e, ao mesmo tempo, rejeitá-lo de uma pessoa 

com 10.000 fios. Repare, contudo, que pessoas com 0 fios de cabelo na cabeça são 

substancialmente diferentes (considerando o parâmetro número de cabelos na cabeça) 

de pessoas com 10.000 fios. Dado que essa é uma diferença grande o suficiente para 

fazer diferença para a aplicação do predicado, somos permitidos a aplicar “careca” a 

uma pessoa com 0 fios e rejeitá-lo de uma pessoa com 10.000 fios. Uma das regras nos 

proíbe de aplicar “careca” a pessoas com 0 fios de cabelo na cabeça e rejeitá-lo de uma 

pessoa com 10.000 fios; a outra nos permite fazer isso. O predicado “careca” envolve 

regras inconsistentes de uso. O mesmo vale para todos os predicados vagos.  

 Eklund reformula a tese de Wright em termos de falantes competentes e suas 

disposições. Novamente seguindo Weatherson (2009, p.86), a tese pode ser exposta 

como segue.  

 

 Tese de Eklund: Falantes competentes estão dispostos a aceitar que embora 

 diferenças suficientemente grandes no parâmetro de aplicação de “F” por vezes 

 importam para a justiça com a qual “F” é aplicado, algumas diferenças 

 suficientemente pequenas nunca importam. 

 

Uma das vantagens dessa formulação é que torna claro como algo pode ser uma regra 

ou princípio linguístico sem ser verdadeiro. O que ocorre é que por vezes a competência 

no uso de uma parte da linguagem envolve a disposição em aceitar falsidades. Apesar 

de o princípio de tolerância ser falso, usuários competentes de predicados vagos devem 

estar dispostos a aceitar que algumas diferenças pequenas nunca fazem diferença para a 

aplicação do predicado. Por outro lado, tais usuários também devem estar dispostos a 

aceitar que algumas diferenças suficientemente grandes por vezes fazem diferença para 

a aplicação. Isso significa que a competência no uso desses predicados envolve a 

disposição de “aceitar algumas coisas que de fato levam à inconsistência” (Eklund, 

2005, p.41, tradução minha). 
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 A principal motivação para o Incoerentismo é manter o princípio de tolerância e, 

como consequência, evitar a violação do critério da precisão. O sorites também parece 

ser revolvido. Pois aceitar o seu resultado é uma forma de resolvê-lo. O preço a pagar é 

a violação do critério de coerência. As versões de Wright e Eklund pelo menos têm o 

mérito de diminuir o “ar de absurdo” dessa consequência (para críticas, veja-se Burns 

(1991, cap. 4), Salles (2015) e Weatherson (2005)).  

 Intuitivamente, o mais plausível seria tomar a intuição da tolerância como a mais 

fundamental. As intuições da inexistência e da questão de fato podem ser explicadas em 

termos dela. Alegadamente, ser um predicado sem fronteira é o mesmo que ser um 

predicado tolerante. Talvez o mesmo se aplique á inexistência de uma questão de fato 

sobre a localização da fronteira. Além disso, uma vez que não podemos conhecer a 

fronteira de um predicado que não tem fronteira, explicamos a intuição da 

incognoscibilidade. A intuição dos casos fronteira também não parece problemática, 

nada parece impedir o incoerentista de assumir que existem casos para os quais a 

aplicação do predicado não é clara. Por fim, não me é claro como explicar a intuição da 

arbitrariedade. Em todo caso, o Incoerentismo se sai relativamente bem com as 

intuições.   

 De fato, o Incoerentismo parece-me ser a alternativa que melhor lidou com o 

critério de precisão até então. Intuitivamente, aceitar que predicados vagos sejam 

tolerantes é uma boa (para alguns a única) forma de explicar a sua imprecisão. Apesar 

disso, a consequência de que predicados vagos são incoerentes é na melhor das 

hipóteses indesejada e, na pior, absurda. Torna-se mais fácil pagar esse preço se for 

verdade que a única forma de explicar a imprecisão dos predicados vagos é aceitar a sua 

incoerência. A falha das teorias concorrentes em satisfazer o critério da precisão coloca 

o Incoerentismo novamente no páreo.  

 

2.5. CONCLUSÃO 

 Ao longo desse capítulo considerei cinco teorias da vagueza. As três primeiras 

alegadamente prometem uma explicação da vagueza que não viola qualquer um dos 

critérios de adequação para uma teoria ideal. Cada uma delas é uma teoria semântica, no 

sentido de fornecer um tratamento sistemático do modo como os predicados vagos 
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contribuem para as condições de verdade das frases que os contém. Infelizmente, todas 

elas têm dificuldades em cumprir a promessa. Em cada caso o principal problema é com 

o critério da precisão. Duas delas, a Teoria Trivalente e o Supervalorativismo, ainda 

apresentam dificuldades com relação às nossas intuições mais comuns sobre o tema. 

Isso talvez seja um indício de que estamos no caminho errado. Estamos complicando 

significativamente nossa lógica e/ou semântica para, no fim das contas, sequer 

conseguirmos evitar o suposto absurdo de que há uma fronteira entre os carecas e os não 

carecas. Aqui, os epistemicistas argumentarão que possuem uma teoria muito mais 

simples, que não os compromete com uma lógica ou semântica alternativa e que, no fim 

das contas, viola apenas o mesmo critério que as três concorrentes acima. Para quem a 

violação do critério da precisão parece absurda, uma alternativa é seguir o 

incoerentismo e violar o critério da coerência. Talvez, e só talvez, o incoerentismo 

moderado de Wright e Eklund seja menos oneroso do que aceitar que existe uma 

fronteira entre os carecas e os não carecas. O que torna o Epistemicismo e o 

Incoerentismo inicialmente implausíveis é que violam respectivamente os critérios da 

precisão e da coerência. O atual contexto, no entanto, não nos dá muitas razões para 

pensar que os três critérios possam ser conjuntamente satisfeitos. Talvez de fato não 

possam.



111 

 

 

 

3. TEORIA DA VAGUEZA COMO ARBITRARIEDADE 

 Neste capítulo apresento e defendo a Teoria da Vagueza como Arbitrariedade. O 

ponto de partida para a teoria defendida é a Tese da Arbitrariedade (TA): toda precisão 

admissível de um predicado vago é igualmente arbitrária. Essa já é uma afirmação 

típica dos supervalorativistas e de fato é consistente com diferentes teorias semânticas 

da vagueza. Mas há duas coisas importantes a serem notadas. Primeiro, há diferenças no 

modo como entendo as noções de precisão e arbitrariedade. Enquanto os 

supervalorativistas entendem uma precisão como um corte entre a extensão positiva e a 

negativa, eu entendo uma precisão como qualquer corte entre tipos de extensões, 

qualquer corte entre um último caso ao qual o predicado se aplica e um primeiro ao qual 

não se aplica (indefinido ou negativo). A noção de arbitrariedade também é refinada, 

distinguindo-se entre uma precisão ser semanticamente arbitrária e pragmaticamente 

arbitrária. Segundo, a tentativa de interpretar ou completar essa tese em termos de uma 

teoria semântica da vagueza acaba nos levando novamente à violação do critério da 

precisão. A Teoria da Vagueza como Arbitrariedade fornece uma interpretação dessa 

tese sem violar o critério de precisão. A afirmação central de TVA é que os predicados 

vagos são predicados arbitrários que precisam ser tornados não vagos para poderem 

contribuir para frases que exprimem proposições. Portanto, a Teoria da Vagueza como 

Arbitrariedade é uma forma de interpretar a Tese da Arbitrariedade.  

 Meu principal argumento para TVA é que ela satisfaz simultaneamente a todos 

os critérios de adequação para uma teoria ideal da vagueza. Veremos que ela também 

não tem dificuldades em lidar com as principais intuições ou caracterizações iniciais 

sobre o fenômeno da vagueza. Outros três pontos fortes importantes são (a) sua 

simplicidade, (b) capacidade de reconhecer algumas características importantes de 

nossos usos cotidianos dos predicados vagos e (c) capacidade de reconhecer que 

vagueza é um fenômeno linguístico sem, no entanto, nos comprometer com proposições 

vagas.  
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 A Teoria da Vagueza como Arbitrariedade aparecerá no meio do capítulo, mais 

especificamente na seção 3.2. A seção 3.1 prepara o terreno para a discussão. Ali 

apresento e discuto um conjunto de restrições mínimas para nossos usos de predicados 

vagos. Dois pontos importantes são os seguintes: há boas razões para duvidar que o 

princípio de tolerância seja uma restrição mínima. Argumentarei que a tese de que os 

predicados vagos são tolerantes enfrenta pelo menos três problemas; problemas esses 

que serão evitados se aceitarmos minha proposta de que os predicados vagos são 

arbitrários. Segundo, a tese de que existe uma restrição dos casos claros pode até ser 

baseada em algumas intuições, mas é difícil de ser apropriadamente justificada. É muito 

comum a crença de que os casos claros de um predicado fundam uma distinção entre os 

casos aos quais é sempre correto e os casos aos quais é sempre incorreto aplicar o 

predicado. Apesar de TVA ser consistente com essa tese, não vou me comprometer com 

ela. Na verdade, acredito que a distinção entre os casos aos quais é sempre correto e 

sempre incorreto aplicar um predicado deve ser baseada na noção mais restrita que 

Imaguire (2008) chamou de “caso ideal”.  

 O capítulo termina com a discussão de algumas possíveis objeções à TVA. 

Obviamente, não foi minha intenção levar em conta todas as possíveis objeções à teoria, 

mas penso que pelo menos considerei as mais imediatas, aquelas que têm sido mais 

comuns em minhas apresentações e discussões anteriores da teoria defendida aqui.      

     

3.1. RESTRIÇÕES MÍNIMAS 

 Pelo menos em um sentido fraco, nosso uso dos predicados vagos é guiado por 

regras. Por “sentido fraco” quero dizer que nosso uso desses predicados está sujeito a 

algumas restrições mínimas. Essas restrições mínimas são tais que, se alguém violar 

alguma delas, não estará usando o predicado corretamente. Portanto, determinam 

condições necessárias para o uso correto do predicado. Apesar de haver desacordo sobre 

qual exatamente é o conjunto de restrições mínimas em voga, é difícil rejeitar a sua 

existência. O único objetivo dessa seção é chamar a atenção para a existência dessas 

restrições, sem fornecer uma taxonomia completa das mesmas.  

 Há restrições para o uso dos predicados vagos que dizem respeito às relações 

que podem ser sustentadas entre os membros de seu domínio. Eis um exemplo desse 
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tipo de restrição para o predicado “grande”. Se “grande” se aplica a x, então se aplica a 

todo y de seu domínio que é do mesmo tamanho ou maior que x. Um falante que 

aplicasse “grande” a x e rejeitasse a sua aplicação a um objeto do domínio que fosse 

maior do que x não estaria usando o predicado corretamente. Do mesmo modo, se “alto” 

se aplica a um objeto x, então se aplica a todo objeto do domínio que seja da mesma 

altura ou maior que x. O mesmo vale para “rico”, “pobre”, “careca”, “jovem” e muitos 

outros predicados vagos. Sigo Fara em chamar esse tipo de restrição de “restrição 

relacional” (Fara/Graff, 2000, p.57).12 

 Repare que a restrição acima pode ser reformulada de forma a incluir classes e 

padrões de comparação entre elas. Podemos dizer, por exemplo, que: se “grande” se 

aplica a x em comparação aos membros da classe Ф pelo padrão Ψ e y é maior do que x 

por Ψ, então “grande” se aplica a y em comparação aos membros de Ф pelo padrão Ψ. 

Há três razões para para não fazer isso. Primeiro, complicaria desnecessariamente a 

conversa, dado que nada do que vou dizer a seguir depende dessas formulações mais 

refinadas. Segundo, não é meu objetivo fornecer um tratamento sistemático de como as 

restrições mínimas funcionam, mas apenas chamar a atenção para a sua existência. Por 

fim, não é de todo claro como essas restrições devem ser precisamente representadas. 

Tenho minhas dúvidas, por exemplo, sobre a necessidade de classes de comparação 

(predicados como “monte” não parecem envolver classes de comparação).   

 Existem também restrições que dizem respeito à relação do predicado com 

outros predicados, o que Fara sugeriu serem restrições de coordenada. Tais restrições 

revelam que o modo como usamos certos predicados afeta o modo como podemos usar 

outros.  Considere novamente o caso de “grande”. Se “grande” se aplica a x, então 

“pequeno” não se aplica a x. Similarmente, se “pequeno” se aplica a x, então “grande” 

não se aplica a x. Um falante que aplicasse simultaneamente “grande” e “pequeno” a um 

objeto estaria usando-os incorretamente. Neste caso, temos uma restrição envolvendo 

uma relação entre nossas aplicações de “grande” e “pequeno”. Observações similares 

valem para pares como “alto” e “baixo”, “forte” e “fraco”, “jovem” e “velho”, etc. 

Agora, sejam x e y dois objetos do domínio de aplicação de “grande”. Se “grande” se 

aplica a x e “enorme” se aplica a y, então “grande” se aplica a y. Um falante que 

                                                      
12 O artigo foi originalmente publicado como Graff e não Fara. Mas “Fara” é o nome atual. Para evitar 

confusões, vou sempre usar “Fara”.  
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aplicasse “grande” a x, “enorme” a y e rejeitasse a aplicação de “grande” a y estaria 

usando os predicados incorretamente. Nesse caso temos uma restrição envolvendo uma 

relação entre os predicados “grande” e “enorme”. Restrições similares ocorrem com os 

pares “forte” e “fortíssimo”, “alto” e “gigante”, “baixo” e “nanico”, etc.  

 Novamente, é possível fazer reformulações de forma a incluir classes e padrões 

de comparação entre elas. Podemos dizer, por exemplo, que: se “grande” se aplica a x 

em comparação aos membros da classe Ф pelo padrão Ψ, então “pequeno” não se aplica 

a x em comparação aos membros da classe Ф pelo padrão Ψ. Por razões já apontadas, 

vou ignorar problemas relativos a esses refinamentos. O importante é que nossos usos 

de predicados vagos envolvem restrições mínimas de uso. Não entro no problema de 

qual é o conjunto exato de restrições em voga para cada predicado vago. Parece-me, 

contudo, que cada um pelo menos envolverá ou restrições relacionais ou de 

coordenadas. Em todo caso, a conclusão de que, nesse sentido fraco, nosso uso de 

predicados vagos é guiado por regras não é controversa.  

 Nada disso é muito informativo sobre nossos usos de predicados vagos. Essas 

restrições mencionadas determinam algumas coisas muito básicas que os falantes 

podem e que não podem fazer, mas não são a história toda. Em particular, essas 

restrições sequer excluem o princípio de tolerância. De tudo que sabemos, os predicados 

vagos ainda podem ser tolerantes e gerar paradoxos. Nas próximas três seções, 

apresento três indícios contra a tese de que o princípio de tolerância é uma regra para 

nossos usos de predicados vagos. Apesar de nenhum deles ser por si só decisivo, 

conjuntamente são suficientes para colocar o princípio seriamente em dúvida.  

 

3.1.1. Tolerância: o problema da aplicação irrestrita 

 Se o princípio de tolerância é verdadeiro para “careca”, então é verdade que  ∀n 

(Can→Can+1).  Assim, para qualquer item x na sequência sorites, se um falante aplica 

“careca” a x, tem de aplicar “careca” também a todos os itens com um número maior de 

cabelos que x. Por contraposição, temos que ∀n (¬Can+1→¬Can). O resultado é que para 

qualquer x na sequência sorites, se um falante aplica “não-careca” a x, então tem de 

aplicar “não-careca” também a todos os itens com um número menor de fios de cabelo 

que x. Usando uma expressão de Wright (1975, p. 329, 333), uma vez que aplicamos 
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“careca” a um item, o princípio de tolerância nos força a permanecer aplicando-o aos 

itens com mais cabelos na cabeça. Do mesmo modo, uma vez que aplicamos “não-

careca” a um item, o princípio nos força a permanecer aplicando-o aos itens com menos 

cabelo. Algo similar se aplica aos outros predicados vagos.  

 Se ou não o princípio de tolerância é verdadeiro, é obviamente verdade que: ∀n 

(Can→Can-1). De fato, este último é apenas uma instância do tipo de restrição relacional 

que vimos na seção anterior. Isto implica que se um falante aplica “careca” a um item x 

na sequência, então tem de aplicar “careca” também a todos os itens com um número 

menor de cabelos na cabeça que x. Por contraposição novamente, temos que: ∀n (¬Can-

1→¬Can). Se um falante aplica “não-careca” a um item x, tem de aplicar “não-careca” 

também a todos os itens com um número maior de cabelos do que x. Uma vez que 

aplicamos “careca” a um item, essa restrição nos força a permanecer aplicando-o a 

todos com menos fios de cabelo na cabeça. Similarmente, uma vez que aplicamos “não-

careca” a um item, a restrição nos força a permanecer aplicando-o a todos os itens com 

mais fios de cabelo. Algo similar se aplica a pelo menos muitos outros predicados 

vagos.  

 Repare que o princípio de tolerância mais a restrição acima implicam na 

aplicação irrestrita dos predicados vagos. Todo predicado vago para o qual tanto o 

princípio de tolerância quanto a restrição acima valerem será tal que: se ele (ou sua 

negação) se aplica a um item do domínio, então se aplica a todos. Chamarei a isso de 

“consequência da aplicação irrestrita”. Para facilitar, considere a sequência sorites de 

“careca”, e suponha que “careca” se aplica a pelo menos um item lá. Digamos que este 

item tem um número n de cabelos. Pelo princípio de tolerância, o predicado também se 

aplica a qualquer item com um número maior do que n. Pela restrição acima, o 

predicado também se aplica a qualquer item com um número igual ou menor do que n. 

Resultado: “careca” se aplica a todos os itens da sequência, não importando o número 

que cabelos que tenha. Se “careca” se aplica a um, se aplica a todos. No que diz respeito 

a nossos usos, isso significa que se um falante aplicar “careca” a um item sequer, tem de 

aplicar a todos os outros itens do domínio; e se aplicar “não-careca” a um item sequer, 

tem de aplicar “não-careca” também a todos os outros.  

 O resultado acima é um obstáculo para a crença de que o princípio de tolerância 

é uma regra de uso para os predicados vagos. É um fato de nossa linguagem natural que 
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os falantes comuns não usam “careca” de forma irrestrita. Independentemente de se 

existe alguma penumbra ou área problemática, os falantes aplicam “careca” somente a 

alguns objetos e “não-careca” somente a alguns outros. Os usos cotidianos de “careca” 

não estão em estrito acordo com o princípio de tolerância. O mesmo vale para a maioria 

dos (se não todos os) predicados vagos. Na melhor das hipóteses, isto implica que 

nossos usos não estão em estrito acordo com o princípio de tolerância. Na pior, implica 

que violam sistematicamente esse princípio. Qualquer um que defende que o princípio 

de tolerância é uma regra em voga para os predicados vagos tem de explicar esse fato. O 

problema da aplicação irrestrita é o problema de conciliar a tese de que o princípio de 

tolerância é uma regra com o fato de que os predicados vagos não são aplicados de 

forma irrestrita. 

 Imagine que um linguista conte-lhe que R é uma regra para aplicação de um 

predicado “F” de nossa linguagem. Você então examina o modo como os falantes usam 

“F”, mas não encontra qualquer falante aplicando “F” em estrito acordo com R. Ao 

contrário, os falantes parecem violar sistematicamente R. Nesse caso, a tese de que R é 

uma regra de uso para “F” deveria ser vista com muita suspeita. Ocorre o mesmo com a 

tese de que o princípio de tolerância é uma regra de uso para os predicados vagos. O 

fato de que os predicados vagos são aplicados de forma restrita gera o resultado 

aparente de que (i) nossos usos não obedecem estritamente ao princípio, e (ii) nossos 

usos violam sistematicamente o princípio. 

 Incoerentistas estavam cientes desse problema. Como vimos, as versões mais 

moderadas rejeitam que o princípio de tolerância é verdadeiro, mas aceitam que é uma 

regra para os predicados vagos. Wright (1975, 1976) resolve o problema acima 

apelando a regras inconsistentes de uso. Apesar de o princípio de tolerância ser uma 

regra de uso para os predicados vagos, há pelo menos uma regra adicional de uso que é 

inconsistente com esse princípio. (Eklund segue um caminho similar, mas prefere falar 

em disposições de aceitar regras que nos levariam a inconsistências). Uma vez que é 

impossível obedecer simultaneamente às duas regras, acabamos por violar ora uma ora 

outra. Wright não está sugerindo que temos as regras em mente enquanto usamos os 

predicados e decidimos conscientemente qual delas violar e qual não. Ao contrário, ele 

parece sugerir que a explicação de como decidimos qual violar em cada momento deve 

ser de natureza comportamental. Deve haver uma explicação em termos das disposições 



117 

 

a nos comportarmos de certas maneiras para o fato de que em algum momento 

restringimos nosso uso de “careca”, bloqueando a consequência da aplicação irrestrita. 

No artigo de 1994, Horgan defende que a explicação deve ser pragmática.  

 Não vou entrar no mérito dessas soluções. O mais importante é que, se 

aceitamos o princípio de tolerância, precisamos de uma explicação que cumpra o papel 

de conciliar esse princípio com fato da aplicação restrita dos predicados vagos. Em 

conclusão, o primeiro indício contra o princípio é que de fato os predicados vagos não 

são aplicados de forma irrestrita, mas restrita.  

3.1.2. Tolerância: o critério da precisão 

   Uma das principais motivações para a o princípio de tolerância é a não violação 

do critério da precisão. Aceitar o princípio nos permite reconhecer que os predicados 

vagos são verdadeiramente imprecisos. Nessa seção, defendo que as coisas não são bem 

assim. Ao contrário do que possa parecer, não é fácil acomodar esse princípio à intuição 

de que os predicados vagos são imprecisos. Esse é o segundo indício contra o princípio.  

 Lembre-se, um predicado preciso é tal que existe uma fronteira entre as coisas ás 

quais ele se aplica e as coisas às quais não se aplica. Um predicado impreciso é tal que 

não admite qualquer fronteira desse tipo. Tomemos isso por garantido e investiguemos 

se o princípio de tolerância é ou não um bom modo de explicar a imprecisão dos 

predicados vagos. 

 Primeiro, repare que temos apenas as quatro opções abaixo para “careca”. 

 

(i) Alguém é careca e ninguém é não careca. 

(ii) Ninguém é careca e alguém é não careca. 

(iii) Alguém é careca e alguém é não careca. 

(iv) Ninguém é careca e ninguém é não careca 
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Agora, suponha que o princípio de tolerância seja verdadeiro para “careca”. Em 

nenhuma das quatro opções acima teremos o sentido desejado de imprecisão. Os casos 

de (i) e (ii) são óbvios. Em (i), “careca” se aplicará a todos os itens da sequência, e 

“não-careca” será vazio. Em (ii), “não-careca” se aplicará a todos e “careca” será vazio. 

Em ambos os casos, o predicado “careca” seria um exemplo paradigmático de predicado 

preciso. Em (iii), tanto “careca” quanto “não-careca” se aplicarão a todos os itens da 

sequência sorites, caso em que “careca” terá a mesma extensão de sua negação. Isso só 

significa que ambos serão precisos. Por fim, (iv) apenas implica que tanto “careca” 

quanto “não-careca” serão vazios. Ser vazio não é condição suficiente para ser 

impreciso. Em nenhuma das opções o predicado “careca” será impreciso. 

 A razão pela qual o princípio de tolerância falha em explicar a imprecisão é a 

consequência da aplicação irrestrita. O resultado dessa consequência é que nunca 

teremos o caso em que “careca” (ou sua negação) se aplica somente a alguns itens da 

sequência sorites. O predicado se aplica a tudo ou se aplica a nada. Em suma, o 

princípio de tolerância implica o que Williamson (1994, p.167) chamou de “perspectiva 

tudo ou nada”. Se aceitarmos que esse princípio é verdadeiro para “careca”, então 

teremos um dos quatro resultados abaixo. 

 

(i*) Todo mundo é careca e ninguém é não careca. 

(ii*) Todo mundo é não careca e ninguém é careca. 

(iii*) Todo mundo é careca e todo mundo é não careca. 

(iv*) Ninguém é careca e ninguém é não careca. 

 

Qualquer que seja o caso, “careca” tem uma extensão precisa. Consequentemente, o 

critério da precisão é violado.  

 A associação entre o princípio de tolerância e a imprecisão dos predicados vagos 

é bastante natural. Isso ocorre principalmente porque ∀n (Can→Can+1) é equivalente a 

¬Ǝn (Can˄¬Can+1). Por um lado, aceitar a verdade do princípio parece ser o mesmo que 

aceitar a afirmação de inexistência de fronteira. Por outro, aceitar a falsidade do 
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princípio nos comprometeria a aceitar a existência de uma fronteira. Uma vez que a 

imprecisão dos predicados vagos é associada à inexistência de fronteira, é natural que 

seja associada ao princípio de tolerância. Natural ou não, o argumento acima coloca em 

xeque a capacidade do princípio de acomodar a imprecisão dos predicados vagos.    

 Uma vez mais, pode-se tentar resolver o problema apelando a alguma forma 

moderada de Incoerentismo. Grosso modo, podemos fazer isso aceitando que (i) o 

princípio de tolerância não é verdadeiro, (ii) o princípio de tolerância é uma regra para o 

uso dos predicados vagos e (iii) existe pelo menos uma outra regra operando sobre 

nossos usos que é inconsistente com o princípio de tolerância. Uma vez que não é 

possível obedecer simultaneamente à duas regras ou princípios inconsistentes entre si, 

os falantes têm de violar ora uma ora outra. Assim eles conseguem restringir seu uso de 

forma a aplicar os predicados a alguns, e somente a alguns, objetos. No que diz respeito 

à nossa prática de uso dos predicados vagos, evita-se a consequência da perspectiva 

tudo ou nada. Alegadamente, também evita-se a violação do critério da precisão. Seja 

ou não essa estratégia plausível, repare que o modo de escapar da violação do critério da 

precisão foi apelar a uma regra não apenas diferente, mas inconsistente com o princípio 

de tolerância. Por si só, isso já releva a dificuldade em conciliar tolerância e imprecisão.  

   Em conclusão, o princípio de tolerância não é facilmente acomodado à tese de 

que os predicados vagos são imprecisos.  

 

3.1.3. Tolerância: o caso positivo contra a aplicação irrestrita 

 Vimos que o princípio de tolerância implica na aplicação irrestrita dos 

predicados vagos, mas que não os aplicamos assim. Agora apresento um argumento a 

favor de que a aplicação irrestrita de alguns predicados vagos seria incorreta. Esse é 

meu terceiro indício contra o princípio de tolerância. Minha primeira formulação do 

argumento será a mais intuitiva, ignorando a possibilidade de haver casos fronteira de 

um predicado. Mais a frente, mostro como o argumento poderia ser formulado de modo 

a acomodar a existência de casos fronteira. 

 Antes, duas observações. Há pelo menos dois sentidos diferentes em que um 

predicado pode falhar em se aplicar a um objeto. Primeiro, ele pode falhar em se aplicar 
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a objetos de seu domínio de aplicação. Segundo, ele pode falhar em se aplicar a um 

objeto por esse objeto sequer pertencer a seu domínio de aplicação. É geralmente no 

primeiro sentido que diríamos que “careca” não se aplica a algumas pessoas, enquanto é 

no segundo que diríamos que “careca” não se aplica a pensamentos. De fato, o sentido 

no qual esse predicado falha em se aplicar a algumas pessoas parece bem diferente do 

sentido no qual falha em se aplicar a pensamentos. Seria simplesmente absurdo atribuir 

ou negar “careca” a pensamentos. Quando falar que um predicado “não se aplica” a um 

objeto, estarei sempre usando a expressão no primeiro sentido. Segundo, entendo 

domínio de aplicação de forma a incluir não apenas os objetos atualmente existentes, 

mas também os possíveis. Isso é justificado pelo fato de que queremos que os nossos 

predicados sejam projetáveis, no sentido de nos permitirem avaliar os objetos com os 

quais temos contato, aqueles com os quais nunca nos deparamos e também os 

meramente possíveis. Dito isso, passemos ao argumento.    

 Para cada elemento no domínio de “careca”, ou o predicado se aplica ou não se 

aplica. Suponha que “careca” não se aplica a pessoas com 0 fios de cabelo na cabeça. A 

restrição mínima relacional que vimos antes diz que: se “careca” não se aplica a pessoas 

com n fios de cabelo na cabeça, então também não se aplica a pessoas com n+1 fios. 

Portanto, “careca” também não se aplica a pessoas com 1, 2, 3, 4, etc. fios de cabelo na 

cabeça. De fato, o resultado obtido é o seguinte: não importa o número de cabelos na 

cabeça de uma pessoa, “careca” não se aplica a ela. Se este é o caso, então a falta de 

cabelo não é um padrão relevante para a aplicação de “careca”. Ora, é claro que a falta 

de cabelo é um padrão relevante para a aplicação de “careca”. Logo, a suposição inicial 

de que “careca” não se aplica a pessoas com 0 fios de cabelo é falsa. O predicado 

“careca” se aplica a pessoas com 0 fios de cabelo na cabeça. Podemos formular um 

argumento similar mostrando que “careca” não se aplica a uma pessoa com cem por 

cento do couro cabeludo coberto por cabelo.  

 Dado as restrições mínimas e os padrões de uso para “careca”, está determinado 

que (i) esse predicado se aplica a pessoas com 0 fios de cabelo na cabeça e (ii) não se 

aplica a pessoas com toda a cabeça coberta por cabelo. Portanto, existem alguns itens do 

domínio de aplicação aos quais “careca” não pode ser corretamente aplicado e alguns 

itens aos quais sua negação não pode ser corretamente aplicada. Se um falante aplica 

“não-careca” a pessoas com 0 fios de cabelo, então ou viola alguma restrição mínima ou 
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padrão de uso para a aplicação desse predicado; em ambos os casos usa o predicado 

incorretamente. Qualquer aplicação irrestrita de “careca” ou “não-careca” é incorreta. O 

problema vai além do mero fato de que não aplicamos os predicados vagos 

irrestritamente. Para alguns casos, a aplicação irrestrita é simplesmente incorreta. 

Aplicar “careca”/“não-careca” irrestritamente seria não apenas absurdamente incomum, 

mas também errado. Uma vez que o princípio de tolerância implica a aplicação 

irrestrita, temos mais um indício contra esse princípio. 

 O argumento acima depende da suposição de que para todo objeto do domínio, 

ou o predicado se aplica ou não se aplica. Essa é uma suposição controversa, dado que 

os predicados vagos alegadamente admitem casos fronteira. Casos fronteira são 

argumentavelmente casos aos quais é indefinido se o predicado se aplica ou aos quais o 

predicado se aplica em algum grau intermediário. Felizmente, existem versões do 

argumento disponíveis mesmo para aqueles que admitem a existência de casos fronteira.  

 Um defensor do Gradualismo, por exemplo, poderia usar o argumento acima 

contra a aplicação irrestrita de “careca em grau 0”. O argumento poderia ser como 

segue. Para cada elemento do domínio de “careca”, ou “careca” se aplica em grau 0 ou 

se aplica em grau maior do que 0. Suponha que “careca” se aplique em grau 0 a pessoas 

com 0 fios de cabelo na cabeça. Pela restrição mínima, se “careca” se aplica em grau 0 a 

pessoas com 0 fios, então se aplica em grau 0 a todas as outras. Se assim for, então a 

falta de cabelo na cabeça não é um padrão relevante para a aplicação de “careca”. Mas a 

falta de cabelo é um padrão relevante para “careca”. Logo, “careca” não se aplica em 

grau 0 a pessoas com 0 fios de cabelo na cabeça. Isto nos dá a conclusão modesta de 

que “careca” se aplica a elas em algum grau maior do que 0. Dado que “careca” se 

aplica em grau maior do que 0 a pessoas com 0 fios de cabelo na cabeça, qualquer 

aplicação irrestrita de “careca em grau 0” é incorreta. O mesmo tipo de argumento pode 

ser aplicado a “careca em grau 1”. 

 Movimentos similares podem ser feitos para adaptar o argumento ao contexto da 

Teoria Trivalente ou Supervalorativismo. Em cada caso, podemos formular uma versão 

do argumento acima a favor de que a aplicação irrestrita de “careca” é incorreta. 

Portanto, sua plausibilidade não depende de aceitarmos qualquer teoria específica da 

vagueza. De fato, além de o argumento ser válido, não me parece conter qualquer 
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premissa realmente controversa. Na pior das hipóteses, temos mais um indício contra o 

princípio de tolerância.   

 Em resumo, os três indícios apresentados foram os seguintes.  

 

a) Os predicados vagos – ou pelo menos a maior parte deles – não são aplicados 

irrestritamente. Isto é difícil de ser conciliado com a consequência da aplicação 

irrestrita gerada pelo princípio de tolerância. 

b) O princípio de tolerância não é facilmente acomodado à tese de que os 

predicados vagos são imprecisos. A consequência da aplicação irrestrita implica 

na perspectiva tudo ou nada e esta, por sua vez, viola o critério da precisão.  

c)  A aplicação irrestrita de alguns predicados vagos é incorreta. Vimos o exemplo 

de “careca”, mas há outros exemplos (conforme indico na próxima seção). 

 

Nenhum desses indícios é conclusivo. No fim das contas, pode ser que o peso dos 

indícios a favor do princípio de tolerância supere o dos indícios contra. No entanto, a 

tese de que os predicados vagos são tolerantes enfrenta uma série de dificuldades (que 

vão além do paradoxo sorites).   

 

3.1.4. Casos Ideais 

 A suposição de que os predicados vagos possuem casos claros de aplicação é 

bastante comum. Os casos claros de um predicado são aqueles aos quais ele claramente 

se aplica e aos quais claramente não se aplica. Não há consenso sobre o que exatamente 

isso significa. Em todo caso, é possível interpretar que os casos claros colocam outra 

restrição mínima para nosso uso dos predicados vagos, o que Fara (2000, p.57) chamou 

de “restrição dos casos claros”. Nesse contexto, os casos claros de um predicado vago 

“F” são aqueles aos quais é sempre correto aplicar o predicado e aqueles aos quais é 

sempre incorreto aplicá-lo. Considere o exemplo de “careca”. Intuitivamente, esse 

predicado claramente se aplica a pessoas com 0, 1, 2, 3... fios de cabelo na cabeça, 
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enquanto claramente não se aplica a pessoas com 10.000, 9.999, 9,998... fios. O que 

ocorre aí é que a restrição dos casos claros torna a aplicação de “careca” obrigatória nos 

primeiros casos e proibida nos segundos.  

 A ideia de uma restrição mínima determinando a aplicação do predicado a 

alguns casos pode despertar ceticismo.     

 

There are no specific individuals who are semantically guaranteed to be bald. 

Although we can point to certain specific individuals as paradigms of 

baldness, no convention of English implies that they are not in the 

antiextension of ‘bald’ and wearing a tight skin-coloured cap. Similarly, there 

are no specific individuals who are semantically guaranteed not to be bald. 

Although we can point to certain specific individuals as paradigms of non-

baldness, no convention of English implies that they are not in the extension 

of ‘bald’ and wearing a wig.
13    

 

Certamente, isto pode ser concedido a Williamson: não é nada claro como funciona a 

restrição de uso que faz com que seja sempre correto/incorreto aplicar “careca” a esses 

casos. Como uma restrição mínima determina que certo conjunto de objetos possui um 

status especial em relação a todos os outros no que diz respeito à aplicação de “careca”? 

Por mais tentadora que seja a crença na existência de uma restrição dos casos claros, é 

difícil explicá-la. 

 Um dos problemas é que a noção de caso claro é geralmente concebida como 

sendo muito inclusiva. Para a maior parte dos predicados vagos, haverá muitos casos 

claros de aplicação e de não aplicação. Os casos claros de aplicação de “careca”, por 

exemplo, incluem pessoas com 0, 1, 2..., 100..., 150... fios de cabelo na cabeça. Em 

contrapartida, é difícil explicar como a restrição dos casos claros determina que esses 

itens têm um status especial em relação aos outros. Uma vez que não sei como resolver 

o problema, prefiro não me comprometer com essa noção inclusiva de caso claro. Ao 

invés, me comprometo com uma noção mais restrita, que chamo, seguindo Imaguire 

(2008, p.123), de “caso ideal”. 

                                                      
13 Williamson, 2002, p. 426. 
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 A ideia intuitiva por trás dos casos ideais é que são os casos para os quais a 

aplicação do predicado é inteiramente determinada pelas restrições mínimas e padrões 

relevantes para o uso do mesmo. Na seção anterior, argumentei que, dado as restrições 

mínimas e os padrões de uso para “careca”, (i) esse predicado se aplica a pessoas com 0 

fios de cabelo na cabeça e (ii) não se aplica a pessoas com toda a cabeça coberta por 

cabelo. Note que o argumento apresentado lá não serve para mostrar que “careca” se 

aplica a pessoas com mais do que 0 fios de cabelo na cabeça. Por exemplo, suponha que 

“careca” não se aplique a pessoas com 1 fio de cabelo na cabeça. Nesse caso, a 

mencionada restrição mínima implica que o predicado também não se aplica a qualquer 

pessoa com um número maior que 1 fio de cabelo na cabeça. Não podemos, disso, 

concluir que falta de cabelo na cabeça não é um padrão relevante para a aplicação de 

“careca”. Afinal se “careca” ainda se aplicar a pessoas com 0 fios de cabelo na cabeça, 

então a falta de cabelo pode ser um padrão relevante para a sua aplicação (o padrão 

poderia ser falta total de cabelo na cabeça). Similarmente, o argumento não serve para 

mostrar que “careca” não se aplica a pessoas com menos de cem por cento do couro 

cabeludo coberto por cabelo. Suponha que “careca” se aplica a pessoas com 99% do 

couro cabeludo coberto por cabelo. Dessa vez a restrição mínima implica que “careca” 

também se aplica a pessoas com menos do que 99% do couro cabeludo coberto por 

cabelo. Disso não se segue que a falta de cabelo na cabeça não seja um padrão 

relevante para a aplicação de “careca”. Se “careca” não se aplicar a pessoas com 100% 

do couro cabeludo coberto por cabelo, então a falta de cabelo ainda pode ser um padrão 

relevante (o padrão poderia ser algo como menos do que o total). 

 Pelo argumento da seção anterior, podemos mostrar que “careca” se aplica a 

pessoas com 0 fios de cabelo na cabeça, mas não que se aplica a pessoas com mais do 

que 0. Isto ocorre porque a aplicação de “não-careca” a pessoas com 0 fios implica na 

violação de alguma restrição mínima ou padrão de uso relevante para o predicado, 

enquanto a aplicação de “não-careca” a pessoas com mais de 0 fios de cabelo na cabeça 

não implica em qualquer violação do tipo. Do mesmo modo, podemos mostrar que 

“careca” não se aplica a pessoas com 100% do couro cabeludo coberto por cabelo, mas 

não que não se aplica a pessoas com menos de 100%. Isto ocorre porque a aplicação de 

“careca” a pessoas com todo o couro cabeludo coberto por cabelo implica na violação 

de alguma restrição mínima ou padrão de uso relevante para o mesmo, enquanto a 

aplicação de “careca” a pessoas com menos do que todo o couro cabeludo coberto não 
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implica em qualquer violação do tipo. Vou expressar isso dizendo que o predicado 

“careca” idealmente se aplica a pessoas com 0 fios de cabelo na cabeça, enquanto “não-

careca” idealmente se aplica a pessoas com todo o couro cabeludo coberto por cabelo.  

 Generalizado, temos a seguinte definição:  

 

• Um predicado vago “F” idealmente se aplica a um objeto x se, e somente se, a 

aplicação de “não-F” a x implica na violação de alguma restrição mínima ou 

padrão de uso relevante para “F”. Sua negação “não-F” idealmente se aplica a x 

se, e somente se, a aplicação de “F” a x implica na violação de alguma restrição 

mínima ou padrão de uso relevante para a “F”.14 

 

Para manter a analogia com a conversa usual sobre os casos claros, vamos dizer que os 

casos aos quais um predicado ou sua negação idealmente se aplica são os casos ideais 

dos mesmos. Os casos ideais positivos de “F” são aqueles aos quais “F” idealmente se 

aplica, enquanto os casos ideais negativos são aqueles aos quais “não-F” idealmente se 

aplica.  

 Isso nos fornece uma distinção não arbitrária entre os casos aos quais é sempre 

correto/incorreto aplicar um predicado vago. Minha sugestão é identificar os casos 

ideais positivos e negativos respectivamente com os casos aos quais é sempre correto e 

incorreto aplicar o predicado. Contra Williamson, podemos agora objetar que a 

distinção é baseada no argumento intuitivo da seção anterior. Com esse argumento, 

podemos mostrar que aplicação de “(não-)careca” em alguns casos viola alguma 

restrição mínima ou padrão de uso relevante para o predicado, de modo que a aplicação 

do predicado a esses casos é inteiramente determinada por tais restrições e padrões.  

 

                                                      
14 Para teorias que rejeitam a bivalência, a definição terá de ser modificada. Uma vez que a teoria que 

defenderei não nos compromete com a rejeição da bivalência (veja-se seção 3.2.7), podemos deixar essas 

complicações de lado aqui.  
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3.1.5. Casos Ideais VS Casos Claros 

 Na seção anterior, argumentei que a distinção entre os casos aos quais é sempre 

correto/incorreto aplicar o predicado pode ser fundada na distinção entre os casos ideais 

positivos e negativos do mesmo. Uma vez que temos razões suficientes para aceitar a 

última, temos razões suficientes para aceitar a primeira. Mas por que usar a noção de 

caso ideal ao invés da já comum noção de caso claro? Por que não chamar logo os tais 

casos ideais de “casos claros”? De fato, se acharmos mais conveniente, podemos fazê-

lo. No entanto, penso que existe uma razão para não fazermos isso. Enquanto a noção de 

caso claro é geralmente assumida como sendo muito inclusiva, a noção de caso ideal é 

provavelmente muito restrita.  

 Considere o exemplo de “careca”. Até onde consigo ver, somente pessoas com 0 

fios de cabelo são casos ideais positivos desse predicado, enquanto somente pessoas 

com todo o couro cabeludo coberto por cabelo são casos ideais negativos dele. Por outro 

lado, é geralmente assumido que não apenas pessoas com 0 fios de cabelo na cabeça, 

mas também as pessoas com 1, 2, 3, 4, 5, etc. fios são casos claros de “careca”. Do 

mesmo modo, não apenas pessoas com todo o couro cabeludo coberto de cabelo são 

casos claros de “não-careca”, mas também pessoas com 99%, 98%, 97%, etc. Enquanto 

poucos objetos satisfazem as condições para ser um caso ideal de “careca”, espera-se 

que muitos satisfaçam a condição para ser um caso claro. 

 Isto não é acidental. Se a noção de caso claro for tão restrita quanto a de caso 

ideal, então algumas das principais teorias da vagueza estarão em maus lençóis. 

Presumo que maior parte de nossas aplicações de “careca” não seja a casos ideais 

positivos ou negativos. Supervalorativistas e defensores da Teoria Trivalente teriam de 

tomá-las como gerando frases nem verdadeiras nem falsas. Presumivelmente, a maior 

parte de nossos proferimentos da forma “a é careca” seria nem verdadeiro nem falso. 

Algo análogo vai ocorrer com “alto”, “monte”, “duna” e muitos outros predicados 

vagos. No que diz respeito à vagueza, o resultado final seria que estamos 

sistematicamente a proferir frases que falham em ser verdadeiras ou falsas. Suponho 

que muitos considerariam isso implausível. A forma de evitar essa consequência é 

conseguir motivar uma noção menos restrita do que aquela de caso ideal. Espera-se que 

exista uma noção mais inclusiva que possa fundar a distinção entre os casos aos quais é 

sempre correto aplicar um predicado (os casos aos quais a aplicação gera uma 
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superverdade) e os casos aos quais é sempre incorreto (os casos aos quais a aplicação 

gera uma superfalsidade). Reservarei a expressão “caso claro” a essa suposta noção 

menos restrita. 

 Curiosamente, apesar da plausibilidade de muitas das teorias da vagueza 

depender de uma noção (mais ampla) de caso claro, pouco tem sido feito para justificá-

la. Além do fato de ser intuitivo dizer que a, b  e c são claramente F, é difícil ver como a 

diferença entre os casos nos quais é sempre correto/incorreto aplicar um predicado vago 

poderia ser entendida em termos da noção de caso claro. Como já dito, apesar de TVA 

ser consistente com a existência dos casos claros, não vou me comprometer com ela 

aqui.  

 

3.1.6 – Três Tipos de Predicados Vagos 

 Vimos que a noção de caso ideal é muito menos inclusiva do que se supõe 

normalmente para a de caso claro. São raros os objetos que satisfazem as condições 

para ser um caso ideal de um predicado vago. De fato, sequer precisamos assumir que 

todo predicado vago tenha casos ideais. Imaguire (2008, p.123) distingue entre os 

predicados que envolvem séries graduais fechadas e séries graduais abertas para 

expressar a diferença entre aqueles que admitem e os que não admitem casos ideais. 

Fazendo pequenas modificações – que, no entanto, não afetam o essencial do ponto – 

podemos distinguir entre três tipos de predicados vagos, cada uma representando uma 

possibilidade com respeito aos casos ideais.  

 

• Predicado com série gradual fechada: “F” é um predicado com série gradual 

fechada se, e somente se: possui um caso ideal positivo e um caso ideal 

negativo.  

• Predicado com série gradual semi-aberta: “F” é um predicado com série gradual 

semi-aberta se, e somente se: possui um caso ideal positivo mas não um 

negativo, ou possui um caso ideal negativo mas não um positivo. 
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•  Predicado com série gradual aberta: “F” é um predicado com série gradual 

aberta se, e somente se: não possui um caso ideal positivo e não possui um caso 

ideal negativo.  

 

O predicado “careca” é alegadamente do primeiro tipo. O predicado “duna” é do 

segundo tipo. Suponha que “duna” se aplica a 0 grãos de areia. Há uma restrição 

mínima que determina que se “duna” se aplica a 0 grãos de areia, então se aplica a 

qualquer aglomerado com um número maior de grãos. Consequentemente, “duna” se 

aplica a todos os itens de sua sequência sorites, independentemente do número de grãos 

de areia. Se isso é assim, então o número de grãos de areia não é um padrão relevante 

para a aplicação do predicado. É claro que o número de grãos de areia é um padrão 

relevante para a aplicação de “duna”. Logo, “duna” não se aplica a 0 grãos de areia. 

Conclusão: 0 grãos de areia é um caso ideal negativo de “duna”. Por outro lado, não há 

casos ideais positivos desse predicado. Por fim, talvez “alto” seja um exemplo do 

terceiro tipo. 

 Em todo caso, o importante é que podemos concluir que pelo menos alguns 

predicados vagos possuem casos ideais.  

 

3.1.7. Casos Ideais e Fronteiras 

 Por fim, a noção de caso ideal não é vaga. Existe uma fronteira precisa entre os 

casos ideais e os não ideais de “careca”. Somente pessoas com 0 fios de cabelo são 

casos ideais positivos de “careca”, enquanto somente pessoas com todo o couro 

cabeludo coberto por cabelo são casos ideais negativos de “careca”. Isto significa que há 

fronteiras bem traçadas no domínio de aplicação de “careca”. Isso pode levantar a 

suspeita legítima de que, pelo menos no que diz respeito aos predicados de série gradual 

fechada, haverá uma violação do critério da precisão. Essa objeção será respondida a 

partir da próxima seção, quando começar a desenvolver os aspectos centrais de uma 

teoria da vagueza.  

 Por agora, repare que a fronteira estabelecida não foi arbitrária. Ao contrário, foi 

precisamente para evitar traçar uma fronteira arbitrária que me restringi à noção menos 
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inclusiva de casos ideais. Repare, por exemplo, que o problema fundacional da precisão 

não representa um desafio especial aqui. A fronteira entre os casos ideais e não ideais é 

estabelecida pelas restrições mínimas e padrões de uso relevantes para a aplicação do 

predicado. Considerei o caso de “careca” e como a aplicação ou negação do predicado a 

alguns casos resulta na violação de alguma restrição mínima ou padrão de uso relevante 

para o mesmo. Vimos que de fato somos capazes de apontar para a fronteira entre os 

casos ideais e não ideais de “careca”. Obviamente, nada nos obriga a assumir que seja 

sempre fácil saber onde reside a fronteira entre os casos ideais e não ideais de um 

predicado vago, mas o que vimos é suficiente para motivar a sua existência. 

 Apesar disso, é argumentável que a noção de caso ideal acarretará na violação 

do critério da precisão. Pelo menos no caso dos predicados de série gradual fechada, 

parece que estou estabelecendo um corte preciso onde não deveria haver qualquer corte. 

Na seção 3.2.1, defendo que esse não é o caso.  
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3.2. TEORIA DA VAGUEZA COMO ARBITRARIEDADE 

3.2.1. A Tese da Arbitrariedade 

 Comecemos pelo que sabemos sobre a extensão de um predicado de série 

gradual fechada.   

 

 

 

 

A imagem acima sugere que existe um último caso ao qual o predicado “careca” se 

aplica, e um primeiro caso de outro tipo, que podemos chamar de “indefinidos”. Do 

mesmo modo, existe um último caso indefinido e um primeiro caso ao qual “careca” 

não se aplica. Se assim fosse, “careca” seria um predicado preciso. O desafio é aceitar a 

existência de casos ideais sem implicar que haja uma distinção entre o último caso ao 

qual “F” se aplica e um primeiro caso de qualquer outro tipo. Somente assim impedimos 

a violação do critério da precisão.    

 Penso que o problema pode ser resolvido se apelarmos à intuição da 

arbitrariedade: toda precisão admissível de um predicado vago é igualmente arbitrária. 

Essa intuição nos permite aceitar a existência de casos ideais sem implicar qualquer 

divisão entre um último caso ao qual o predicado se aplica e um primeiro caso de outro 

tipo. Suponha, para efeitos de argumentação, que exista algo como os casos indefinidos 

e a correspondente penumbra. Há uma divisão de “careca” que corta seu domínio de 

modo que a extensão positiva é formada pelos casos ideais positivos, a negativa pelos 

casos ideais negativos e a penumbra pelos outros. De acordo com a intuição da 

arbitrariedade, contudo, essa divisão será só mais uma, tão arbitrária quanto qualquer 

outra. Dado que qualquer divisão é igualmente arbitrária, nenhuma delas pode ser 

apontada como a correta. Por fim, é nesse sentido que não existe uma fronteira entre o 

último caso ao qual “careca” se aplica e o primeiro de outro tipo. Tudo isso, é claro, 

precisa ser melhor explicado.  

|casos ideais positivos de “F”/casos indefinidos?/casos ideais negativos de “F”| 
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 A noção central para o esboço de explicação acima é a de arbitrariedade. 

Distingo entre dois sentidos de arbitrariedade: arbitrariedade semântica e 

arbitrariedade pragmática. Dizer que duas precisões de um predicado vago são 

semanticamente igualmente arbitrárias é dizer que nenhuma delas viola as restrições 

mínimas para a aplicação do predicado, incluindo a restrição dos casos ideais. As 

restrições mínimas determinam o que contaria como uma precisão admissível.  Todas as 

precisões admissíveis são semanticamente igualmente arbitrárias. Apesar de a noção de 

precisão admissível ser claramente herdada dos supervalorativistas, existem duas 

diferenças importantes. Primeiro, os supervalorativistas consideram que uma precisão é 

uma divisão do domínio de aplicação do predicado em extensão positiva e negativa, 

enquanto eu considero que uma precisão é qualquer divisão entre um último caso ao 

qual o predicado se aplica e primeiro caso de qualquer outro tipo. Segundo, uma vez 

que não me comprometo com a noção muito inclusiva de casos claros, no meu sentido 

há muito mais precisões admissíveis do que normalmente se supõe. Agora, mesmo que 

duas ou mais precisões sejam semanticamente igualmente arbitrárias, pode muito bem 

ser o caso de alguma delas ser melhor para nossas metas ou propósitos. Uma precisão 

pode ser semanticamente arbitrária sem ser pragmaticamente assim. Dizer que duas ou 

mais precisões são pragmaticamente igualmente arbitrárias é dizer que todas são 

igualmente boas para os fins, interesses, etc. em jogo. 

 Para clarificar a distinção acima, tomo de empréstimo e desenvolvo um exemplo 

de Fara (Graff/Fara 2000, p.58). Suponha que existam dez estudantes, estranhamente 

chamados de “1”, “2”, “3”..., “10”. O estudante 1 é um centímetro menor que 2, que é 

um centímetro menor que 3, que é um centímetro menor que 4, e assim sucessivamente. 

Imagine agora que seja pedido a um técnico que os divida entre dois times de basquete, 

o time dos altos e o dos não altos. Uma vez que o técnico deve usar o predicado “alto” 

na sua divisão, existem coisas que ele não pode fazer.  

 

Divisão 1:  

Time não alto 

6, irrelevante 

Time alto 

5, irrelevante 
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A razão pela qual o técnico não pode adotar a Divisão 1 é que isso implicaria em violar 

uma restrição mínima para o uso de “alto”. Se esse predicado se aplica a x, então se 

aplica a qualquer objeto do domínio que seja da mesma altura ou maior do que x. Uma 

vez que 6 é maior do que 5, o técnico não pode colocar o primeiro no time não alto e o 

segundo no time alto. Se o técnico adotar essa divisão poderemos reivindicar que ele 

não está usando “alto” corretamente. A Divisão 1 não é admissível.  

 Mas existem muitos modos admissíveis de dividir os times. Qualquer divisão 

que respeite as restrições mínimas será semanticamente igualmente arbitrária. 

Considere, por exemplo, as divisões abaixo.  

 

Divisão 2 

Time não alto 

1, 

Time alto 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

    

Divisão 3 

Time não alto 

1,2,3,4,5,6 

Time alto 

7,8,9,10 

 

Divisão 4 

Time não alto 

1,2,3,4,5 

Time alto 

6,7,8,9,10 
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Cada uma dessas divisões é semanticamente igualmente arbitrária. Isso significa que 

nenhuma delas viola qualquer restrição mínima de uso de “alto”. Se o técnico adotar 

alguma delas, não poderemos reivindicar que ele não está usando o predicado “alto” 

corretamente. Na verdade, esses são apenas alguns exemplos de muitas e muitas 

divisões admissíveis. 

 Do fato de que essas divisões são semanticamente igualmente arbitrárias não se 

segue, contudo, que são pragmaticamente igualmente arbitrárias. Pode ocorrer de 

alguma ser melhor do que as outras para as metas ou fins do técnico e dos envolvidos. 

Aliás, esse parece ser o caso aqui. A Divisão 4 é superior às outras porque é a única que, 

além de respeitar as restrições mínimas, fornece dois times completos de basquete. Não 

há muita motivação para adotarmos uma divisão que nos fornece times incompletos 

quando temos uma que nos fornece dois completos.  

 Por fim, pode também ocorrer de duas divisões serem pragmaticamente 

igualmente arbitrárias. Suponha, por exemplo, que exista um novo jogador, que é meio 

centímetro maior do que 5 e meio centímetro menor do que 6. Seu nome, será “5*”. É 

possível que houvesse razões pragmáticas para colocar 5* num ou noutro time. Por 

exemplo, o time alto poderia ter perdido um jogador por lesão, ou o time baixo poderia 

estar precisando mais de um reforço. Mas suponhamos que nenhuma razão desse tipo se 

apresenta. Nesse caso, as duas divisões abaixo seriam igualmente arbitrárias.    

 

Divisão 5 

Time não alto 

1,2,3,4,5, 5* 

Time alto 

6,7,8,9,10 

 

Divisão 6 

Time não alto 

1,2,3,4,5 

Time alto 

5*, 6,7,8,9,10 
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A Divisão 5 e 6 são igualmente arbitrárias, tanto do ponto de vista semântico quanto do 

ponto de vista pragmático. Ambas respeitam as restrições mínimas para o uso de “alto” 

e nenhuma é melhor do que a outra para os fins e metas dos envolvidos. Nada disso 

significa, no entanto, que o técnico não pode tomar uma decisão. Ao contrário, ele pode 

arbitrariamente decidir colocar 5* num time específico. Podemos perfeitamente supor 

que o técnico poderia dizer “você ficará no time alto” mesmo sem ter razões que tornem 

a Divisão 6 melhor do que a 5. Portanto, do fato de que a escolha entre as duas divisões 

é arbitrária não se segue que seja errada ou proibida. 

 Minha sugestão é que nossos predicados vagos funcionam de modo similar ao 

do exemplo imaginado acima. Cada um deles é associado a um conjunto de restrições 

mínimas – podendo incluir os casos ideais – que determinam quais precisões são ou não 

admissíveis. Toda precisão admissível de um predicado vago é semanticamente 

igualmente arbitrária, e cada precisão pode ou não ser pragmaticamente igualmente 

arbitrária a cada outra. A isto chamo de “Tese da Arbitrariedade” (TA). Repare que a 

TA, por si só, não implica na violação do critério da precisão. Não é implicado que há 

um último caso ao qual “careca” se aplica e um primeiro caso de outro tipo.  

 Mais importante agora é que apesar de TA não implicar na violação do critério 

da precisão, ela também não garante a sua satisfação. De fato, em sua essência TA não é 

uma tese nova, tendo já sido adotada por diferentes filósofos que, no entanto, falharam 

em satisfazer o critério da precisão. Para entender a razão disso ocorrer, repare que TA 

não é uma teoria semântica, nada nos diz sobre as condições de verdade de frases 

contendo expressões vagas. Conforme veremos na próxima seção, TA é consistente com 

diferentes teorias semânticas. O problema é que a escolha por uma teoria semântica 

pode acabar implicando na violação do critério da precisão e pondo, uma vez mais, tudo 

a perder. A partir daí, o desafio é interpretar TA de modo que não resulte na violação do 

critério da precisão. É isto que faço na seção 3.2.3.  

 

3.2.2. Tese da Arbitrariedade e Teorias Semânticas 

 Até o momento, toda a discussão do capítulo girou em torno de regras de uso 

para os predicados vagos. A Tese da Arbitrariedade deve ser encarada nesse contexto, 

como uma tese sobre o que os falantes podem ou não fazer com os predicados vagos. A 
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frase “toda precisão admissível de um predicado vago é semanticamente igualmente 

arbitrária” é entendida como afirmando que não há qualquer restrição ou regra que 

proíba os falantes de adotarem tais precisões. Como consequência, há diferentes 

maneiras em que os falantes são permitidos a precisar os predicados vagos.  

 Deve-se notar que TA não é uma teoria semântica. TA nada nos diz sobre como 

os predicados vagos contribuem para as condições de verdade das frases que os contém. 

Nada perto de um tratamento das condições de verdade das frases vagas é implicado por 

TA – daqui por diante, chamo de “frase vaga” a uma frase contendo pelo menos uma 

expressão vaga. De fato, ela é consistente com diferentes teorias semânticas. Isso é 

especialmente importante porque a adoção de uma determinada teoria semântica pode 

nos levar uma vez mais a violar o critério da precisão. Por outras palavras, apesar de TA 

não implicar na violação do critério da precisão, ela também não garante a sua 

satisfação. 

 Primeiro, repare que podemos interpretar a Tese da Arbitrariedade numa 

semântica como a sugerida pela Teoria Trivalente. Podemos considerar que a extensão 

positiva e a negativa de um predicado vago são respectivamente formadas pelos casos 

ideais positivos e negativos.15 Podemos adotar uma concepção linguística da penumbra. 

A penumbra é formada pelos objetos tais que as condições de aplicação do predicado 

nem determinam que a aplicação é bem-sucedida nem que é mal-sucedida. Quando as 

condições de aplicação nada dizem sobre o sucesso ou insucesso da aplicação de “F” a 

um objeto a, Fa é indefinido. Uma frase como “João é careca” seria verdadeira se João é 

um caso ideal positivo de careca, falsa se é um caso ideal negativo e de outro modo 

indefinida. Isto nos fornece os tijolos básicos para interpretação de TA em termos da 

Teoria Trivalente.   

 A partir daí, também não é difícil ver que TA é compatível com uma semântica 

Supervalorativista. As noções de extensão positiva, extensão negativa e penumbra 

podem ser entendidas do mesmo modo que antes. Dessa vez, no entanto, introduzimos a 

                                                      
15 Como observei logo acima (seção 3.1.5), é provável que a Teoria Trivalente seja mais plausível se 

puder contar com a noção mais inclusiva de casos claros. Mas isso não afeta meu ponto aqui, pois a Tese 

da Arbitrariedade é consistente com a existência de casos claros, e minhas razões para não assumir que 

eles existam são independentes. Se o leitor não concorda com minhas razões para a adoção de casos 

ideais ao invés de casos claros, simplesmente troque uma expressão por outra. O mesmo vale para o que 

vou dizer sobre o Supervalorativismo.  
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noção de precisão admissível como uma precisão que respeita as restrições mínimas e 

introduzimos as noções de superverdadeiro, superfalso e indefinido em termos de 

quantificação sobre precisões admissíveis. O resultado seria que uma frase como “João 

é careca” é superverdadeira quando João é um caso ideal positivo de “careca”, 

superfalsa se João é um caso ideal negativo de “careca” e indefinida de outro modo. 

Novamente, isso nos forneceria os tijolos básicos para interpretarmos TA em termos do 

Supervalorativismo.  

 O problema em assumir uma ou outra teoria acima como parte da explicação dos 

predicados vagos é que isso nos levará novamente ao problema de violar o critério da 

precisão. Haverá um último caso ao qual o predicado se aplica (um último caso ao qual 

a sua aplicação gera uma verdade/superverdade) e um primeiro ao qual não se aplica 

(um primeiro ao qual sua aplicação gera indefinido). Isso implicaria que os predicados 

vagos são precisos e, portanto, não são vagos.  Em conclusão, apesar de a Tese da 

Arbitrariedade não implicar a violação do critério da precisão, ela também não garante a 

satisfação do mesmo. Dependendo da teoria semântica que adotarmos, o problema 

retorna com toda a força. Por isso, é importante manter a distinção entre TA e quaisquer 

teorias semânticas que possam ser usadas para interpretá-la ou complementá-la.  

 Com as observações acima em mente, note que TA não é uma tese nova. Ao 

contrário, a Tese da Arbitrariedade já foi adotada por diferentes filósofos que, no 

entanto, falharam em satisfazer o critério da precisão. Respeitando-se a diferença com 

relação ao significado de “precisão” e à noção de caso ideal, os supervalorativistas 

aceitaram TA. Duas importantes contribuições dos supervalorativistas à discussão sobre 

a vagueza são a tese de que os predicados vagos admitem restrições mínimas e a tese de 

que qualquer precisão respeitando essas restrições é igualmente admissível. Ambas as 

teses já bem articuladas no clássico artigo de Kit Fine (1975). Apesar disso, o 

Supervalorativismo tem problemas com o critério da precisão. 

 Supervalorativistas não são os únicos a aceitarem TA. Scott Soames apresenta 

um conjunto de alegadas regras sobre nossos usos de predicados vagos; sua terceira 

regra é a seguinte:  
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“Speakers have the discretion of adjusting the extension and antiextension of 

a vague predicate by including initially undefined cases – objects not in the 

default extension or antiextension in the predicate’s contextually determined 

extension or antiextension.”16 

      

Sem entrar em detalhes irrelevantes aqui, Soames aceita a interpretação trivalente que 

divide os predicados em extensão positiva, negativa e penumbra. Acontece que os itens 

da penumbra são tais que os falantes são permitidos a (have the discretion of) incluí-los 

ou na extensão positiva ou na negativa do predicado. Se João está na penumbra de 

“careca”, então um falante comum poderia dizer algo como “para nossos propósitos, 

consideremos João (não-)careca” (Robertson, 2000, p.329). Se João está na penumbra 

de “careca”, então somos permitidos (mas não obrigados) a aplicar “careca” a ele, e 

somos permitidos (mas não obrigados) a aplicar “não-careca” a ele (obviamente, não 

somos permitidos a aplicar simultaneamente “careca” e “não-careca” a ele). Ora, nessa 

perspectiva a decisão sobre onde incluir João é o que chamei de “semanticamente 

arbitrária”. Independentemente de Soames ter encaixado essa descrição num misto de 

Teoria Trivalente com Contextualismo sobre vagueza, parece-me claro que ele aceita a 

Tese da Arbitrariedade.  

 Em resumo, TA não é uma tese nova e é compatível com diferentes teorias 

semânticas. Apesar disso, o apelo a uma ou outra teoria semântica na explicação dos 

predicados vagos pode nos levar novamente à violação do critério da precisão.   

 

3.2.3. Teoria da Vagueza como Arbitrariedade 

 Apesar de a Tese da Arbitrariedade ser consistente com diferentes teorias 

semânticas, não é fácil acomodá-la sem violar o critério da precisão. Ao tentar fornecer 

as condições de verdade das frases contendo expressões vagas, as teorias semânticas 

acabam tratando os predicados vagos como precisos. Isso levanta o seguinte problema: 

como explicar a contribuição dos predicados vagos para as condições de verdade das 

                                                      
16 Soames, 1999, p.209. 
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frases completas que os contém sem violar o critério da precisão? Nesta seção, respondo 

ao desafio e mostro como a teoria originada satisfaz o critério da precisão.  

 Como antes, vou assumir que qualquer configuração do domínio de um 

predicado que estabeleça uma divisão entre uma extensão positiva e não positiva 

(penumbra, negativa, etc.) é uma precisão do predicado. Qualquer divisão que 

estabeleça um último caso ao qual o predicado se aplica e um primeiro ao qual ele não 

se aplica (casos indefinidos, negativos, etc.) é uma precisão do predicado. Quando 

disser que os predicados vagos não possuem uma extensão precisa, estarei dizendo que 

nenhuma distinção do tipo é traçada entre os elementos de seu domínio. Como vimos, 

por si só, TA não implica que os predicados vagos são precisos.  

 Dito isso, comece considerando a frase (1) novamente.  

 

 (1) João é careca.  

 

É natural interpretar as condições de verdade de (1) em termos de a qual parte da 

extensão de “careca” o referente de “João” pertence. Numa concepção tradicional, (1) é 

verdadeira se João pertence à extensão positiva de “careca” e falsa de outro modo. Na 

Teoria Trivalente, (1) é verdadeira se João pertence à extensão positiva de “careca” e 

não verdadeira (indefinida ou falsa) de outro modo. Apesar de esse tipo de interpretação 

ser correto, envolve a precisão dos predicados. Em cada caso, começamos por supor que 

o predicado “careca” corta o seu domínio de forma precisa e, em seguida, explicamos as 

condições de verdade de (1) em termos de em qual lado do corte João está. Para que (1) 

tenha condições de verdade bem definidas – independentemente de se tais condições são 

dadas em termos de um, dois ou infinitos valores – é necessário assumir que “careca” 

corta seu domínio de forma precisa. Lá se vai o critério da precisão.  

 Minha sugestão é que devemos desistir de enxergar a vagueza como um 

fenômeno semântico, isto é, devemos desistir de caracterizar a vagueza de um predicado 

em termos do modo como ele contribui para as condições de verdade das frases 

completas que os contém. Enquanto “careca” é vago, é impreciso no sentido forte 

acima: não há um último caso ao qual se aplica e um primeiro ao qual não se aplica, 
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nenhuma divisão entre extensão positiva e não positiva. Consequentemente, (1) não tem 

condições de verdade determinadas, nem as condições atribuídas pela perspectiva 

tradicional nem aquelas atribuídas pelas teorias semânticas da vagueza. Certamente, 

nada que possa ser exprimido por “(1) é verdadeira se e só se...”. Para que (1) tenha 

condições de verdade determinadas, é necessário que “careca” seja tornado preciso e, 

portanto, não vago. Uma vez que foi tornado preciso, o predicado deixa de ser vago.  

 A Tese da Arbitrariedade não implica logicamente a imagem esboçada no 

parágrafo acima, mas penso que pelo menos sugere fortemente. De fato, a imagem 

acima surge tão logo fornecemos a interpretação mais natural para TA. No que segue, 

tento mostrar isso em alguns passos. Antes, uma observação. Vou assumir a intuição de 

que uma condição necessária para uma frase S exprimir uma proposição é que S tenha 

condições de verdade determinadas. Nesse contexto, se S falha em ter condições de 

verdade determinadas, falha em expressar uma proposição.   

 

*** 

  

 (a) Os predicados vagos têm significado linguístico. TA pode reconhecer que os 

predicados vagos têm significado linguístico, no sentido de que são associados a um 

conjunto de regras que estabelecem restrições sobre a nossa aplicação dos mesmos. 

Portanto, a presença de um predicado vago não impede a frase que o contém de ter 

significado linguístico. O significado linguístico de uma frase é o significado 

contextualmente invariante que ela tem apenas em virtude do significado convencional 

dos seus termos componentes (Recanatti (2004, p.5-6)). (Independentemente de 

querelas sobre o que convencional pode ser, há um sentido claro no qual “careca” tem 

um significado convencional. Nosso uso desse predicado é regido pelas regras 

supramencionadas). Uma vez que nada disso me parece controverso, podemos seguir 

adiante. 

 (b) O significado linguístico dos predicados vagos não é rico o bastante para 

determinar uma extensão precisa para os mesmos. O significado linguístico de uma 

expressão não varia de contexto para contexto. Na medida em que o significado 
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linguístico dos predicados vagos não é rico o bastante para determinar uma extensão 

para os mesmos, fora de contexto eles não possuem qualquer extensão. Acredito que 

isso pode ser concluído se levarmos TA realmente a sério. De acordo com TA, apesar 

de o significado linguístico dos predicados vagos estabelecerem restrições sobre nossos 

usos, toda precisão admissível de um predicado vago é semanticamente igualmente 

arbitrária. Isto significa que nenhuma delas viola qualquer restrição mínima de uso do 

predicado. Por sua vez, isso significa que nenhuma precisão admissível é proibida. Para 

qualquer precisão admissível, se um falante adota-a, não podemos acusá-lo de estar 

usando o predicado incorretamente. É verdade que nem toda precisão admissível precisa 

ser igualmente boa para nossas metas ou fins. Boas ou não, contudo, elas são todas 

corretas. Se realmente levamos a sério a ideia de que são todas corretas, não devemos 

eleger alguma delas como a extensão precisa de um predicado vago fora de contexto. 

Fora de contexto, esses predicados não são associados com qualquer extensão precisa.  

 (c) O significado linguístico dos predicados vagos não determina uma função de 

contextos para extensões. Considere a seguinte analogia entre os predicados vagos e o 

indexical “eu”. Assim como “eu” é associado a uma função que para cada contexto de 

uso determina um referente, o predicado “careca” é associado a uma função que para 

cada contexto de uso determina uma extensão precisa. Assumindo TA, é implausível 

que os predicados vagos sejam contextualmente relativos nesse sentido. Ora, se 

levarmos realmente a sério a ideia de que toda precisão admissível é correta, então 

mesmo precisões arbitrárias do ponto de vista pragmático são corretas. Isso sugere que 

os falantes poderiam arbitrariamente optar por como precisar os predicados vagos, 

fazendo algo similar ao que o técnico de nosso exemplo fez ao simplesmente determinar 

que o jogador 5* ficasse no time alto (seção 3.2.1). Se esse é o caso, então um mesmo 

predicado vago pode adquirir diferentes extensões precisas em um mesmo contexto de 

uso.  

 (d) Num sentido amplo de “contexto” – em que contexto inclui intenções, 

propósitos, interesses, estipulações arbitrárias, etc. – a extensão dos predicados vagos 

varia de contexto para contexto. Uma vez mais, isso é o que devemos assumir se 

levarmos TA realmente a sério. De acordo com a Tese da Arbitrariedade, até mesmo 

precisões por estipulação são permitidas, de modo que qual extensão um predicado vago 
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adquire num contexto (quando adquire uma) é altamente dependente dos falantes 

envolvidos.    

 Deixe-me insistir um pouco mais nesse ponto. TA é congruente e até mesmo 

favorável a algo que de fato penso ser o caso: nossos usos de predicados vagos são com 

frequência influenciados até mesmo por nossa personalidade, preconceito e crenças 

morais. Isto não deveria soar surpreendente para quem está convencido de que cada uma 

das muitas e muitas precisões diferentes de um predicado vago é semanticamente 

igualmente arbitrária. Isso talvez seja muito plausível no caso de adjetivos como “caro” 

e “barato”. Parece-me claro que o fato de alguém ser ou não avarento pode influenciar 

no modo como aplica “caro” e “barato”. Imagine duas situações envolvendo o mesmo 

contexto, com a única diferença que o sujeito no primeiro contexto é avarento enquanto 

o do segundo não. Ora, é perfeitamente intuitivo que essa única diferença poderia fazer 

diferença no modo como ambos aplicam “caro”/”barato” a um mesmo item relevante no 

contexto. Desconfio que algo similar ocorra com uma significativa parte de nossos 

predicados vagos. Muitas pessoas pensam que ser magro ou ser não careca é algo 

esteticamente positivo, e suspeito que esse tipo de crença afeta o modo como aplicam 

“careca” e “magro”. Já há algum tempo filósofas feministas chamam a nossa atenção 

para o fato de que nossos usos da linguagem podem ser influenciados por sexismo. 

Alguém que esteja convencido de que isso ocorre com nossos usos de “magro” e 

“gordo” pode corrigir seus próprios usos por razões morais (evitar a propagação do 

sexismo). Tudo isso é altamente especulativo, mas penso que é muito intuitivo. De fato, 

já sabemos que algo do tipo ocorre com advérbios de frequência. Pessoas “que não 

gostam de comer sozinho descrevem comer sozinho três vezes por semana com 

advérbios que denotam maior frequência do que sujeitos que gostam de comer 

sozinhos” (Bradburn and Miles, 1979, p. 95, tradução minha). Em suma, TA abre o 

espaço para assumirmos que há muitos fatores influenciando nossos usos dos 

predicados vagos, de modo que qual extensão precisa um predicado adquire num 

contexto (quando ele adquire uma) dependerá do contexto num sentido muito amplo de 

“contexto”. 

 Tudo isso sugere que a determinação de uma extensão precisa para um 

predicado vago depende significativamente dos falantes individuais. Nenhuma regra 

independente dos falantes individuais (nada como o significado linguístico) determina 
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uma extensão para cada contexto de uso do predicado. As regras de uso para os 

predicados vagos determinam algumas restrições, mas para lá delas deixam-nos livres 

para fazer as precisões como bem entendemos. A aquisição de uma extensão precisa por 

parte de um predicado vago pode ser influenciada por muitos fatores, incluindo 

preconceitos e estipulações arbitrárias dos falantes individuais em contextos de uso.  

 

*** 

 

 Os pontos (a)-(d) acima motivam a imagem anteriormente apresentada dos 

predicados vagos. A Teoria da Vagueza como Arbitrariedade (TVA) pode agora ser 

colocada de forma direta: os predicados vagos são predicados arbitrários que precisam 

ser tornados não vagos para poderem contribuir para frases que exprimem 

proposições. Há dois elementos centrais aí. Primeiro, um predicado arbitrário é um 

predicado que admite diferentes precisões em nosso sentido relevante; isto é, cada uma 

das precisões é semanticamente igualmente arbitrária e pode ou não ser 

pragmaticamente igualmente arbitrária. Os falantes individuais são permitidos a adotar 

quaisquer das precisões admissíveis por diferentes razões ou fins, e até mesmo por 

estipulações arbitrárias. Isto abre a possibilidade de que a aquisição de uma extensão 

seja influenciada por uma miríade de fatores, incluindo nossos preconceitos. Segundo, 

tão logo o predicado adquire uma extensão, ele deixa de ser vago e passa a ser preciso. 

Somente após a precisão haverá uma proposição exprimida.  

 Retornemos ao exemplo da frase (1).  

   

   (1) João é careca. 

 

Enquanto “careca” for vago, não terá qualquer extensão precisa, nada que apresente um 

corte entre o último caso ao qual “careca” se aplica e um primeiro caso de outro tipo. 

Por essa razão, (1) não terá quaisquer condições de verdade determinadas. Assumindo 

que uma frase exprima uma proposição apenas se tem condições de verdade 
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determinadas, (1) não exprime uma proposição. Para que (1) exprima uma proposição, é 

necessário que o predicado “careca” seja precisado por um falante individual. Mas nesse 

momento ele já não será mais vago.  

 TVA encara a vagueza como um fenômeno linguístico, mas não no mesmo 

sentido em que as teorias semânticas o fazem. Ao contrário do que sugerem a Teoria 

Trivalente, o Gradualismo e o Supervalorativismo, não há algo como as condições de 

verdade das frases vagas. Frases vagas são destituídas de condições de verdade, 

justamente porque os predicados vagos são imprecisos. Vagueza é algo que ocorre antes 

de uma frase adquirir condições de verdade. Onde há vagueza, não há proposições, onde 

há proposições, não há vagueza.17  

                                                      
17 Apesar de falar em significado linguístico, mantive-me quieto quanto ao conteúdo semântico de 

predicados e frases vagas. O que segue é uma longa nota sobre isso, mais especificamente, sobre a relação 

entre TVA e perspectivas minimalistas e contextualistas. Entenda-se o conteúdo semântico de uma frase S 

como o conteúdo que todo proferimento de S compartilha, independentemente do contexto de 

proferimento (Cappelen e Lepore, 2005, p. 143-144). De forma mais breve, o conteúdo semântico de uma 

frase é o conteúdo comum a todos os contextos de proferimento da mesma. Repare, portanto, que esse 

conteúdo não é relativo ao contexto. Grosso modo, o Proposicionalismo é a tese de que o conteúdo 

semântico é sempre uma proposição. O Minimalismo Semântico Proposicionalista (MSP) aceita que a 

grande maioria das frases de nossa linguagem é dotada de conteúdo semântico e que este conteúdo tem de 

ser uma proposição. Uma vez que não aceito que as frases vagas exprimem proposições, não aceito que 

possuam um conteúdo semântico no sentido acima. Marco Ruffino me fez notar que poderia aceitar o 

MSP se aceitasse que as frases vagas exprimem proposições vagas. Uma vez que rejeito a existência de 

proposições vagas, contudo, rejeito que MSP esteja correto para as frases vagas.        

Isto não significa que temos de rejeitar que as frases vagas possuam um conteúdo semântico. Ao 

contrário, a imagem acima encaixa-se perfeitamente no Minimalismo Semântico Radical (MSR) de Kent 

Bach (1994, 2001, 2006). O Minimalismo Semântico Radical é o Minimalismo Semântico sem o 

comprometimento com o Proposicionalismo. Portanto, de acordo com MSR, o conteúdo que todo 

proferimento de uma frase S compartilha pode não ser uma proposição. Quando o conteúdo semântico de 

uma frase não é rico o suficiente para expressar uma proposição, diz-se que é uma frase semanticamente 

incompleta (Bach, 2006, p.439). Podemos sustentar que frases como (1) são semanticamente incompletas. 

O que é peculiar ao caso de (1) é que sua incompletude não é devida à necessidade de saturação do 

predicado, mas à vagueza de “careca”. Por outras palavras, “careca” seria incompleto porque é um 

predicado impreciso que tem de ser precisado para contribuir para frases que exprimam proposições. É 

porque “careca” é vago que (1) falha em exprimir uma proposição. Mas daí não podemos concluir que a 

frase não tenha conteúdo semântico. (1) tem conteúdo semântico, apenas acontece de esse conteúdo não 

ser rico o suficiente para ser uma proposição. Podemos chamar a esse conteúdo de um radical 

proposicional (Bach, 1994, p.127).  

O encaixe no Minimalismo Radical é tão fácil que primeiramente pensei que TVA de fato nos 

comprometia com essa forma de minimalismo. Isto era um ponto fraco da teoria, dado que o 

Minimalismo Radical é controverso (Stanley (2000) e Falcato (2012)). Graças às críticas recebidas de 

vários colegas, em especial de Roberto Horácio de Sá Pereira, agora acredito ser claro que TVA não 

implica no Minimalismo Radical. Em particular, não implica que as frases vagas têm um conteúdo 
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 Veremos como TVA se sai em relação ao critério sorites e o critério da 

coerência mais tarde. Por agora, considero apenas o critério da precisão. Pode parecer 

que TVA implica na violação desse critério. Isso ocorre porque a teoria não apenas diz 

que os predicados vagos podem ser precisados, mas que eles têm de ser precisados para 

que as frases que os contenham exprimam proposições. Não seria isso uma violação 

flagrante do critério da precisão? A resposta é “não”. Ora, é verdade que o que está vivo 

não está morto; mas disso não se segue que o que é vivo não pode ser assassinado. Do 

mesmo modo, é verdade que o que é vago não é preciso, mas disso não se segue que o 

que é vago não pode ser precisado. Assim como o que é vivo pode ser assassinado, o 

que é vago pode ser precisado. Obviamente, após a precisão ocorrer, o predicado deixa 

de ser vago. Mas o que é vago pode ser precisado no mesmo sentido em que o que é 

vivo pode ser assassinado. 

 Em suma, TVA respeita a intuição de que os predicados vagos são vagos e não 

precisos. Ela apenas afirma que a sua vagueza tem de ser destruída para que haja 

qualquer proposição exprimida. Cumpre-se assim o objetivo da seção. 

 

3.2.4. O Paradoxo Sorites: Rejeição do Princípio de Tolerância 

 Nessa seção mostro como TVA nos permite escapar do paradoxo sorites e da 

conclusão de que os predicados vagos são incoerentes. O ponto principal de minha 

resposta é a rejeição ao princípio de tolerância.  

 Consideremos novamente a tese de que os predicados vagos são tolerantes. Um 

predicado é tolerante quando mudanças muitíssimo pequenas nos padrões relevantes de 

aplicação não fazem diferença para a aplicação do predicado. Se o predicado se aplicava 

antes da mudança, continuará se aplicando depois da mudança; se ele não se aplicava 

antes da mudança, continuará não se aplicando depois da mudança. Se “careca” se 
                                                                                                                                                            
semântico não proposicional. Aqueles que estão convencidos de que o conteúdo semântico de uma frase 

tem de ser proposicional podem bem adotar uma forma de contextualismo, assumindo que frases vagas 

têm um significado linguístico, mas não um conteúdo semântico, invariante.    
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aplica a pessoas com n fios de cabelo na cabeça, então também se aplica a pessoas com 

n+1 fios. Similarmente, se “careca” não se aplica a pessoas com n+1 fios de cabelo na 

cabeça, então também não se aplica a pessoas com n fios.  

 Repare que, de acordo com TVA, os predicados vagos não são tolerantes nesse 

sentido. Comece considerando o exemplo de “careca”. As pessoas com 0 fios de cabelo 

na cabeça são casos ideais positivos de “careca”. Desse modo, “careca” se aplica a 

pessoas com 0 fios. Disso não se segue, contudo, que o predicado também se aplica a 

pessoas com 1 fio de cabelo na cabeça. Por outro lado, disso também não se segue que 

“careca” não se aplica a pessoas com 1 fio de cabelo na cabeça. Portanto, do fato de que 

“careca” se aplica a pessoas com 0 fios nem se segue que se aplica nem se que não se 

aplica a pessoas com 1 fio. Se “careca” se aplica ou não a pessoas com 1 fio depende de 

como os falantes individuais precisam esse predicado nos contextos de uso. O mesmo 

vale para a direção oposta. Pessoas com todo o couro cabeludo coberto por cabelo são 

casos ideais negativos de “careca”. Portanto, o predicado não se aplica a elas. Daí nem 

se segue que “careca” não se aplica nem que se aplica a pessoas com um pouquinho 

menos de todo o couro cabeludo coberto por cabelo. Essa imagem de “careca” é não 

apenas diferente, mas inconsistente, com aquela fornecida pelo princípio de tolerância. 

 Eis uma formulação mais geral do ponto. Um predicado vago pode ter casos 

ideais positivos ou negativos. Que o predicado se aplica aos casos ideais positivos e não 

se aplica aos casos ideais negativos é garantido pelas restrições mínimas e padrões 

relevantes para a aplicação do mesmo. Para além disso, nem a aplicação nem a não 

aplicação está garantida. Deixe “F” ser um predicado vago e <a0, a1, a2, a3, a4..., a10.000> 

uma sequência sorites para o mesmo, tal que a0, é um caso ideal, mas a1 não. De acordo 

com TVA, “F” se aplica a a0, mas daí nada se segue para a1. De acordo com o princípio 

de tolerância, de que “F” se aplica a a0 segue-se logicamente que “F” se aplica a a1. 

Tolerância é o erro de que a aplicação do predicado num caso implica a aplicação no 

outro.  

 Vale a pena articular o mesmo ponto em termos de correção/incorreção de 

aplicação do predicado. De acordo com a descrição de TVA, podem existir alguns casos 

aos quais é sempre correto/incorreto aplicar o predicado vago. Esses são 

respectivamente os casos ideais positivos e negativos. A esses casos, a aplicação ou não 

aplicação do predicado pode ser vista como obrigatória. Para além deles, a aplicação ou 
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não aplicação não é obrigatória nem proibida;  os falantes são permitidos a precisar ao 

seu próprio modo, desde que respeitando as outras restrições mínimas. Nessa imagem, 

um falante é permitido a aplicar “F” a a1 e rejeitar “F” a a2. Isto é exatamente o que o 

princípio de tolerância proíbe. De acordo com esse princípio, se “F” é aplicado a a1, 

então tem de ser aplicado também a  a2. Como diria Wright, se aplicamos “F” a a1, 

então somos forçados a aplicá-lo também a a2. Do mesmo modo, se rejeitamos “F” de 

a2, então somos forçados a rejeitá-lo também de a1. O princípio de tolerância proíbe a 

aplicação diferenciada de “F” a a1 e a2, enquanto TVA permite.  

 Está claro, portanto, que TVA é inconsistente com o princípio de tolerância. 

Mais à frente, argumento que TVA de fato nos fornece uma imagem mais plausível dos 

predicados vagos do que o princípio em questão. Por agora, o importante é apenas 

tornar claro como isso nos permite resolver o paradoxo sorites. Eu começo 

considerando a versão do paradoxo em forma de enigma, e formulada em termos de 

aplicação dos predicados.  

 Imagine que um filósofo A apresente uma sequência sorites para “careca” a um 

filósofo B. A pede a B que olhe para o primeiro item da sequência, a0, e pergunta: o 

predicado “careca” se aplica a a0? B responde “sim”. Na esperança de mostrar a B um 

paradoxo que aprendeu com Eubulides, A prossegue: “careca” se aplica a a1? B, já 

desconfiado, responde “sim” novamente. A prossegue: “careca” se aplica a a2? Eis que 

B responde, abruptamente, “não”. Surpreso, A protesta que B não pode fazer aquilo. Por 

que não? A responde que se “careca” se aplica a a1, então também se aplica a a2. Nesse 

momento, B alega não ver a razão disso. A lhe explica que estabelecer uma fronteira 

entre a1 e a2 seria completamente arbitrário. B concorda, e diz que sua intenção foi 

mesmo estabelecer a fronteira arbitrariamente. A protesta que, ao fazer isso, B está 

precisando o predicado vago. B novamente concorda, respondendo que sua intenção era 

mesmo precisá-lo. Nesse momento, A lembra que o que é vago não é preciso. Uma vez 

mais, B concorda, retrucando que, após precisado, o predicado não é mais vago... Assim 

B, um defensor de TVA, poderia resistir ao paradoxo.   

 Apesar do exemplo acima nos mostrar como TVA nos permite escapar do 

paradoxo, não é nada claro como reagir às versões mais comuns. Lembre-se, por 

exemplo, da versão quantificada para “careca”.  
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(SC) 

(1) Ca0 

(2) ∀n (Can → Can+1) 

_______________ 

(3) Ca10.000  

 

Como exatamente responder a isso? O primeiro passo é reparar que o predicado 

“careca” é usado – e não apenas mencionado – nas duas premissas e também na 

conclusão do argumento. Se “careca” é mantido vago, então nenhuma frase elementar 

que o contenha expressa uma proposição e, consequentemente, nenhuma frase complexa 

da qual essas frases elementares são partes expressa uma proposição. Nesse caso, o 

problema do argumento acima é que nenhuma de suas frases expressa uma proposição, 

muito menos uma proposição verdadeira. Por outro lado, se as frases do argumento 

expressam uma proposição, então “careca” foi precisado e, consequentemente, a 

premissa (2) é falsa. O argumento, nesse caso, não é sólido. Ou seja, ou as frases do 

argumento falham em expressar uma proposição ou alguma premissa é falsa. O mesmo 

tipo de resposta se aplica à versão condicional: ou as frases do argumento não 

expressam proposição ou alguma premissa condicional é falsa.  

 Resta a versão da linha desenhada. Lembre-se:  

 

(1) Ca0  

(2) ¬Ca10.000 

____________ 

Ǝn (Can ˄ ¬Can+1) 
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Se o predicado “careca” é mantido vago, então nenhuma frase do argumento expressa 

uma proposição. Se as frases expressam uma proposição, então temos de aceitar que (1) 

é verdadeira, enquanto (2) pode ou não ser. Se (2) é ou não verdadeira vai depender da 

precisão de “careca” em jogo. Por fim, assumindo uma semântica clássica, (3) será 

verdadeira. Em suma, no caso de as frases do argumento expressarem uma proposição, 

podemos aceitar que todas as premissas e a conclusão são verdadeiras.  

 Em conclusão, TVA não apenas satisfaz o critério da precisão, mas também o 

critério sorites. Uma vez que nada em TVA implica na incoerência dos predicados 

vagos, e que o sorites foi resolvido, TVA satisfaz também o critério da coerência. 

Satisfaz-se assim todos os três critérios de adequação.  

 

3.2.5. Arbitrariedade VS Tolerância 

 Na seção anterior mostrei que TVA é inconsistente com o princípio de tolerância 

e apresentei uma solução do sorites que consiste na rejeição do mesmo. Agora 

argumento que TVA nos fornece uma imagem mais plausível dos predicados vagos do 

que o princípio em questão. Mais especificamente, sustento que a perspectiva de que os 

predicados vagos são arbitrários (no sentido de TVA) é mais plausível do que a 

perspectiva de que são tolerantes.   

 Lembre-se que o princípio de tolerância – mais algumas restrições mínimas 

incontroversas – gerou a consequência da aplicação irrestrita. Alguns predicados vagos 

seriam tais que, se ele (ou sua negação) se aplica a um único item do domínio, então se 

aplica a todos. Com base nisso, apresentei três indícios contra o princípio de tolerância. 

São eles: 

 

a) Os predicados vagos – ou pelo menos a maior parte deles – não são aplicados 

irrestritamente. Isto é difícil de ser conciliado com a consequência da aplicação 

irrestrita gerada pelo princípio de tolerância.  
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b) O princípio de tolerância não é facilmente acomodado à tese de que os 

predicados vagos são imprecisos. A consequência da aplicação irrestrita implica 

na perspectiva tudo ou nada e esta, por sua vez, viola o critério da precisão.  

c) A aplicação irrestrita de alguns predicados vagos é incorreta.   

 

Agora, argumento que nenhum dos pontos acima representa problema para TVA. O 

primeiro passo é notar que TVA não tem a consequência da aplicação irrestrita. Como 

dito na seção anterior, um predicado vago “F” pode admitir casos ideais positivos e 

negativos, mas para além deles os falantes são permitidos (mas não obrigados) a aplicar 

“F” e permitidos (mas não obrigados) a aplicar “não-F” a qualquer um dos itens do 

domínio, desde que respeitem as restrições mínimas. Não há qualquer conjunto de 

regras que obrigue os falantes a, após aplicar o predicado a um item do domínio, aplicar 

o mesmo predicado irrestritamente a todos. Nenhuma exigência de aplicação irrestrita se 

segue de TVA. 

 A partir disso podemos mostrar como TVA acomoda (a)-(c) acima. Comecemos 

por (b). Uma vez que a consequência da aplicação irrestrita é evitada, evitamos também 

a perspectiva tudo ou nada (seção 3.1.2) e sua consequente violação do critério da 

precisão. Além disso, já vimos que TVA satisfaz o critério da precisão. Assim, a 

perspectiva de que os predicados vagos são arbitrários acomoda mais facilmente a 

imprecisão desses predicados do que a perspectiva de que são tolerantes.  

 Consideremos agora (a) e (c). Imagino que não haja dúvidas de que TVA é 

compatível com o fato de que os falantes comuns usualmente não aplicam os predicados 

vagos de forma irrestrita, mas restrita. TVA inclusive afirma que os falantes podem 

restringir a sua aplicação mesmo arbitrariamente. É claro que uma explicação de como 

exatamente os falantes restringem a aplicação dos predicados vagos em contextos 

cotidianos vai além do que TVA se propõe a fazer. Mas não há qualquer problema de 

compatibilidade entre TVA e o fato em questão. Por outro lado, TVA é perfeitamente 

compatível com a existência de casos aos quais é sempre correto/incorreto aplicar um 

predicado vago; estes são os casos ideais positivos e negativos. Consequentemente 

pode-se reconhecer que em alguns casos a aplicação irrestrita é não apenas incomum, 

mas incorreta. Portanto, nem (a) nem (c) são um problema para TVA.  
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 Em conclusão, nenhum dos três indícios contra o princípio de tolerância 

representa um problema para a perspectiva de que os predicados vagos são arbitrários. 

TVA tem maior facilidade em reconhecer a imprecisão e é congruente com duas 

características importantes de nossos usos dos predicados vagos: que nossa aplicação 

deles é restrita e que a aplicação irrestrita é em alguns casos incorreta. Soma-se a isso o 

fato de TVA nos possibilitar uma resposta ao sorites sem implicar na incoerência dos 

predicados vagos e, creio, temos boas razões para preferir a imagem da arbitrariedade à 

imagem da tolerância.  

 

3.2.6. Intuições 

 Nessa seção avalio como TVA se sai em relação às intuições (i)-(vi) 

apresentadas na seção 1.3. Como esperado, tomo a intuição da arbitrariedade como a 

mais fundamental. De acordo com a Tese da Arbitrariedade qualquer precisão 

admissível de um predicado vago é semanticamente – e por vezes até pragmaticamente 

– igualmente arbitrária. Isto significa que nenhuma precisão admissível viola as regras 

de uso para o predicado, sendo que somos permitidos a precisá-los de acordo com 

nossos próprios propósitos ou mesmo por estipulações arbitrárias.  

 Vimos que por si só TA não implica na precisão dos predicados e que TVA 

consegue enquadrá-la numa teoria da vagueza que respeita o critério da precisão. A 

Teoria da Vagueza como Arbitrariedade é capaz de reconhecer, portanto, que os 

predicados são imprecisos nos sentido de não haver um último caso ao qual eles se 

aplicam e um primeiro ao qual não se aplicam. Enquanto “careca” é vago, não 

estabelece qualquer fronteira entre extensão positiva e não positiva. Tal fronteira só 

existe quando o predicado é precisado, mas nesse momento ele deixa de ser vago. Uma 

vez assumido que os predicados vagos não estabelecem fronteiras precisas entre 

extensão positiva e não positiva, fica fácil explicar a intuição da incognoscibilidade da 

fronteira. A razão pela qual não é possível conhecer a fronteira de um predicado vago é 

que não existe tal fronteira.    

 A intuição da questão de fato – não existe uma questão de fato sobre onde é a 

fronteira de um predicado vago – pode ser interpretada como outro modo de afirmar a 

ausência de fronteira. Outra saída é interpretar a inexistência de uma questão de fato 
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sobre a localização da fronteira como significando o mesmo que a inexistência de uma 

decisão sobre qual das diferentes precisões admissíveis de um predicado vago deve ser 

adotada; afinal, as regras de uso desses predicados nos deixam livres para adotar 

diferentes precisões. Em todo caso, essa intuição é, como já dito, a mais obscura de 

todas. 

 A intuição dos casos fronteira merece uma consideração especial. TVA não 

reconhece a existência dos casos fronteira como aqueles que pertencem à penumbra ou 

cuja aplicação do predicado gera o valor/lacuna indefinido. Lembre-se, enquanto o 

predicado é mantido vago, não há divisão entre o último caso no qual ele se aplica e o 

primeiro caso no qual não se aplica, nenhuma divisão entre extensão positiva e 

penumbra. No entanto, TVA é capaz de reconhecer a existência de casos claros e casos 

fronteira desde que não se interprete a distinção verofuncionalmente. Já vimos que TVA 

é consistente com uma noção de caso claro como uma categoria mais inclusiva de casos 

aos quais é sempre correto/incorreto aplicar o predicado. (Apesar disso, também vimos 

que há pouca motivação para aceitar que tal distinção corresponda à realidade. Tais 

categorias têm sido amplamente aceitas, mas pouco motivadas. Em todo caso, retorno a 

essa discussão na seção 3.3.1). Além disso, se interpretada epistemicamente, essa 

distinção pode ser reconhecida. Pelo menos às vezes, a distinção entre casos claros e 

casos fronteira é encarada como expressando maior ou menor segurança dos falantes 

em relação à aplicação do predicado. Nesse contexto, dizemos que a é um caso fronteira 

de “F” para expressar insegurança sobre se “F” se aplica ou não a a (num certo 

contexto).   

 Resta a intuição da tolerância. TVA rejeita essa intuição como um equívoco. As 

razões para isso já foram dadas. Aqui é interessante considerar a seguinte pergunta: por 

que intuímos que os predicados vagos são tolerantes? Antes de mais nada, devemos 

tomar o cuidado de não supervalorizar o caráter intuitivo do princípio de tolerância. Já 

vimos que esse princípio enfrenta alguns problemas. Além disso, Weatherson (2009, 

p.80) argumentou plausivelmente que há predicados intuitivamente vagos que não são 

intuitivamente tolerantes. O exemplo dado por ele é “ter poucos filhos”. Apesar de esse 

predicado ser vago, pouca gente aceitaria que o seguinte princípio é intuitivo para ele: 

se uma pessoa que tem n filhos tem poucos filhos, então uma pessoa que tem n+1 filhos 

também tem poucos filhos. (Discuto esse exemplo em Salles (2015,p.79)). Outros 
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supostos exemplos são “ir ao cinema poucas vezes por semana”, “assistir filmes com 

muita frequência”, etc. De fato, acho que Soames (1999, p.217) está correto em 

distinguir entre os predicados sorites – para os quais o princípio de tolerância é 

intuitivamente verdadeiro – e os predicados vagos, de modo que os primeiros são um 

subconjunto próprio dos segundos.  

 Mas então, o que torna o princípio de tolerância intuitivo para tantos outros 

casos? Como bem nota Raffman (2005, p.247), pode ser que haja várias razões. 

Levando em conta o modo como o paradoxo sorites é geralmente apresentado, penso 

que uma das principais razões é uma confusão entre algo ser arbitrário e ser proibido. 

Quando pensamos numa sequência sorites adequadamente formulada, na qual cada ítem 

é apenas infimamente diferente dos seus visinhos imediatos, temos a impressão 

(justificada) de que seria arbitrário estabelecer um corte em qualquer par que 

selecionarmos. Do modo como o paradoxo é geralmente apresentado (isolado de 

contextos), qualquer fronteira escolhida seria não apenas semanticamente, mas também 

pragmaticamente arbitrária. Considere “careca” como exemplo. Temos a intuição de 

que seria totalmente arbitrário traçar a fronteira entre uma pessoa com n fios de cabelo 

na cabeça e uma pessoa com n+1 fios. Olhamos e não conseguimos ver qual tipo de 

justificativa ou propósito poderia nos motivar a distinguir entre as pessoas com n fios de 

cabelo na cabeça e as pessoas com n+1 fios. Daí é natural ir adiante e concluir que se 

“careca” se aplica a uma pessoa com n fios de cabelo na cabeça, então também se 

aplica a uma pessoa com n+1 fios. Ou seja, tomamos a arbitrariedade da fronteira por 

tolerância.   

 Repare que a explicação acima nos permite distinguir entre “careca” e “ter 

poucos filhos”. Quando olhamos para a sequência sorites de “careca”, sequer 

conseguimos ver qual propósito poderia motivar a escolha de algum par específico 

como a fronteira do predicado. Qualquer precisão nos soa semanticamente e 

pragmaticamente arbitrária. Daí pode ser tentador concluir que “careca” é tolerante. Por 

outro lado, uma sequência para “ter poucos filhos” não nos soaria tão arbitrária. 

Enquanto é difícil ver como um fio de cabelo faria diferença para nossos fins e 

propósitos, é fácil ver como um filho a mais o faria. Não concluímos que “ter poucos 

filhos” é tolerante.    
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 Em resumo, TVA tem sucesso em explicar todas as seis intuições consideradas 

sobre vagueza. 

 

3.2.7. Vantagens de TVA 

 Meu principal objetivo nesta Tese foi formular uma teoria dos predicados vagos 

que resolve o paradoxo sorites, não implica que os predicados vagos são incoerentes e 

não implica que os predicados são precisos. Meu principal argumento a favor de TVA 

foi que ela alcança esse objetivo. Também vimos que ela se sai bem com relação às 

principais intuições sobre o fenômeno da vagueza. Nenhuma outra razão será 

devidamente elaborada aqui, mas vale a pena indicar brevemente três outros possíveis 

pontos fortes dessa teoria.   

 (a) TVA satisfaz requisitos de simplicidade teórica. Vimos que as três teorias 

semânticas da vagueza nos comprometeram com a rejeição da bivalência. Duas delas – 

a Teoria Trivalente e o Gradualismo – rejeitam pelo menos parcialmente a lei da não 

contradição e o terceiro excluído. O Supervalorativismo consegue manter o terceiro 

excluído, mas acaba rejeitando algumas regras de inferência usualmente reconhecidas. 

Cada uma dessas teorias implica em revisões substanciais em nossa lógica e/ou 

semântica clássica. TVA não implica em qualquer revisão substancial do tipo. 

Considere o caso da bivalência. De acordo com TVA, frases vagas não têm quaisquer 

condições de verdade, adquirindo condições de verdade apenas após as componentes 

vagas terem sido precisadas e, consequentemente, tornadas não vagas. Se essas 

condições (após a precisão) são entendidas em termos de dois ou mais valores de 

verdade é algo que não é decidido por TVA. Quem tiver razões independentes a favor 

de uma interpretação em termos de mais do que dois valores, pode adotá-la. Mas por si 

só TVA não nos compromete com isso. Até onde vejo, nenhuma mudança em nossa 

lógica ou semântica é implicada por TVA. Nesse aspecto, ela é como a Teoria 

Epistêmica. Mas a última tem a desvantagem de violar o critério da precisão.  

 (b) Como vimos na seção 3.2.5, a Teoria da Vagueza como Arbitrariedade é 

congruente com o fato de que nossa aplicação dos predicados vagos é restrita e que a 

aplicação irrestrita é por vezes incorreta. Além disso, é capaz de reconhecer que nossos 



154 

 

usos de predicados vagos podem ser influenciados por uma miríade de fatores, que 

incluem até mesmo nossa personalidade e preconceitos pessoais (seção 3.2.3). 

 (c) Apesar de não chegar a ser consensual, a ideia de que a vagueza é um 

fenômeno linguístico tem dominado a discussão sobre o fenômeno. TVA encara a 

vagueza como um fenômeno linguístico, mas não nos compromete com a existência de 

proposições vagas. Evitar o comprometimento com proposições vagas é importante 

porque nossa intuição diz que uma proposição deve ter condições de verdade 

determinadas, independentemente de se tais condições são dadas em termos de dois ou 

mais valores. É difícil ver como tais itens poderiam ser vagos (a não ser, é claro, que 

violemos o critério da precisão).  

 Em suma, TVA satisfaz todos os três critérios de adequação para uma teoria 

ideal da vagueza, explica nossas intuições relevantes sobre o tema, é relativamente 

simples e congruente com algumas características centrais de nossos usos cotidianos dos 

predicados vagos. Além disso, nos fornece uma imagem linguística da vagueza sem nos 

comprometer com a existência de proposições vagas.      

 

3.3. OBJEÇÕES 

 A despeito das alegadas vantagens de TVA, essa teoria enfrenta alguns 

problemas. Nas próximas três seções considero e respondo algumas possíveis objeções. 

Na seção 3.3.1 respondo à objeção de que precisamos de alguma noção mais ampla de 

caso claro. Em seguida (seção 3.3.2) respondo à objeção de que TVA falha por ser 

ampla demais, tratando como vagos alguns predicados que não são vagos. Por fim 

(seção 3.3.3) considero duas objeções à tese de que os predicados vagos têm de ser 

tornados não vagos para contribuírem para frases que exprimem proposições.  

 

3.3.1. A Objeção da Necessidade dos Casos Claros 

 O centro dessa objeção é que precisamos de uma noção mais rica de caso claro – 

uma que vá além da limitada noção de caso ideal – para determinar o que conta como 

uma precisão admissível de um predicado vago. Vimos que as pessoas com 0 fios de 

cabelo são casos ideais de “careca” e que qualquer precisão admissível desse predicado 
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deve incluir essas pessoas em sua extensão positiva. O problema surge quando 

consideramos as pessoas com 1 fio. Qualquer precisão admissível de “careca”, alguém 

poderia argumentar, também deve incluir pessoas com 1 fio em sua extensão positiva. 

Mas as pessoas com 1 fio não são casos ideais desse predicado. Isto mostra que 

precisamos de uma noção mais inclusiva do que a de caso ideal. Precisamos dos casos 

claros para explicar que toda precisão admissível de “careca” tem de incluir pessoas 

com 1 fio de cabelo em sua extensão positiva. Algo similar ocorre com os outros 

predicados vagos. 

 Em primeiro lugar, considere a seguinte pergunta: a noção de caso claro é vaga? 

Suponha que sim. Nesse caso, não há realmente uma objeção a mim. No mínimo, o fato 

de não colocar uma expressão vaga no centro da explicação da vagueza não é um 

problema. Mas então suponha que a resposta seja “não”. Nesse caso, também não há 

uma objeção a mim. TVA é consistente com uma noção precisa e mais inclusiva de caso 

claro. A única razão pela qual não me comprometo com essa noção é que não sei como 

motivá-la (seção 3.1.4). Em segundo lugar, é falso que toda precisão admissível inclui 

as pessoas com 1 fio de cabelo na cabeça na extensão positiva de “careca”. Há precisões 

admissíveis que incluem pessoas com 1 fio na extensão negativa de “careca”. Suponha 

que eu vá ao barbeiro e diga “quero ficar careca, realmente careca!”.  Nesse caso, 

precisei “careca” de modo que alguém é careca se e somente se tem 0 fios de cabelo.  

 Pode-se tentar argumentar que a noção de caso claro é requerida para que as 

precisões admissíveis espelhem nossos usos cotidianos dos predicados vagos. 

Argumentavelmente, as precisões admissíveis devem refletir o modo como os falantes 

precisam os predicados vagos em diferentes contextos de uso. De acordo com TVA 

(aceitando-se apenas a noção menos inclusiva de caso ideal), uma precisão que 

estabelece um corte entre os carecas e os não carecas em 4 fios de cabelo é admissível. 

Isso significa que um falante poderia precisar “careca” de modo que alguém é careca se 

e só se possui no máximo 4 fios de cabelo na cabeça. Entretanto, qualquer um que 

precisasse o predicado dessa maneira estaria fazendo algo muito incomum, 

demasiadamente incomum para contar como admissível. Precisamos da noção de caso 

claro para explicar a intuição de que essas precisões não são admissíveis. Por 

simplicidade, chamemos de “precisão-n” de “careca” a uma precisão desse predicado 

que inclua pessoas com no máximo n fios de cabelo em sua extensão positiva. A 
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objeção, então, é que incluir uma precisão-4 no conjunto de precisões aceitáveis de 

“careca” não seria congruente com nossos usos comuns do predicado e, 

consequentemente, a noção de caso claro seria necessária. 

 Existe tanto algo correto como algo incorreto nessa objeção. Por um lado, a 

objeção está correta, pois realmente seria muito estranho se alguém precisasse “careca” 

de tal modo que alguém é careca se e somente se tem no máximo 4 fios de cabelo na 

cabeça. Por outro, está errada, pois isso nada tem a ver com a distinção entre precisões 

admissíveis e não admissíveis. Lembre-se que as precisões admissíveis são aquelas que 

não violam qualquer restrição mínima para a aplicação do predicado. Supõe-se que essa 

distinção explica o que somos permitidos a fazer com os predicados vagos. Não é 

preciso assumir que ela deva explicar as peculiaridades dos usos cotidianos desses 

predicados; especialmente que deva explicar a razão de certas precisões tornarem-se 

mais comuns ou populares em nossos usos cotidianos. Considere as precisões 

admissíveis de “careca”. Do fato de que elas são todas admissíveis não se segue que 

serão todas igualmente comuns em nossos usos de predicados vagos. Ao contrário, é 

possível para uma precisão ser admissível sem jamais ter sido feita por qualquer falante 

individual. Neste contexto, o fato de que uma precisão é muito incomum ou estranha 

não deve nos levar tão rapidamente à conclusão de que não é admissível. 

 Existe ainda uma razão adicional contra a tentativa de explicar a estranheza de 

uma precisão em termos de não admissibilidade. Como vimos, algumas precisões-0 de 

“careca” são admissíveis. Isso significa que é permitido colocar pessoas com 1 fio na 

extensão negativa de “careca”. Suponha agora que as precisões-4 não sejam 

admissíveis. É óbvio que podemos colocar pessoas com 4 fios de cabelo na extensão 

positiva de “careca”, como faz a precisão-4. Se essa precisão não é admissível, tem de 

ser porque não é permitido colocar pessoas com 5 fios na extensão negativa de “careca” 

(tais pessoas seriam casos claros de “careca”). Mas se não é permitido colocar pessoas 

com 5 fios de cabelo na cabeça na extensão negativa, então também não é permitido 

colocar pessoas com 1 fio (isto é uma restrição mínima para “careca”). Entretanto, é 

permitido colocar pessoas com 1 fio na extensão negativa de “careca”. Logo, algumas 

precisões-4 são admissíveis, independentemente de quão estranhas sejam.   

 Em resumo, o erro da objeção é que pressupõe que a distinção entre precisões 

admissíveis e não admissíveis cumpra o papel de explicar a razão de algumas precisões 
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serem mais comuns que outras. TVA nos leva para a direção oposta. Dado que todas as 

precisões admissíveis de um predicado são semanticamente igualmente arbitrárias, 

qualquer diferença entre elas com respeito a quão comuns são em nossos usos 

cotidianos dos predicados vagos deve ser explicada em termos não semânticos. Não são 

as regras de uso para “careca” que determinam que as precisões-0 são mais comuns do 

que precisões-4, por exemplo.  

 Não tenho qualquer teoria que explique como algumas precisões se tornam mais 

comuns que outras. De fato sequer penso que se trate de um problema filosófico 

propriamente dito. Apesar disso, penso que o seguinte pode ser afirmado com alguma 

segurança: (i) não há razão para pensarmos que a distinção entre precisão admissível e 

não admissível espelhe a distinção entre precisão comum e incomum; (ii) há muitos 

fatores diferentes influenciando o modo como cotidianamente precisamos os predicados 

vagos, e isso afeta quais precisões são mais ou menos comuns (como vimos na seção 

3.2.3, nossa aplicação dos predicados vagos parece ser significativamente influenciada 

até mesmo por nossos gostos e preconceitos pessoais). 

 Finalizando, tem havido algum pessimismo sobre a possibilidade de uma teoria 

da aplicação dos predicados vagos. (Williamson, 1994, p.209). Pelo menos em um 

sentido, contudo, não existe razão para pessimismo. Uma imagem geral seria algo nessa 

linha: um predicado vago começa com restrições mínimas sobre seus usos. Essas 

restrições podem ou não incluir casos ideais e determinam o que seria uma precisão 

admissível. Para além disso, os falantes individuais são livres para precisar os 

predicados vagos de acordo com seus próprios fins ou mesmo arbitrariamente. Seus 

usos, no entanto, serão influenciados por uma miríade de fatores, que incluem até 

mesmo preconceitos pessoais e culturais. O problema – e aqui há razão para pessimismo 

– é que pode haver tantos fatores influenciando nossos usos, e esses fatores podem se 

relacionar de modos tão complexos, que é difícil ver como poderíamos lançar mão de 

uma teoria precisa da aplicação dos predicados vagos. Em todo caso, dispomos pelo 

menos das linhas gerais de uma teoria.  
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3.3.2. Argumento por Contraexemplo Negativo 

 A objeção por contraexemplo negativo pode ser apresentada de forma bem 

simples. Basicamente, a ideia é que TVA é ampla demais, pois trata como vagos 

predicados que não são vagos. Parece haver um modo fácil de mostrar isso. Basta 

criarmos um predicado artificial que (a) satisfaz as condições de TVA para ser vago, 

mas (b) não é vago.  

 Seja “careca*” nosso predicado artificial. O predicado “careca*” é similar ao 

nosso predicado “careca”, mas seu domínio de aplicação inclui apenas pessoas com 0 

fios de cabelo na cabeça, pessoas com 50 por cento do couro cabeludo coberto por 

cabelo e pessoas com 100 por cento do couro cabeludo coberto. Representaremos isso 

como {a0, a50, a100}. Ora, a0 é um caso ideal positivo de “careca*”, enquanto a100 é um 

caso ideal negativo. Por sua vez as regras de uso do predicado “careca*” nos permitem 

tanto classificá-lo como careca* quanto como não careca*. Ora, prossegue a objeção, é 

claro que o predicado “careca*” não é vago. Apesar disso, TVA implica que seja vago. 

Portanto, TVA é ampla demais.  

 De fato TVA implica que “careca*” é vago, e de fato penso que seja vago. Ao 

contrário do que as aparências sugerem, no entanto, isto não é problema algum. Na 

verdade, a objeção acima comete o erro apontado na seção 1.3.1 (eis, finalmente, a 

razão de ter incluído aquela seção): ela não torna claro qual intuição sobre vagueza está 

em jogo. Lembre-se que o fenômeno da vagueza é associado a muitas intuições 

diferentes, e sequer é claro que sejam intuições consistentes entre si. Ao fornecermos 

um argumento por contraexemplo, devemos tomar o cuidado de não apelar a alguma 

intuição que já foi adequadamente rejeitada ao longo da discussão. Tão logo 

explicitamos as intuições que estão em jogo, no entanto, a objeção acima perde toda a 

sua plausibilidade.   

 A dialética começa com a seguinte pergunta: por que “careca*” é não vago? 

Penso que a melhor resposta para o objetor seria que “careca*” não é vago porque não é 

um predicado tolerante, não é regido pelo princípio de tolerância. Essa resposta assume 

que ser tolerante é uma condição necessária para um predicado ser vago. Ora, já vimos 

que TVA é inconsistente com a tese de que os predicados vagos são tolerantes e já 

motivamos a rejeição do princípio em questão. Rejeitar TVA pressupondo que os 
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predicados vagos são tolerantes seria, nesse contexto, implausível. Em suma, se a 

intuição de que “careca*” não é vago é devida à intuição de que os predicados vagos são 

tolerantes, então é baseada num equívoco. 

 Outra resposta seria sustentar que “careca*” não é vago porque não é suscetível 

ao paradoxo sorites. Se por “suscetível ao paradoxo sorites” queremos dizer um 

predicado para o qual podemos formular um argumento sorites que é sólido, então essa 

tentativa cai no mesmo problema da anterior. Já vimos que TVA afirma que os 

predicados vagos não são suscetíveis ao paradoxo sorites. Além disso, não parece faltar 

motivação para essa tese (rejeitar a conclusão do sorites é uma qualidade da teoria). 

Rejeitar TVA porque ela implica que algum predicado vago não é suscetível ao 

paradoxo seria, uma vez mais, implausível. Se a intuição de que “careca*” não é vago é 

devida à intuição de que os predicados vagos são suscetíveis ao paradoxo sorites, então 

está baseada num equívoco. 

 O leitor provavelmente já entendeu a moral da história: se quisermos fornecer 

um argumento por contraexemplo negativo, temos de tornar claro em que sentido o 

predicado dado como exemplo falha em ser vago. Se o exemplo se basear em alguma 

intuição que já foi apropriadamente explicada e rejeitada como um equívoco, então 

perde a sua força. É importante notar que isso não é um princípio geral para a 

argumentação por contraexemplos. A razão pela qual isso vale para a discussão sobre 

vagueza é que o fenômeno está associado a muitas intuições diferentes, que sequer são 

claramente consistentes entre si.   

 

3.3.3. Precisões e Condições de Verdade 

 De acordo com a Teoria da Vagueza como Arbitrariedade, as frases vagas não 

exprimem proposições. Para que uma frase vaga exprima uma proposição, tem de ser 

tornada precisa e, consequentemente, não vaga. Isso levanta pelo menos dois problemas 

interessantes, que serão apenas parcialmente respondidos aqui.  

 O pergunta mais imediata é: como ocorrem as precisões? Trata-se do problema 

de explicar quais mecanismos estão evolvidos na precisão dos predicados vagos, e como 

eles funcionam. Por outras palavras, queremos saber como os predicados vagos 
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(imprecisos) podem ser tornados não vagos (precisos) a fim de poderem contribuir para 

frases que exprimem proposições. Apesar de não ter uma resposta a este problema, 

acredito que não apresenta qualquer dificuldade especial para TVA. Podemos adotar 

uma resposta pluralista com relação ao problema. TVA é consistente com a tese de que 

os predicados vagos podem ser tornados precisos por diferentes meios, até mesmo por 

estipulações arbitrárias. Enquanto as teorias que violam o critério da precisão têm 

dificuldades de explicar como os predicados vagos adquirem as extensões precisas 

postuladas por elas (o problema fundacional da precisão, seção 1.2.3), TVA enxerga os 

predicados vagos como predicados imprecisos cuja vagueza pode ser destruída de 

diferentes modos, pelos mais variados propósitos ou até mesmo por estipulações. Na 

melhor das hipóteses, TVA está em vantagem em relação a muitas de suas concorrentes; 

na pior, pelo menos não está em desvantagem.  

 Uma segunda dificuldade diz respeito à tese de que as frases vagas não possuem 

condições de verdade. De acordo com TVA, antes de uma frase poder exprimir uma 

proposição, suas expressões componentes têm de ser tornadas precisas/não vagas. A 

partir daí, a objeção prossegue com a seguinte tese pessimista: raramente as expressões 

vagas de nossos proferimentos são tornadas não vagas. Se isso é assim, um predicado 

como “careca” é tal que, na maior parte dos contextos de uso, não há um último caso ao 

qual ele se aplica e um primeiro ao qual não se aplica. Como consequência, na maior 

parte dos contextos, esse predicado falha em contribuir para frases que possuem 

condições de verdade determinadas; ou seja, falha em contribuir para frases que 

exprimem proposições. O problema é que essa última consequência é absurda. (Se não 

vê o absurdo lembre-se que só há comunicação quando há proposições exprimidas, de 

modo que a falha em exprimir uma proposição acarreta na falha em comunicar-se por 

meio do proferimento.) Para evitar a consequência, teríamos de abandonar a tese de que 

as frases vagas não exprimem proposições.  

 Uma primeira forma de responder o argumento é rejeitar a tese pessimista de que 

raramente há sucesso em tornar os termos vagos precisos. Um otimista poderia 

preencher a sua resposta com uma história sobre como os contextos de proferimento (no 

sentido amplo de “contexto”) permitem a precisão dos termos vagos de forma a garantir 

que frequentemente proposições sejam exprimidas e a comunicação ocorra. Não me é 

claro qual seria essa história, de modo que não vou contá-la aqui.   
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 Uma segunda resposta é argumentar que aceitar que frases vagas exprimem 

proposições não nos levará a um resultado melhor. A razão pela qual rejeito que as 

frases vagas exprimem proposições é que penso que não possuem condições de verdade. 

O problema relevante aqui é se as frases vagas possuem ou não condições de verdade. O 

defensor da objeção acima teria de defender que “sim”. Mas para defender que as frases 

vagas têm condições de verdade, é preciso aceitar que os predicados vagos dividem seu 

domínio de forma precisa. Isso nos levaria novamente à violação do critério da precisão. 

Aliás, esse foi um dos principais problemas com as teorias semânticas da vagueza.   

 Mas talvez alguém ache que vale a pena violar o critério da precisão. Nesse 

caso, teríamos de aceitar que há uma fronteira precisa entre, por exemplo, os carecas e 

os não carecas. Nossos usos do predicado “careca” são refinados o bastante para 

estabelecer um último caso ao qual o predicado se aplica e um primeiro ao qual não se 

aplica (um primeiro caso indefinido ou negativo). Isso nos leva direto ao problema 

fundacional da precisão: o problema de explicar como esse predicado adquire a fronteira 

que adquire. Uma vez que ainda estamos engatinhando nesse aspecto, só nos resta 

sermos otimistas quanto à existência de uma explicação para isso. Ora, se o objetor está 

justificado em aceitar o otimismo aqui, então o defensor de TVA também está 

justificado em aceitar o otimismo anteriormente referido. A diferença, no entanto, é que 

TVA não implica na violação do critério da precisão. No fim das contas, TVA continua 

sendo mais plausível. 



162 

 

 

CONCLUSÃO 

 Comecei esta Tese afirmando que há muitas teorias da vagueza e que as 

principais delas pareciam-me igualmente implausíveis. Meu diagnóstico foi que elas 

partilham de um problema em comum: falham em satisfazer pelo menos um de três 

critérios de adequação para uma teoria ideal da vagueza. No primeiro capítulo tentei 

motivar esses critérios, assim como apresentar as intuições relevantes que as teorias da 

vagueza deveriam ser capazes de explicar. No fim das contas, o problema da vagueza 

foi entendido como o problema de explicar os predicados vagos respeitando os critérios 

de adequação e sistematizando as intuições relevantes. No segundo capítulo vimos que 

cada uma das cinco teorias consideradas viola pelo menos algum dos três critérios, e 

algumas ainda têm problemas em dar conta das intuições relevantes. Acredito que a 

Teoria da Vagueza como Arbitrariedade tem sucesso em resolver o problema sem violar 

qualquer dos três critérios e explicando satisfatoriamente as intuições relevantes. Nesse 

aspecto, portanto, TVA é superior às cinco concorrentes apresentadas no segundo 

capítulo. TVA ainda tem outros atrativos: é comparativamente simples, congruente com 

alguns importantes fatos sobre nossos usos de predicados vagos e não nos compromete 

com proposições vagas. Isto pode não ser o bastante para mostrar que TVA é a mais 

plausível teoria da vagueza, pois uma conclusão desse tipo dependeria de levarmos em 

conta muitas coisas que foram ignoradas aqui. Para dar apenas um exemplo, ignorei 

completamente a discussão sobre outros tipos de expressões vagas; mas um importante 

teste para uma teoria da vagueza é a sua capacidade de ser estendida para outros tipos de 

expressões que não os predicados. Em todo caso, estou satisfeito se os argumentos aqui 

apresentados forem pelo menos suficientes para tornar TVA uma alternativa 

inicialmente plausível para explicação do fenômeno da vagueza.         
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