
CONDIÇÕES PARA A RELEVÂNCIA  

Consideremos:

A bolsa de Tóquio caiu 5,4%

Várias inferências analíticas (sintáticas e semânticas) podem ser extraídas dessa proposição.
Produzi-las, recorrendo às entradas lógicas, enciclopédicas e léxicas dos conceitos contidos
na proposição, é compreender a proposição. Por exemplo:

Existe uma bolsa.
Bolsa é uma instituição financeira.
Tóquio fica no Japão/ O Japão fica no Oriente.
Bolsa de Tóquio é um nome próprio = A bolsa de Tóquio é uma insti-
tuição financeira determinada.
Bolsas sobem e caem.
O que sobe e cai nas bolsas são as cotações de ações, não a instituição.
A bolsa de Tóquio caiu agora.
Quedas de bolsa se medem em números percentuais.
5,45% é um número percentual.
A queda da bolsa de Tóquio foi de 5,4%.

A relevância de uma suposição (no caso, uma informação) depende dos efeitos que ela te-
nha em algum contexto, isto é, de operações lógicas sintéticas: 

�  Para um investidor na bolsa de Tóquio, a queda pode representar prejuízo mensu-
rável, contextualmente dependente da natureza de sua atuação no mercado,  e de-
terminar comportamentos tais como a decisão de comprar ou vender ações.

�  No contexto real e pertinente dos mercados internacionais do dia 7.11.97, a infor-
mação adquire relevância quando agregada às quedas de outras bolsas asiáticas e
das bolsas do Ocidente, entre elas as de São Paulo e Rio de Janeiro. 

�  Do ponto de vista de um observador brasileiro, a queda da bolsa de Tóquio in-
sere-se no contexto das informações sobre uma crise que afeta a estabilidade da
moeda e as condições objetivas da atividade econômica no Brasil. 

�  Para um crítico do capitalismo, a informação pode somar-se a outras para de-
monstrar que o discurso econômico dominante é (ou era) meramente publicitário,
quando fala (ou falava) dos “tigres asiáticos”.

 �  Para um observador ingênuo, considerando certa representação possível da idéia
de “antípoda” como “contrário”, a queda da bolsa de Tóquio poderia sugerir a su-
posição fraca de que as bolsas brasileiras deveriam, então, subir.

�  Etc.

Ter efeito contextual em algum contexto é condição necessária e
suficiente para a relevância de uma suposição nesse contexto, ou:
Uma suposição é relevante em um contexto se e somente se tem
algum efeito contextual neste contexto


