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1. Introdução 

 

Em uma linguagem, os termos utilizados com o objetivo de referir-se a um único 

objeto são denominados de “termos singulares”. Indexicais (e dêiticos), Nomes Próprios 

(NP’s) e Descrições Definidas (DD’s) constituem a classe dos termos singulares. DD’s  

referem-se por meio de predicados (as DD’s) e NP’s e indexicais não se referem por 

meio de predicados. Como pretendo tratar especificamente dos NP’s é importante 

distingui-los de termos indexicais. Esses constituem expressões lingüísticas cujo 

significado é completamente determinado pelo contexto de proferimento. Tome-se: 

 

(1)  Isto é azul. 

(2)  Eu sou brasileiro. 

 

A referência de “Isto” depende para onde o falante em questão aponta e a referência de 

“eu” depende de quem afirma (2). NP’s possuem uma menor dependência do contexto 

de proferimento do que termos indexicais.   

Tenho por objetivo, nesta dissertação, discutir apenas os NP’s. Indexicais e DD’s 

serão considerados de forma secundária. Ao contrário das DD’s que se referem a um 

objeto através de um atributo unicamente instanciado do mesmo, NP’s (bem como os 

indexicais) não afirmam nenhuma propriedade de seus portadores. Existem, no entanto, 

problemas nessa caracterização. O que normalmente denominamos de NP’s nem sempre 

possuem referência (o que ocorre também com as DD’s). O NP “Vulcano” e a DD “o 

atual rei da França” não possuem referência. Outro problema é o dos contextos 

ficcionais. Tome-se: 

 

(3)  Senhor K. foi preso sem ter cometido qualquer crime. 

(4)  Senhor K. existe. 

(5)  Hamlet amava Ofélia. 

(6)  Hamlet era brasileiro. 

 

No mundo “real”, não existem personagens ficcionais nem o atual rei da França. Mas no 

contexto ficcional, (3), (4) e (5) são sentenças verdadeiras, mas (6) não. À primeira 

vista, o problema da referência em contextos ficcionais não é redutível ao problema dos 

termos singulares vácuos. Qual o valor de verdade de (4)? No mundo de Kafka, sem 
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dúvida, (4) é verdadeira, mas o senhor K. e Hamlet não existem no mesmo sentido em 

que eu existo. Neste trabalho, não pretendo tratar de todos esses problemas. De fato, não 

trato de problemas envolvendo contextos de ficção, mas apenas de NP’s que possuem 

referência.      

Filósofos das mais diversas orientações trataram e tratam desse tema. No debate 

contemporâneo entre Realismo e não-Realismo1, filósofos realistas (Frege, Russell, 

Wittgenstein I, Kripke, etc.) e não-realistas (Wittgenstein II, Quine, Putnam, etc.) 

possuem suas concepções sobre NP’s. Isso origina um difícil problema. Ao tentarmos 

estabelecer um debate entre teorias dos NP’s que partem de diferentes concepções 

filosóficas, podemos cair em um debate de “surdos” no qual a posição contrária é 

simplesmente refutada por possuir uma orientação filosófica distinta (seja realista ou 

não-realista). E não é apenas o problema entre Realismo e não-Realismo que afeta meu 

objeto de estudo. Como veremos diferentes concepções ontológicas são responsáveis 

por mudanças na concepção que se tenha dos NP’s. Portanto, é necessário certo cuidado 

na exposição dos autores. Isso, a meu ver, é importante no levantamento do debate 

sobre NP’s. Quais problemas, então, envolvem esse debate?    

Haack (2002:92) resume o problema dos NP’s à seguinte questão: além de 

referência, NP’s possuem significado? A autora, então, agrupa a literatura em dois 

diversificados grupos: 

a. Os que respondem a questão acima com um “sim”: Frege Russell, 

Wittgenstein, Searle, Burge, etc. 

b. Outros filósofos rejeitam que NP’s expressam significado: Mill, 

Ziff e Kripke. 

A primeira questão a se colocar é: o que consistiria, para um NP, expressar um 

significado? No debate acerca dos NP’s, muitas vezes deparamo-nos com uma obscura 

discussão, o que torna, em parte, sem fim esse debate. Os autores acima relacionados 

utilizam alguns termos que são muitas vezes identificados: Sinn, significado, conotação, 

fixação da referência e intensão. Talvez esses termos, no final das contas, signifiquem o 

mesmo, mas isso não pode ser simplesmente pressuposto. Muitas refutações existentes 

na literatura simplesmente não funcionam, pois refutam caricaturas. Uma forma de 

evitar essas caricaturas é procurar entender os autores nos seus próprios termos, bem 

como acentuar divergências entre autores que possuem o mesmo rótulo. A confusão 

                                                 
1 “Realismo”: a existência e a constituição (categorização) ontológica do mundo são independentes da 
nossa linguagem. “Não-Realismo”, obviamente, constitui qualquer posição que não seja realista.    
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entre Sinn, significado, conotação, fixação da referência e intensão parece-me a 

principal culpada pela existência dessas pseudo-refutações. É tentador reduzir todas 

essas noções a um único conceito a fim de garantir simplicidade e clareza. Porém, essa 

redução pode gerar uma teoria que não capta diversos aspectos da semântica dos NP’s. 

Com a ajuda de vários autores, tentei ao longo dos capítulos discutir essas noções.  

No capítulo sobre teorias descritivistas apresento as teorias de Frege, Russell e 

Searle. A teoria dos NP’s desses autores aponta que o funcionamento dessas expressões 

lingüísticas é dependente do das DD’s. Frege afirma que o Sinn dos NP’s é dado pelo 

Sinn de algumas DD’s. Russell afirma que NP’s abreviam feixes de DD’s e Searle 

afirma que NP’s expressam o significado de um feixe de DD’s. Se você entende que 

abreviar, significar e ter um Sinn são sinônimos, então esses autores defendem 

praticamente a mesma teoria. Outros aspectos, porém, são importantes de serem 

discutidos na teoria desses autores. A ontologia de sense data de Russell determina sua 

concepção de NP’s. NP’s são pseudo-nomes, pois não se referem a nenhum objeto, 

apenas indexicais são nomes genuínos2. O sistema fregeano não apresentará essa 

conseqüência já que sua ontologia poucas semelhanças possui com a de Russell, o 

problema de Frege (no que concerne aos NP’s) consiste em determinar o valor 

epistêmico de sentenças nas quais NP’s ocorrem. Searle trata dos NP’s a partir de uma 

concepção de linguagem como uso. A obra desses autores permitirá uma compreensão 

dos conceitos de Sinn, fixação da referência e, parcialmente, significado (ainda que em 

teorias como a de Searle o significado dos NP’s se confunda com a fixação da 

referência dos mesmos). 

No capítulo seguinte levanto as críticas de Kripke ao descritivismo (pelo menos 

como esse se apresenta em Frege, Russell e Searle). Através da tese da designação 

rígida distingue-se entre significar e fixar a referência. A crítica seguinte é apontar 

contra-exemplos ao Descritivismo enquanto teoria da fixação da referência e construir 

uma alternativa: a “teoria” causal da referência. Apesar dos seus argumentos, Kripke 

tratou pouco a questão que me interessa: NP’s expressam significado? E o que é, para 

um NP, expressar significado? Tratei desses problemas no último capítulo, no qual 

retomo a teoria de Mill, e comparo o seu conceito de conotação com o conceito 

carnapiano de intensão. Discuto também uma posição que denominei de Descritivismo 

Essencialista.  

                                                 
2 Para Russell, não é suficiente, contudo, ser um indexical para que uma expressão lingüística seja um 
nome próprio genuíno. É necessário ainda que esse indexical denote um sense data. 
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Meu objetivo foi duplo. Por um lado, tentei apresentar um debate de forma mais 

neutra possível (o que foi difícil). Por outro lado, procurei em certos momentos colocar 

minha opinião na discussão sobre NP’s orientada por um realismo (no sentido acima 

definido) de caráter essencialista3, o que constituiria meu credo filosófico geral.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 “Essencialismo”: doutrina segundo a qual, objetos possuem propriedades de forma necessária 
independentemente de como são descritos. 
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2. Teorias Descritivistas 

 

Costuma-se designar “Descritivismo” a uma série heterogênea de teorias sobre o 

comportamento semântico dos NP’s. A tese geral desse posicionamento é: DD’s são 

essenciais para o funcionamento semântico dos NP’s. Contudo, a generalidade dessa 

tese esconde profundas diferenças entre os descritivistas. O objetivo desse capítulo é 

desenvolver a tese descritivista através de Frege, Russell e Searle, que são os principais 

representantes dessa corrente. Apesar de descritivistas, existem profundas diferenças 

entre esses autores. O entendimento dessas diferenças permitirá uma melhor 

compreensão do debate sobre os NP’s, bem como da crítica de Kripke, que será 

explicitada e analisada no próximo capítulo.  

 

2.1 Frege: o sentido4 dos NP’s 

 

Em seu artigo “Über Sinn und Bedeutung” (SB), Frege desenvolve sua clássica 

distinção entre sentido e referência para termos singulares5, isto é, indexicais, NP’s, 

DD’s e, para Frege, também sentenças assertivas6. Um termo singular exprime seu 

sentido e designa sua referência (FREGE 1892a: 66-67). A introdução do sentido 

originou-se como uma tentativa de resolução de um problema epistêmico: o problema 

da informatividade de certas sentenças de identidade. Se “a Estrela da manhã” possui a 

mesma referência que “a Estrela da tarde”, então o conhecimento expresso pelas 

seguintes sentenças deveria ser o mesmo: 

 

(1)  A Estrela da manhã é a Estrela da manhã. 

(2)  A Estrela da manhã é a Estrela da tarde. 

 

Contudo, enquanto (1) é trivial, pois é uma mera conseqüência da lei de identidade, (2) 

constitui uma ampliação valiosa do nosso conhecimento. Em Begriffsschrift (§8), Frege 

                                                 
4 Nesta seção sobre Frege traduzi “Sinn” por “sentido”. No restante da dissertação, optei, em geral, por 
usar o termo alemão Sinn.  
5 Frege chama os termos singulares de “nomes próprios”, mas irei manter uma nomenclatura mais 
generalizada.  
6 “Toda sentença assertiva, em face à referência de suas palavras, deve ser, por conseguinte, considerada 
como um nome próprio [i. e.,termos singulares], e sua referência, se tiver uma, é ou o verdadeiro ou o 
falso” (FREGE, 1892a:69). Tendo-se: 1) a referência de uma sentença assertiva é um objeto e 2) Frege 
diz que uma expressão lingüística que designa um objeto é um termo singular (1982b:94 n.2), então 
sentenças assertivas são termos singulares. 



 6 

propõe que a relação de identidade é uma relação entre os nomes dos objetos. Assim, 

apresenta-se de forma diferente o mesmo objeto, ora como “a Estrela da manhã”, ora 

como “a Estrela da tarde”. Em SB, Frege critica essa solução por implicar que a verdade 

de (2) estaria fundada em uma convenção lingüística. (2), porém, não parece constituir 

uma informação sobre linguagem já que não é dedutível a partir de uma regra 

lingüística. O estabelecimento da verdade de (2) ocorre por meio de descobertas 

empíricas. Assim, “sentido” é introduzido inicialmente para explicar a diferença 

epistêmica entre (1) e (2). Apesar de “a Estrela da manhã” possuir a mesma referência 

de “a Estrela da tarde”, essas expressões lingüísticas designam o planeta Vênus 

exprimindo diferentes sentidos, isto é, Vênus apresenta-se de duas maneiras distintas: 

ora como o corpo celeste observado ao amanhecer, ora como o corpo celeste observado 

ao entardecer. Não se sabia originalmente, contudo, que a Estrela da manhã era a Estrela 

da tarde, nem que esse corpo celeste era, na verdade, o planeta Vênus. Todas essas 

constatações são descobertas empíricas, cujas verdades não são justificáveis 

independentemente da experiência. 

 

 É, pois, plausível pensar que exista, unido a um sinal (nome, combinação de 

palavras, letra), além daquilo por ele designado, que pode ser chamado de sua 

referência, ainda o que eu gostaria de chamar de o sentido do sinal, onde está 

contido o modo pelo qual o objeto se apresenta (FREGE, 1892a:62). 

 

Apesar de Frege definir “sentido” como o modo pelo qual o objeto se apresenta, 

uma expressão lingüística pode expressar um sentido mesmo não possuindo referência: 

“...há partes de sentenças que possuem sentido, mas que não têm referência” (FREGE, 

1892a:68). Ele, contudo, considera isso um defeito das linguagens naturais, o qual não 

teria lugar em uma linguagem logicamente perfeita (FREGE, 1892a:76). 

Outra motivação para Frege introduzir o sentido é de origem também epistêmica. 

A relação linguagem-mundo seria de mera arbitrariedade caso expressões lingüísticas 

não expressassem um sentido por meio do qual se alcança a referência: 

 

O nome próprio [i.e., termo singular] deve ter pelo menos um sentido (na acepção 

em que uso esta palavra), senão ele seria uma seqüência vazia de sons, 

ilegitimamente chamada de nome. Para o uso científico, porém, deve-se exigir que 

também tenha uma referência, que designe ou nomeie um objeto. Assim, o nome 
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próprio [i.e., termo singular] se relaciona, mediante o sentido, e só mediante este 

com o objeto (FREGE, 1895:116). 

 

Assim, Frege enfatiza o papel do sentido como identificador da referência. Sem a 

introdução do sentido a relação nome-objeto apresentar-se-ia simplesmente misteriosa. 

Como a referência de um termo singular é um objeto, então o sentido desse tipo de 

expressão parece ser determinado, isto é, deve relacionar-se apenas com o objeto em 

questão e nenhum outro. Um exemplo claro disso são as DD’s. O sentido de “o menor 

número primo” apresenta o objeto que satisfaz essa DD através de uma propriedade 

identificadora. No que concerne aos NP’s e aos indexicais, que não se referem por meio 

de propriedades identificadoras (pelo menos de forma explícita), determinar qual é o seu 

sentido não é tão evidente quanto no caso das DD’s, mas esse é outro problema e será 

tratado posteriormente. 

Em SB, Frege apresenta outro problema, de natureza lógica, que motiva a 

introdução da distinção entre sentido e referência. Trata-se da validade do princípio de 

substituição salva veritate, segundo o qual duas expressões lingüísticas co-referenciais 

podem ser substituídas uma pela outra em todas as sentenças (pelo menos em contextos 

extensionais) nas quais ocorrem sem alteração no valor de verdade das mesmas. Tome-

se: 

 

(3)  A Estrela da manhã é um planeta. 

(4)  A Estrela da tarde é um planeta. 

 

Dado que a sentença (3) é verdadeira e que (2) é uma sentença verdadeira, segue-se que 

(4) também é verdadeira. 

O princípio de substituição salva veritate caracteriza contextos extensionais 

(como (3) e (4)), nos quais o valor de verdade de uma sentença é determinado pela 

referência de suas partes componentes. O mesmo não ocorre, pelo menos à primeira 

vista, para contextos não extensionais. Contexto de crença constitui um exemplo 

clássico: 

 

(5)  João acredita que a Estrela da manhã é um planeta. 

(6)  João acredita que a Estrela da tarde é um planeta. 
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Mesmo (5) sendo verdadeira e tendo-se que (2) é uma sentença verdadeira, não se segue 

que (6) seja verdadeira, pois João pode não saber que a sentença (2) seja verdadeira. 

Isso é um problema, pois a substituição de termos co-referenciais deveria preservar a 

verdade. Alguém poderia dizer que o princípio de substituição salva veritate é válido 

apenas para contextos extensionais, a existência de contra-exemplos em outros 

contextos não invalida a sua correção em contexto extensional. Tal postura é defensável, 

mas não explica o porquê desse clássico princípio falhar. Sem dúvida, uma teoria que 

explicasse ou evitasse contra-exemplos ao princípio de substituição salva veritate seria 

um passo adiante. Frege evita os contra-exemplos introduzindo a noção de sentido 

combinada com outra distinção:   

 

De modo mais sucinto, diremos que no discurso indireto [contextos de crença, por 

exemplo] as palavras são usadas indiretamente, ou têm sua referência indireta. Em 

conseqüência, distinguimos a referência costumeira de uma palavra de sua 

referência indireta, e seu sentido costumeiro, de seu sentido indireto. A referência 

indireta de uma palavra é, pois, seu sentido costumeiro (FREGE, 1892a:64).  

 

Com a distinção entre referência costumeira e referência indireta em mente, é 

possível analisar melhor o problema dos contextos oblíquos. Nesses a referência é 

indireta. Em (5) e (6), “a Estrela da manhã” e “a Estrela da tarde” possuem uma 

referência indireta, que é seu sentido costumeiro. O sentido de “a Estrela da manhã” é o 

corpo celeste observado ao amanhecer e o de “a Estrela da Tarde” é o corpo celeste 

observado ao entardecer7. Temos, pois, dois modos diferentes pelo qual o planeta Vênus 

se apresenta, isto é, temos dois sentidos distintos. Como em (5) e (6) temos um contexto 

oblíquo, “a Estrela da manhã” não é co-referencial com “a Estrela da tarde”. Nesse 

contexto, a referência desses termos singulares são seus sentidos costumeiros, que são 

distintos. Isso explica porque a verdade de (6) não é preservada, dada a verdade de (5) e 

a verdade da sentença “A Estrela da manhã é a Estrela da tarde”. O princípio de 

substituição salva veritate, portanto, não é ferido, o que é possível através da introdução 

do sentido de expressões lingüísticas. 

Em SB, Frege desenvolve a sua distinção entre sentido e referência através da 

resolução dos problemas acima levantados. No mesmo artigo, ele enfatiza também a 

distinção entre sentido e representações, talvez porque um leitor poderia pensar que 

                                                 
7 Pressupõe-se que exista um único corpo celeste observado ao amanhecer e ao entardecer. 



 9 

sentido constituísse uma entidade mental. Em contraposição às representações, que são 

subjetivas, o sentido é objetivo. Algo é “objetivo” se independe do nosso sentir, intuir e 

representar (FREGE, 1884:§26). O sentido de uma expressão lingüística não é criado, 

mas captado através da linguagem. Sentidos são, pois, entidades que independem 

ontologicamente da linguagem para existirem. Frege admite, assim, além das idéias e do 

mundo empírico, um terceiro domínio: 

 

O que este contém coincide com as idéias, por não poder ser percebido pelos 

sentidos, e também com as coisas, por não necessitar de um portador a cujo 

conteúdo de consciência pertenceria. Assim, por exemplo, o pensamento que 

expressamos no teorema de Pitágoras é intemporalmente verdadeiro, verdadeiro 

independentemente do fato de que alguém o considere verdadeiro ou não. Ele não 

requer nenhum portador. Ele é verdadeiro não a partir do momento de sua 

descoberta, mas como um planeta que já se encontrava em interação com outros 

planetas antes mesmo de ter sido visto por alguém (FREGE, 1918:25). 

 

Em SB, ele define pensamento como sentido de uma sentença, tendo referência 

(seu valor de verdade) ou não (FREGE, 1892a: 67-8). Em “Der Gedanke” (GE), ele 

apresenta a caracterização mais determinada de pensamento, ele afirma:  

 

...chamo de pensamento a algo sobre o qual se pode perguntar pela verdade. Conto 

entre os pensamentos tanto o que é falso, quanto o que é verdadeiro. 

Conseqüentemente, posso dizer: o pensamento é o sentido de uma sentença, sem 

querer com isto afirmar que o sentido de toda sentença seja um pensamento. 

(FREGE, 1918: 13).  

 

Assim, apenas sentenças que possuem um valor de verdade determinado expressam um 

pensamento. Quando se afirma que pensamentos constituem um terceiro domínio, deve-

se ter em mente o sentido de “pensamento” em GE já que a insistência de Frege está 

justamente na objetividade do valor de verdade dos pensamentos. Para ele, existem dois 

valores de verdade: o verdadeiro e o falso, o que caracteriza a bivalência. Dado um 

pensamento qualquer, ou bem ele é verdadeiro ou é falso. O valor de verdade de um 

pensamento é objetivo. A verdade de p não se deriva de seu descobrimento, mas sua 

verdade independe de nosso conhecimento. Se a verdade de p fosse subjetiva, então o 

valor de verdade de p não seria determinado. Isso contrariaria a pressuposição da 
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bivalência. Assim, se aceitamos o princípio de bivalência e que os termos da nossa 

linguagem expressam um sentido, então temos que aceitar a objetividade dos 

pensamentos. 

Um pensamento expresso por uma sentença é composto pelos sentidos de suas 

partes constituintes (PW, 1979: 275). Por conseguinte, o sentido das partes constituintes 

é objetivo, caso contrário o sentido da sentença em questão não seria objetivo. Como 

uma sentença tem como termos sub-sentenciais termos singulares e termos predicativos, 

o sentido desses é objetivo. 

Dado que pensamentos são entidades objetivas e que o mundo é dividido em 

conceito e objeto, pergunta-se: pensamentos são conceitos ou objetos? Frege diz: 

“Quando se quer falar do sentido de uma expressão “A”, pode-se fazê-lo simplesmente 

através da locução “o sentido da expressão ‘A’” (FREGE, 1892a:64). Ora, segundo a 

regra de que o artigo definido indica sempre um nome próprio8 (no sentido fregeano), 

pensamentos seriam objetos. Contudo, no parágrafo §2 de As leis fundamentais da 

aritmética, Frege lista números, valores de verdade e cursos de valores como objetos, 

mas não pensamentos (embora nessa lista não esteja explícito se Frege pretende 

enumerar todos os tipos de objetos). Em outros textos, Frege defende que o sentido de 

um NP designa um objeto e o sentido de um termo conceitual designa um conceito 

(FREGE, 1979:192). Várias interpretações são, assim, plausíveis. Em SB, Frege diz: 

“Para um conhecimento total da referência, exigir-se-ia que fôssemos capazes de dizer, 

imediatamente, se um dado sentido pertence ou não a essa referência. Isso, porém, 

nunca conseguiremos” (FREGE, 18922a:64). Tendo-se um conceito intuitivo de 

conhecer algo, segundo o qual, temos um conhecimento total de uma coisa quando 

conhecemos todas as suas propriedades, o sentido fregeano seria uma propriedade 

(CHATEAUBRIAND, 2001). 

Entre os termos singulares, as DD’s parecem melhor se encaixar nessa concepção 

de sentido como propriedade. Quando se enuncia: “O autor da ‘Metafísica’ é grego”, a 

DD “o autor da ‘Metafísica’” refere-se a Aristóteles de uma determinada forma: ele é o 

autor da ‘Metafísica’. Esse é o sentido daquela DD. Com relação aos NP’s, seu sentido 

é, a princípio, obscuro já que essas expressões lingüísticas não contêm predicados 

descritivos. Tendo-se esse fato, questiona-se: qual o sentido dos NP’s (se eles possuírem 

algum!)? Frege possui duas caracterizações de sentido, que apesar de serem co-

                                                 
8 Fundamentos da Aritmética §51. 
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extensionais, são intensionalmente distintas. O primeiro sentido de “sentido” encontra-

se em SB. Nesse texto, “sentido” é basicamente o modo como o objeto se apresenta, é 

capacidade descritiva. O sentido de uma expressão lingüística qualquer é dado pela 

maneira como descreve o seu portador (e como o portador se apresenta). A segunda 

caracterização de sentido encontra-se em GE. Os pensamentos são os portadores de um 

valor de verdade. Na medida em que o pensamento é determinado pelo sentido de suas 

partes componentes, o valor de verdade de um pensamento é determinado pelo sentidos 

de sua expressões sub-sentenciais. Sentido (em GE) é a contribuição de uma expressão 

lingüística qualquer para o valor de verdade da sentença na qual ocorre. Essa distinção 

terá uma importância posterior.  

Concentremo-nos, por enquanto, na concepção de sentido dos NP’s de Frege. Os 

exemplos clássicos de Frege “a Estrela da manhã” e “a Estrela da tarde” possuem um 

caráter híbrido entre NP e DD (a Estrela da manhã brilha pela manhã, mas não é uma 

estrela). Por isso, não nos ajudam no problema dos NP’s. Um NP como “Aristóteles” 

designa seu portador sem que nada no próprio signo indique como o objeto é 

apresentado. Uma pessoa pode chamar-se “Oliveira” e mesmo assim ela não é uma 

oliveira (o que é óbvio). Assim, qual seria o sentido dos NP’s? Por não ter o conteúdo 

descritivo explícito como as DD’s, o mais intuitivo seria dizer que o sentido dos NP’s é 

o seu portador. Essa solução, contudo, origina alguns problemas. Um deles, muito 

enfatizado por Frege, é o problema das sentenças de identidade informativas. Se a 

sentença “Everest é Chomolungna.” é verdadeira e se o sentido de um NP é o seu 

portador, então a sentença acima expressaria simplesmente a identidade de um objeto 

consigo mesmo. Contudo, a identidade acima revela implicitamente que um mesmo 

objeto possui dois modos de apresentação, isto é, a montanha em questão é apresentada 

de duas formas distintas, dois sentidos. A sentença acima, expressa, pois, um 

conhecimento valioso sobre o mundo. Frege argumenta que muitas vezes sentenças de 

identidade verdadeiras entre NP’s diferentes expressam um pensamento, cuja verdade 

não é inferível do princípio de identidade. Ele oferece o seguinte exemplo: 

 

Tomemos um explorador viajando por um território desconhecido, ele observa uma 

enorme montanha de neve ao horizonte norte. Ele aprende com os nativos que o 

nome dessa montanha é “Alfa”. O explorador observa a montanha por diversas 

posições, determina sua posição tão exata quanto possível em seu mapa, e escreve 

em seu diário: “Alfa possui no mínimo 5000 metros de altura”. Outro explorador 
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observa uma montanha de neve no horizonte sul e aprende que seu nome é “Beta”. 

Ele a anota em seu mapa. Posterior comparação mostra que ambos os exploradores 

observaram a mesma montanha. Ora, o conteúdo da sentença “Beta é Alfa” está 

longe de constituir uma mera conseqüência do princípio de identidade, mas 

constitui um conhecimento geográfico valioso (FREGE, 1973:128)9.  

 

A idéia de Frege é a seguinte: quando se atribui um NP a um objeto, esse se 

apresenta de uma dada maneira. Assim, quando o viajante nomeia uma certa montanha 

de “Alfa”, o portador desse NP apresenta-se como a montanha coberta de neve 

localizada ao norte em relação à localização do explorador, sendo esse o sentido de 

“Alfa” que o explorador associa. Da mesma forma, o sentido de “Beta” expressa o 

sentido da DD “a montanha coberta de neve localizada ao sul em relação ao lugar onde 

um certo explorador encontra-se”. Afirmar, pois, que “Alfa é Beta” expressa um 

conhecimento geográfico, ao contrário de “Alfa é Alfa”, que é uma conseqüência da lei 

de identidade , se Alfa existir. 

A contribuição para o pensamento de uma sentença dada por um NP é, portanto, 

descritivo, pois o sentido de um NP é dado pelo sentido de uma DD, ainda que esse 

sentido seja associado por um falante no seu uso ordinário dos NP’s. A noção de 

“associação” não é clara na passagem acima. Em SB, Frege a introduz, quando trata do 

significado dos NP’s: 

 

No caso de um nome próprio genuíno como “Aristóteles”, as opiniões quanto ao 

seu sentido podem divergir. Poder-se-ia, por exemplo, tomar como seu sentido o 

seguinte: o discípulo de Platão e o mestre de Alexandre Magno. Quem fizer isto 

associará outro sentido à sentença “Aristóteles nasceu em Estagira” do que alguém 

que tomar como sentido daquele nome: o mestre de Alexandre Magno, que nasceu 

                                                 
9 „Nehmen wir an ein Forschungsreisender sähe in einem unerforchten Lande am nördlichen Horizonte 

einen hohen Schneeberg. Durch Nachfrage bei den Eingeborenen erfährt er den Namen “Afla”. Er 

bestimmt durch Anvisieren von verscheidenen Punkten möglichst genau seinen Ort, trägt ihn in eine 

Karte ein un schreibt in sein Tagebuch: “der Alfa ist mindestens 5000 Meter hoch.[“]. Ein andrer 

Forscher sieht am südlichen Horizonte einen hohen Schneeberg und erfährt, dass er Ateb heisse. Er trägt 

ihn in seine Karte mit diesem Name ein. Später ergiebt sich durch Vergleichung, dass beide Forscher 

denselben Berg gesehen haben. Nun ist der Inhalt des Satzes „Der ateb ist der Afla“ keines wes [sic] ein 

blosser Ausfluss der Identitätsprinzips, sondern enthält eine wertvolle geographische Erkenntnis[.] 

(FREGE, 1976:128) 
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em Estagira. Enquanto a referência permanecer a mesma, tais variações de sentido 

podem ser toleradas, ainda que elas devam ser evitadas na estrutura teórica de uma 

ciência demonstrativa, e não devem ter lugar numa linguagem perfeita (FREGE, 

1978: 63 n.63). 

 

Talvez alguém pudesse duvidar que a objetividade do sentido fregeano fosse 

compatível com a flutuação do sentido no caso dos NP’s, o que não ocorre, pois em 

cada associação o sentido captado é objetivo, não se tornando subjetivo porque o objeto 

apresenta-se de diferentes maneiras. Apesar disso, Frege não via com bons olhos essa 

variação, tanto que em uma linguagem logicamente perfeita cada NP expressaria um 

único sentido. Mesmo em uma linguagem logicamente perfeita, algumas questões 

podem ser levantadas em torno da caracterização fregeana de sentido dos NP’s. 

 

2.11 Problemas e Sinn  

 

O primeiro problema diz respeito à associação. Mesmo que a fluidez do sentido 

dos NP’s tenha sido eliminada de uma linguagem logicamente perfeita, permanece que 

a associação constitui um elemento necessário para que um NP expresse um sentido. 

Por um lado, temos que DD’s expressam um sentido, isto é, um objeto qualquer se 

apresenta de uma dada forma. Por outro lado, expressões como NP’s expressam um 

sentido devido a um falante associar a eles o sentido de DD’s. Poder-se-ia, contudo, 

afirmar que essa associação também é eliminada, mas, assim, permaneceria misterioso 

como um NP expressa o sentido de uma DD. Em GE, Frege corrobora a necessidade da 

associação para que NP’s signifiquem, admitindo assim, que NP’s possuem uma certa 

fluidez de sentido: 

 

 ... quando se trata de um nome próprio, o que importa é como se apresenta aquilo 

que ele designa. Isto pode ocorrer das mais diversas maneiras e, para cada uma 

destas maneiras, a sentença em que este nome próprio ocorre receberá um sentido 

particular (2001:20). 

 

O sentido das sentenças nas quais NP’s ocorrem será fluido, pois o sentido dessas 

expressões lingüísticas depende de falante para falante. Tome-se, por exemplo: 
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(7)  Aristóteles é grego. 

 

O sentido expresso por (7) variará de falante para falante, pois o seu sentido depende do 

sentido das suas partes semanticamente relevantes e o sentido expressado por 

“Aristóteles” depende do conteúdo descritivo associado por um falante, por isso não é 

fixo. 

Uma forma de evitar que o comportamento semântico entre NP’s e DD’s fosse 

distinto seria admitir que a associação também constituiria um elemento necessário para 

que uma DD expresse um sentido. Em SB, a introdução do sentido ocorre 

primeiramente por um motivo epistêmico. Contudo, Frege não levanta a necessidade de 

uma associação para que DD’s expressem seu sentido. Seria estranho que a sentença “O 

mestre de Alexandre Magno é grego” expressasse um sentido dependendo da associação 

dos falantes. Parece, simplesmente, que “o mestre de Alexandre Magno” foi introduzido 

para captar uma maneira como Aristóteles apresenta-se. O fato dos falantes associarem 

esse sentido a “o mestre de Alexandre Magno” é irrelevante para a contribuição dessa 

DD para o pensamento expresso por “O mestre de Alexandre Magno é grego”. Contudo, 

a seqüência de caracteres “o mestre de Alexandre Magno”, a princípio, pode captar 

diferentes sentidos. Em outra linguagem, essa seqüência de caracteres poderia ter o 

significado de “o pai de Alexandre Magno” em nossa linguagem. Assim, a DD “o 

mestre de Alexandre Magno” expressaria mais de um sentido semelhante ao caso dos 

NP’s. Expressões lingüísticas não expressam sentido de forma mágica. Nós captamos 

sentidos através das mesmas, ou seja, associação é, para Frege, um elemento necessário 

para que as palavras signifiquem. A diferença entre NP’s e DD’s seria de nível. Dentro 

de uma comunidade, a associação do sentido das DD’s é, normalmente, a mesma por 

causa de um padrão público, enquanto isso não ocorre com os NP’s. Apesar dessa 

diferença, a associação é necessária na captação do sentido em ambos os casos. Isso 

eliminaria o problema levantado, apesar de introduzir um elemento epistêmico na 

lógica10. 

Passemos ao próximo problema. Supomos que o sentido associado ao NP “Gödel” 

é o sentido da DD “o lógico que provou a incompletude da aritmética” por um falante A 

(supomos que esse é único conhecimento que o falante A possui de Gödel). Tome-se: 

 

                                                 
10 “Epistêmico” não é o mesmo que psicológico. A linguagem, para Frege, constitui uma forma de captar 
pensamentos. O que é captado por um falante não é uma representação mental, mas um pensamento. 
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(8)  Gödel é o lógico que provou a incompletude da aritmética. 

(9)  Gödel é Gödel.  

 

Dado acima o sentido do NP “Gödel”, temos que (8) e (9) expressam o mesmo 

sentido. Interessante que Frege tenha introduzido o sentido inicialmente para distinguir 

entre o conteúdo epistêmico de certas sentenças de identidade. Contudo, seus exemplos 

eram mais apropriados para DD’s. No exemplo acima, temos, intuitivamente, uma 

distinção epistêmica. (9) parece ser um mero caso da lei de identidade, enquanto (8) 

expressa conhecimento, mas se o sentido de “Gödel” é dado pelo sentido de “o lógico 

que provou a incompletude da aritmética”, então (8) e (9) deveriam ser epistemicamente 

equivalentes. Contudo, essas sentenças possuem um valor epistêmico distinto.  Se duas 

sentenças expressam sentidos diferentes e como o sentido de uma sentença é 

determinado pelo sentido de suas partes constituintes, então temos que essa diferença de 

sentido é explicável a partir de uma diferença de sentido entre suas partes constituintes. 

No caso do NP “Gödel”, temos que se “Gödel” expressasse o sentido de “o lógico que 

provou a incompletude da aritmética”, então (8) e (9) expressariam o mesmo sentido. 

Contudo, essas sentenças não expressam o mesmo sentido. Logo, “Gödel” não expressa 

o sentido dessa DD, bem como de nenhuma outra DD que o satisfaz já que o mesmo 

problema ressurgiria. Tomemos outra DD co-referencial ao NP “Gödel”, por exemplo, 

“o maior lógico do século XX” cujo conteúdo é associado pelo falante B (supomos que 

esse é o único conhecimento que B possui de Gödel), temos: 

 

(10)  Gödel é o maior lógico do século XX. 

(11)  Gödel é Gödel. 

 

Como no caso anterior temos uma diferença epistêmica entre (10) e (11) que é 

perdida, caso se identifique o sentido de um NP com o sentido de uma DD qualquer. A 

meu ver, a teoria de Frege sobre o sentido não é completamente afetada por essa crítica. 

A noção de sentido possui muitas características.  

a. Sentido é a maneira como o referente se apresenta. 

b. Sentido expressa o valor epistêmico. 

c. Sentido fornece condições de identificação da referência. 

d. O sentido de uma expressão lingüística é a sua contribuição para o valor de 

verdade na sentença em que ocorre. 
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Para o falante A, o valor cognitivo de (10) é o mesmo de (11). Contudo, a 

justificação da verdade de (10) não é a mesma da de (11). Claro que para um falante X 

que não conheça Gödel, o valor cognitivo (ou epistêmico) de (10) não é o mesmo de 

(11). Através de (10), X conhece algo de Gödel, mas não através de (11). Assim o valor 

cognitivo não é uma noção que independe do falante. Para o falante A, (10) e (11) 

possuem o mesmo valor cognitivo. Mas valor cognitivo não esgota a noção de sentido. 

Se a contribuição de “Gödel” e “o maior lógico do século XX” é a mesma para as 

sentenças nas quais ocorrem, então (10) e (11) teriam sua verdade justificada da mesma 

forma e expressariam a mesma proposição. Contudo, a verdade de uma sentença de 

identidade não é justificável da mesma forma como se justifica (11).  

Para efeito de conclusão, listo as seguintes teses fregeanas no que diz respeito aos 

NP’s: 

(a) NP’s expressam um sentido. Um NP refere-se ao seu portador, contendo 

o modo como esse se apresenta. 

(b) A contribuição que um NP possui na constituição de um pensamento de 

sentenças, nas quais ocorre, não é identificável com o portador do 

mesmo. 

(c) A referência dos NP’s em contextos oblíquos é indireta, sendo essa 

equivalente ao sentido em contextos extensionais. 

(d) O sentido de um NP elucida sua referência, isto é, oferece um critério de 

identificação da mesma. 

(e) O sentido de um NP é descritivo, pois os falantes associam um conteúdo 

descritivo aos NP’s. Como o conteúdo descritivo associado varia de 

falante para falante, o sentido de um NP qualquer é fluido. 

(f) Em uma linguagem logicamente perfeita, um certo conteúdo descritivo é 

estabelecido como sendo o sentido de um NP. 

Uma observação final. Podemos ficar tentados a fazer a seguinte leitura de Frege. 

Ora, Frege não diz que NP’s expressam sentido, mas que aos NP’s são associados 

sentidos de DD’s. Logo, NP’s não expressam sentido, mas sim as DD’s. O sentido de 

uma certa DD pode ser usado para elucidar a referência do NP em questão, o que não 

implica que esse seja o sentido do NP. Essa leitura “kripkeana” de Frege permitiria 

solucionar alguns problemas como os levantados nestas últimas páginas. Contudo, 

discordo dessa leitura. Frege toma o sentido de um NP como o sentido da DD que o 
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falante associa. Em GE, ele diz que o mesmo NP expressa vários sentidos, o que 

implica que a mesma sentença expressa vários sentidos: 

 

...quando se trata de um nome próprio, o que importa é como se apresenta aquilo 

que ele designa. Isto pode ocorrer das mais diversas maneiras e, para cada uma 

destas maneiras, a sentença em que este nome próprio ocorre receberá um sentido 

particular (FREGE, 2001:20). 

 

O sentido de uma sentença depende do sentido das partes constituintes. Como o 

sentido desses varia (no caso dos NP’s), o sentido das sentenças nas quais ocorrem um 

NP é variável de falante para falante. Apesar dessa variação, o NP continua a  expressar 

sentido. 

Além disso, se Frege defendesse que NP’s possuem apenas referência, ele 

admitiria que a referência constituiria a contribuição do NP para um pensamento. Frege 

não entendia como a própria lua poderia fazer parte do pensamento expresso pela 

sentença (FREGE, 1974:192):  

 

(12)  A lua é o satélite natural da terra. 

 

Dentro da concepção fregeana de pensamento como entidade abstrata isso a meu ver é 

coerente. Não faz sentido dizer que um objeto concreto compõe um pensamento, que 

possui outra natureza. Por último, Frege era um filósofo de princípios, entre esses estava 

o de que toda expressão lingüística expressa um sentido e designa uma referência, 

inclusive todos os termos singulares: “Um nome próprio (palavra, sinal, combinação de 

sinais, expressão) exprime seu sentido e designa ou refere-se a sua referência. Por meio 

de um sinal exprimimos seu sentido e designamos sua referência” (FREGE, 1892a: 66-

7). 

Para que sentido e referência fossem identificáveis no caso dos NP’s seria 

necessário uma mudança na concepção de sentido de Frege. Russell e o Wittgenstein do 

Tractatus realizaram uma mudança na concepção de sentido de Frege. Apesar disso, a 

teoria dos NP’s naqueles possui muitas semelhanças com a de Frege. Tomarei Russell 

na continuação do desenvolvimento da exposição da tese descritivista. 
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2.2 Russell: a epistemologização da semântica dos NP’s 

 

A concepção de Russell sobre NP’s possui duas fases. A primeira está expressa 

em The Principles of Mathematics (1903), sendo semelhante à fregeana. Russell não 

conhecia Frege, somente no apêndice desse livro menciona que acaba de descobrir a 

obra de Frege. A segunda tem como marco inicial o artigo “On Denoting”. 

Em The Principles of Mathematics, Russell possui uma distinção semelhante à 

fregeana entre sentido e referência, o que na terminologia de Russell é expresso por 

“conceito” e “aquilo que os conceitos denotam” (RUSSELL, 1996 §476). Contudo, essa 

distinção não é estendida aos NP’s:  

 

This theory [a teoria de Frege] of indication is more sweeping and general than 

mine, as appears from the fact that every proper name is supposed to have the two 

sides. Its seems to me that only such proper names as are derived from concepts by 

means of the can be said to have meaning, and that such words as John merely 

indicate without meaning (RUSSELL, 1996 §476)11.  

   

É provável que Russell estendesse essa restrição para indexicais já que esses 

também não são derivados de conceitos. Apesar de ser semelhante a Frege, a teoria de 

Russell não possui o aspecto epistêmico presente na concepção fregeana. O sentido de 

um NP é dado, para Frege, pelo conteúdo descritivo associado ao NP em questão, 

Russell não recorre a uma associação. Na época de The Principles of Mathematics, 

Russell possuía uma concepção de proposição com muitas das notas características do 

conceito fregeano de pensamento. Proposições são entidades abstratas independentes da 

mente e da linguagem, constituindo aquilo a que se atribui valor de verdade (cf. Russell, 

1996:XVII-XIX, §13). Frege percebeu que se alguém admite que pensamentos são 

entidades abstratas e que o pensamento de uma sentença é constituído pelos sentidos de 

suas partes componentes, precisa admitir que NP’s expressam um sentido diferente de 

sua referência. Se o sentido expresso por “Aristóteles é mortal” é uma entidade abstrata 

a qual subsiste de forma objetiva (na acepção fregeana desse termo), então o sentido de 

“Aristóteles” não poderia ser seu portador. Como o objeto Aristóteles poderia compor 

um pensamento? Para Frege, pensamentos são entidades abstratas. Intuitivamente, dada 

                                                 
11 Cf. também Russell, 1996 §51. “Indicate”, para Russell, equivale ao Bedeutung de Frege e “meaning” à 
noção de Sinn. 
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uma coisa, ela não pode ser composta de algo contrário a sua natureza. Russell 

ponderou sobre esse problema. Apresentou algumas soluções, mas ele não se satisfez 

com nenhuma das mesmas.  

Mesmo possuindo alguns problemas semelhantes, é interessante que uma 

importante distinção pode ser notada: como eu disse antes, Russell não introduz a 

associação como um elemento necessário para que NP’s expressem um significado. 

Sem levar em conta a associação, é plausível afirmar que NP’s possuem como 

significado seus portadores. Claro que com essa concepção de proposição, isso não é 

coerente. Em parte, a posterior posição de Russell no que diz respeito aos NP’s advém 

de uma mudança na concepção de proposição. A explicitação da concepção de Russell 

acerca dos NP’s na fase do Atomismo Lógico será o objetivo desse capítulo. O 

Atomismo Lógico, como o próprio nome diz, é a doutrina segundo a qual por meio de 

uma análise lógica da linguagem alcançar-se-ia os átomos da mesma (os nomes) com a 

exibição da real forma lógica de nossas proposições. Os átomos da linguagem estariam 

em relação direta com o mundo, garantindo a ligação entre linguagem e mundo. O 

modelo de análise lógica que Russell (e o Tractatus de Wittgenstein) tinha em mente 

era a teoria das DD’s, defendida pela primeira vez em “On Denoting” (OD). 

 

2.21 Teoria das Descrições Definidas (TD) 

 

Um dos objetivos do artigo OD é oferecer uma correta análise lógica de sentenças 

contendo DD’s. A TD parte de uma básica distinção entre NP’s e DD’s. Com o NP 

“Aristóteles” nada conheço do objeto denotado, mas se uso a DD “o autor da 

Metafísica” tenho um certo conhecimento de Aristóteles (caso saiba que ele satisfaz a 

propriedade identificadora expressa por essa DD). Essa distinção permitirá Russell 

tratar DD’s como predicados. Tomemos como exemplo a sentença p: “O autor da 

Metafísica é grego”. Russell pergunta: quais são as condições de verdade de p? Essa 

questão, a princípio, tem uma simples resposta: o fato de existir um único autor da 

Metafísica que é grego. Como Russell entende que o significado de uma sentença é 

dado por suas condições de verdade, ele analisa p tendo em vista as condições de 

verdade da mesma. Sendo “A” o símbolo para a propriedade ser autor de, “G” para ser 

grego e “m” o símbolo individual para a Metafísica, Russell propõe a seguinte análise 

lógica de p: ∃x(∀y(Aym↔x=y) & Gx). 
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 O principal recurso utilizado por Russell para justificar sua análise é mostrar 

como ela resolve alguns enigmas lógicos. O primeiro enigma concerne a contextos não 

extensionais. Se “Scott” e “o autor de Waverley” são co-referenciais, então eles são 

substituíveis com preservação da verdade. Tome-se: 

 

(13)  George IV desejava saber se Scott era o autor de Waverley. 

(14)  George IV desejava saber se Scott era Scott. 

 

É estranho que a verdade de (13) não garanta logicamente a verdade de (14), pois 

apenas substituímos “o autor de Waverley” por “Scott”. Em sua análise desse problema, 

Russell questiona que “Scott é autor de Waverley” seja uma sentença de identidade. Sua 

real forma lógica seria: ∃x(∀y(Ayw↔x=y) & x=s), na qual “A” representa a 

propriedade ser autor de, “s” para Scott e “w” para Waverley. Por “Scott é o autor de 

Waverley” não ser uma sentença de identidade, a substituição de “o autor de Waverley” 

por “Scott” não está justificada. (13) e (14) não são sinônimas, pois possuem formas 

lógicas distintas. Essa solução de Russell não precisou introduzir significados para 

termos sub-sentenciais. “Significado”, a partir de OD, será expresso apenas por 

sentenças: 

  

This is the principle of the theory of meaning I wish to advocate: that denoting 

phrases never have any meaning in themselves, but that every proposition in whose 

verbal expression they occur has a meaning (RUSSELL, 1905:42-3). 

 

Assim, a aparente falha na substituição de termos co-referenciais é explicada sem 

necessidade de introduzir significados para expressões sub-sentenciais. Em sua análise 

de (13), Russell distingue duas ocorrências (a primária e a secundária) de “o autor de 

Waverley”: 

 

(13)*  ∃x(∀y(Ayw↔x=y) & George IV desejava saber se x=s) [Existe apenas um 

objeto tal que é o autor de Waverley e George IV desejava saber se esse objeto era 

Scott] 

(13)** George IV desejava saber se ∃x(∀y(Ayw↔x=y) & x=s) [George IV desejava 

saber se existe um único objeto que é o autor de Waverley e esse objeto é Scott] 
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À primeira vista, deveria existir uma única análise de (13), pois essa sentença possui a 

seguinte forma: George IV desejava saber se p, sendo p: “Scott é o autor de Waverley. A 

sentença p possuiria a seguinte análise lógica, caso aceitemos a teoria de Russell: 

∃x(∀y(Ayw↔x=y) & x=s). Como George IV desejava saber se p, então ele desejava 

saber se existe um único x tal que é autor de Waverley e x é Scott, por isso Russell 

afirma ser (13)** a mais natural (RUSSELL,1905:52). Contudo, não parece ser isso que 

George IV queria saber. Ele sabe que existe um único homem que é autor de Waverley, 

o que ele desejava saber era se esse homem era Scott, o que constitui aproximadamente 

(13)*. A interpretação (13)** livra-nos imediatamente do aparente contra-exemplo à 

substituição de termos co-referenciais, pois como p não é um enunciado de identidade, a 

substituição salva veritate não é sequer posta. Quanto a (13)*, o problema persiste, pois 

a proposição que George IV desejava saber é uma identidade. Se George IV desejava 

saber se Scott é x, então ele desejava saber se Scott é Scott, pois “Scott” e “x” possuem 

a mesma referência (SOAMES, 2003:121-2). Apesar de intuitiva, a interpretação (13)* 

deixa em aberto problemas que (13)** resolve. Contudo, (13)** é extremamente contra-

intuitiva. Essas duas alternativas, creio eu, não esgotam as possíveis interpretações de 

(13). Pensemos outra análise. Existe um único autor de Waverley, o que George IV 

gostaria de saber era se Scott era autor de Waverley, dado que esse livro foi escrito por 

um único objeto, o que escapa a análise (13)*. Temos, pois: 

 

(13)*** ∃x(∀y(Ayw↔x=y)) &  George IV desejava saber se Asw 

 

Essa interpretação resgata uma intuição básica do exemplo em questão, o que George 

IV desejava saber era se Scott possuía uma certa propriedade. A principal conclusão a 

se retirar desse exemplo de Russell é que a forma lógica das sentenças de crença 

depende das crenças do sujeito em questão, por isso, não há uma univocidade da forma 

lógica. No exemplo de George IV é possível solucionar o enigma em questão sem 

recorrer ao sentido das expressões sub-sentenciais. Contudo, em outros contextos talvez 

a melhor interpretação fosse (13)*, o que deixaria em aberto o problema. 

 O segundo enigma diz respeito ao princípio de terceiro excluído. Russell afirma:  

 

(2) By the law of excluded middle, either ‘A is B’ or ‘A is not B’ must be true. 

Hence either ‘the present King of France’ or ‘the present King of France is not 

bald’ must be true. Yet if we enumerated the things that are bald, and then the 
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things that are not bald, we should not find the present King of France in either list. 

Hegelians, who love a synthesis, will probably conclude that he wears a wig 

(RUSSELL, 1956:48). 

 

Talvez alguém acusasse Russell de confundir o princípio de terceiro excluído com 

o de bivalência. O princípio de terceiro excluído é um princípio ontológico: dado um 

objeto o e uma propriedade P, ou bem o é P, ou bem o não é P. O princípio de 

bivalência é um princípio lógico-lingüístico: dada uma proposição p ou bem ela é 

verdadeira ou bem ela é falsa. Além de serem intensionalmente distintos, alguns pensam 

que eles não coincidem extensionalmente. Talvez nem toda proposição seja verdadeira 

ou falsa, o que não implica a existência de um objeto o e uma propriedade P tal que não 

é o caso que ou bem o é P, ou bem o não é P. Assim, a sentença “O atual rei da França é 

careca” não constituiria um contra-exemplo ao princípio do terceiro-excluído, mas sim 

ao de bivalência. Contudo, essa crítica a Russell não leva em conta o resto de sua 

filosofia. Para Russell, linguagem e realidade são elementos estreitamente conectados. 

A análise lógica da linguagem revelaria a estrutura ontológica da realidade. Assim, não 

faz sentido, para Russell, falar de linguagem e mundo como dois elementos sem essa 

relação isomórfica. Por isso, ele entende que o problema em torno do atual rei da França 

é tanto ontológico (por ferir o princípio do terceiro excluído), quanto lingüístico (por 

ferir o princípio da bivalência). Linguagem e realidade são duas faces da mesma moeda. 

E porque o terceiro excluído permite uma interpretação lingüística também, não apenas 

ontológica: ou “O é P” é verdadeiro ou “O não é P” é verdadeiro. 

Frege percebeu que sua distinção entre sentido e referência não era suficiente para 

assegurar o princípio de bivalência. A sentença p: “O atual rei da França é careca” não é 

verdadeira, nem falsa, apesar de expressar um sentido. Frege, contudo, não aceita essa 

postura para uma linguagem logicamente perfeita, admitindo nessa a convenção de que 

cada nome deve possuir referência (1982a:76). Russell mostra que é possível salvar o 

princípio de bivalência sem recorrer a uma mera convenção. A análise de p utilizando a 

TD aponta que seu valor de verdade é o falso já que não existe atual rei da França. 

Por último, Russell levanta o enigma da existência. Suponha que toda sentença 

seja da forma sujeito-predicado. Tome-se: 

 

(15)  O ser do qual não se pode pensar nada maior não existe. 
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Se (15) é da forma sujeito-predicado, então negar a existência do ser do qual não se 

pode pensar nada maior pressupõe que “o ser do qual não se pode pensar nada maior” 

possui referência, pois afirmar que (15) é verdadeira, é afirmar que um certo objeto não 

possui uma certa propriedade. Negar, pois, a existência de Deus, pressupõe a sua 

existência, o que é sem sentido. Uma saída foi distinguir existência de subsistência, o 

que constitui basicamente a teoria de Meinong. Para esse, há dois tipos de objetos: os 

existentes (espaço-temporais) e os subsistentes (não espaço-temporais)12. Assim, (15) 

seria significativa e verdadeira, o ser do qual não se pode pensar nada maior não existe, 

mas ainda constitui um objeto subsistente. A principal crítica russelliana contra a teoria 

de Meinong explicita que essa teoria não respeita o princípio de não contradição, o 

exemplo de Russell é: 

 

(16)  A existente montanha dourada não existe. 

 

A existente montanha dourada é um objeto subsistente, que não existe. Esse fato torna a 

sentença (16) verdadeira. Contudo, a existente montanha dourada existe, se ela não 

existisse, ela não seria a existente montanha dourada. Logo, a existente montanha 

dourada existe e não existe. Somos forçados também, seguindo a teoria de Meinong, a 

admitir a subsistência de objetos contraditórios como o circulo quadrado. Pois a verdade 

de “O circulo quadrado não existe” pressupõe a subsistência do círculo quadrado. 

Evitam-se esses problemas através da TD. As sentenças (15) e (16) não são da forma 

sujeito-predicado. Russell nega que existência seja um predicado de primeira ordem. 

(15) possui como forma lógica: ¬∃x(∀y(My↔x=y)). Se essa fórmula for verdadeira, 

não é pressuposto que o ser do qual não se possa pensar nada maior seja um objeto. 

Apenas afirmaríamos que a propriedade ser do qual não se possa pensar nada maior 

não é instanciada por nenhum objeto. Russell estende essa análise para os NP’s. Para 

isso, precisamos entender a distinção entre conhecimento por familiaridade e 

conhecimento por descrição. 

 

 

 

                                                 
12 Sigo a interpretação de Russell de Meinong, por isso é provável que este tenha uma teoria bem mais 
refinada. Contudo, como meu objetivo é a compreensão dos motivos de Russell para construir sua TD, 
espero que essa rápida passagem por Meinong seja suficiente.  
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2.22 Conhecimento por familiaridade e conhecimento por descrição 

 

O artigo OD oferece uma análise lógica para sentenças com DD’s. Contudo, há 

uma importante distinção epistêmica em OD entre conhecimento por descrição e 

conhecimento por familiaridade, que não possui uma função clara nesse texto. Vejamos 

em que consiste essa distinção, bem como suas implicações para a concepção de NP’s 

de Russell. 

“I say that I am acquaintance with an object when I have a direct cognitive 

relation to that object, i. e, when I am directly aware of the object itself” (RUSSELL, 

1910a:200). Nessa caracterização de acquaintance, Russell enfatiza a necessidade de 

um sujeito, bem como de um objeto dado à consciência do mesmo. Que objetos são 

esses com os quais mantemos uma relação cognitiva direta? Um candidato óbvio são os 

objetos físicos. Olho para mesa onde escrevo, percebo sua rigidez, bem como sua 

superfície plana, assim possuo uma relação cognitiva direta com a mesa na qual 

escrevo, mas olho para outro lado e perco o contato visual com a mesa. Com isso ela 

deixou de existir? Provavelmente não, o que ocorreu foi simplesmente a perda da 

relação cognitiva direta com a mesa em questão. Será que foi isso mesmo? Como posso 

ter certeza que ela continua a existir sem ter familiaridade com ela? De fato, os objetos 

físicos possuem a importante característica de permanecerem através do tempo 

independente de serem vistos por alguém ou não. Contudo, a única coisa que tenho 

certeza é que quando eu olhei para a mesa ela estava lá, mas um objeto não é esgotável 

por minha percepção, ao deixar de olhar para a mesa, ela deve, a princípio, continuar a 

existir. A questão de Russell é: do que não posso duvidar? A única certeza, diz Russell, 

é que os dados fenomênicos que vejo naquele momento existem. A inferência de que a 

partir desses dados fenomênicos existe uma mesa não é lógica. Objetos físicos não são 

conhecidos por familiaridade. Os objetos da familiaridade são os sense data, isto é, 

dados fenomênicos que são conhecidos de maneira imediata. Para Russell, esses não são 

constituídos apenas por particulares: “Not only are we aware of particular yellow, but if 

we have seen a sufficient number of yellows and have sufficient intelligence, we are 

aware of the universal yellow…” (RUSSELL, 1910a:203). Há, pois, dois tipos de 

objetos com os quais temos conhecimento por familiaridade: os particulares e os 

universais13 (RUSSELL, 1910a: 204). Contudo, existe um problema com respeito aos 

                                                 
13 E algumas vezes ele adiciona formas lógicas puras como objetos de familiaridade. 
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universais: nosso conhecimento deles não acontece por familiaridade já que alcançamos 

um universal por um processo não imediato como a abstração. No exemplo de Russell, 

ocorreu o seguinte: familiarizamo-nos com alguns amarelos particulares e abstraímos 

desses o universal amarelo. Para alguém que defende a existência de universais há um 

problema, pois a familiaridade é o único critério seguro para afirmar existência de algo, 

pelo menos assim pensava Russell. Se objetos físicos e universais não são conhecidos 

por familiaridade, então não temos assegurada sua existência. No caso dos objetos 

físicos (que são construídos a partir de dados fenomênicos), Russell diz que temos 

apenas conhecimento por descrição desse tipo de objeto. Russell define conhecimento 

por descrição como se segue:  

 

I shall say that an object is ‘known by description’ when we know that it is ‘the so-

and-so’, i.e. when we know that there is one object, and no more, having a certain 

property; and it will generally be implied that we do not have knowledge of the 

same object by acquaintance (RUSSELL, 1910a: 205). 

 

Nosso conhecimento de um objeto físico é o conhecimento de um feixe de 

propriedades que conjuntivamente são satisfeitas por um único objeto. Nosso 

conhecimento por descrição é, assim, representável por DD’s. DD’s não expressam um 

conhecimento epistêmicamente direto (o conhecimento por familiaridade). Por não 

possuírem nenhum conteúdo descritivo, os NP’s seriam candidatos a expressarem 

conhecimento por familiaridade. Contudo, Russell não pensa que NP’s expressem 

conhecimento por familiaridade, sendo abreviações de DD’s: 

 

Common words, even proper names, are usually really descriptions. That is to say, 

the thought in the mind of a person using a proper name correctly can generally 

only be expressed explicitly if we replace the proper name by a description. 

Moreover, the description required to express the thought will vary for different 

people or for the same person at different times (RUSSELL, 1910a:206). 

 

NP’s referem-se a objetos físicos (que são apenas feixes de impressões 

sensoriais). Como desses apenas temos conhecimento por descrição, então NP’s 

abreviam DD’s. Os enigmas da seção anterior postos por Russell também recaem sobre 

os NP’s. Antes, iniciemos pelo problema de Frege. Temos: 
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(17)  Hesperus é Phosphorus. 

(18)  Hesperus é Hesperus. 

 

Em uma análise russelliana, (17) e (18) não são sequer sentenças de identidade, pois 

como não temos conhecimento por familiaridade dos referentes de “Hesperus” e 

“Phosphorus”, “Hesperus” e “Phosphorus” não são nomes. Para um falante hipotético 

A, o qual conhece que (17) e (18) são verdadeiras, teríamos a seguinte análise 

epistêmica (suporemos que A tem o seguinte conhecimento por descrição de 

“Hesperus” e “Phosphorus” respectivamente: o corpo celeste observado ao entardecer e 

o corpo celeste observado ao amanhecer): 

 

(17)* O corpo celeste observado ao entardecer é o corpo celeste observado ao 

amanhecer. 

(18)* O corpo celeste observado ao entardecer é o corpo celeste observado ao 

entardecer. 

 

(17)* e (18)* podem ser reescritas utilizando-se a TD, tendo-se que “E” representa a 

propriedade ser corpo celeste observado ao entardecer e “A” representa ser corpo 

celeste observado ao amanhecer: 

 

(17)** ∃x∃y(∀z(Ez↔x=z) & ∀w(Aw↔y=w) & x=y) 

(18)**  ∃x(∀y(Ey↔x=y))14 

 

Nem (17)**, nem (18)** são triviais. (17)** é mais informativa, pois conhecemos 

através de sua verdade duas propriedades de Hesperus, enquanto através da verdade de 

(18)** conhecemos apenas uma propriedade de Hesperus. 

Analisemos agora o enigma da bivalência do ponto de vista russelliano no caso 

dos NP’s: 

 

(19) Vulcano é pequeno. 

 

                                                 
14 Segundo essa análise, afirmar: “Existe o corpo celeste observado ao entardecer” equivale à sentença 
(18)*. 
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Se (19) é verdadeira, então Vulcano é pequeno. Se (19) é falsa, então Vulcano não é 

pequeno. Em ambos os casos, estou a falar do objeto Vulcano, mas Vulcano não existe. 

Se “Vulcano” não possui referência, então (19) não possui valor de verdade, apesar da 

sua aparente significatividade. Isso ocorre, segundo Russell, por se pensar que 

“Vulcano” é um nome, quando, na verdade, é uma abreviação de uma DD. Suponha-se 

que “Vulcano” seja a abreviação de “o décimo planeta” para o falante A, então a partir 

da sentença (19), temos: 

 

(19)* O décimo planeta é pequeno. 

 

Aplicando-se a TD em (19)*, temos: 

 

(19)** ∃x(∀y(Fx↔x=y) & Gx). [“F’ representa a propriedade ser décimo planeta e “G” 

representa a propriedade ser pequeno] 

 

A verdade (ou falsidade) de (19)** não nos compromete com a existência de Vulcano, 

pois ao substituir o NP “Vulcano” pela DD “o décimo planeta” e aplicar a TD, restaram 

apenas variáveis e predicados na análise de Russell.  

Por último, analisemos o enigma da existência: 

 

(20) Vulcano não existe. 

 

A verdade de (20) parece pressupor a existência de Vulcano, caso tomemos “Vulcano” 

como termo singular e “existência” como predicado de primeira ordem. Para o falante 

A, “Vulcano” abrevia “o décimo planeta”. Temos, pois: 

 

(20)* O décimo planeta não existe 

 

Aplicando-se a TD (20)*, temos: 

 

(20)** ¬∃x(∀y(Fy↔x=y)) 

 

A verdade de (20)** não nos compromete com a existência de Vulcano, pois apenas 

afirma que não existe um único objeto que possua a propriedade de ser décimo planeta. 



 28 

A estratégia de Russell consiste, portanto, em combinar a concepção epistêmica 

dos NP’s com a TD para resolver alguns enigmas lógicos. Segundo Russell, os dois 

últimos problemas (o problema da bivalência e o problema da existência) não tiveram 

uma satisfatória resposta de Frege. O problema da bivalência só é considerado por esse 

um problema quando se trata de uma linguagem logicamente perfeita, na qual todos os 

termos devem possuir referência. Com relação ao problema da existência, Frege 

defende que não faz sentido atribuir existência a um objeto, o que me parece correto. 

Contudo, (20) parece ser significativa. Pelo menos essa intuição, a teoria de Russell 

resgata.  

A concepção de NP’s como abreviação de DD’s, que varia de falante para falante, 

não esgota a teoria dos NP’s de Russell. Ele admite um caso no qual NP’s são nomes 

logicamente próprios (NLP’s), isto é, um termo que designa de forma epistêmicamente 

direta seu portador. Apenas o próprio dono do NP pode usá-lo como NLP: 

 

Suppose some statement made about Bismarck. Assuming that there is such a thing 

as direct acquaintance with oneself, Bismarck himself might have used his name 

directly to designate the particular person with whom he was acquainted. In this 

case, if he made a judgment about himself, he himself might be a constituent of the 

judgment. Here the proper name has the direct use which it always wishes to have, 

as simply standing for a certain object, and not for a description of the object. But 

if a person who knew Bismarck made a judgment about him, the case is different. 

What this person was acquainted with were certain sense-data which he connected 

(rightly, we will suppose) with Bismarck’s body (RUSSELL, 1917:206-7). 

    

NP’s, portanto, podem ser NLP’s. Contudo, o tipo de expressões lingüísticas que 

constituem normalmente a classe dos NLP’s são os indexicais. “And I should hold 

further that, in this sense, there are only two words which are strictly proper names of 

particulars, namely, ‘I’ and ‘this’” (RUSSELL, 1910a:214). Russell insiste no “isto” por 

pensar que os outros indexicais poderiam ser definidos através dele. Essa citação leva-

nos a uma nota de rodapé, na qual ele exclui o “eu” dos NLP’s e retém apenas o “isto” 

(RUSSELL, 1973:91). Russell não apresenta seus motivos para exclusão do indexical 

“eu”, mas, a meu ver, isso ocorre pela sua desconfiança de que exista um acesso 

privilegiado (isto é, epistêmicamente imediato) do sujeito sobre si mesmo. Ele considera 

que também esse acesso é mediado por DD’s, o que exclui o “eu” dos NLP’s.  
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É incoerente a admissão de Russell de que temos um exemplo de NLP, quando o 

próprio dono do NP o usa. O problema desse caso é o mesmo do “eu”. Se não existe um 

acesso epistemicamente imediato do sujeito sobre si mesmo, então o caso do NP usado 

pelo seu portador não constitui um caso de NLP. Assim, apenas indexicais seriam NLP, 

o que tornaria homogênea a teoria dos nomes de Russell. Entretanto, isso talvez não 

ocorra. Em PLA, ele aponta um caso de NP que talvez seja NLP:  

 

When I say, e.g., ‘Homer existed’, I am meaning by ‘Homer’ some description, say 

‘the author of the Homeric poems’, and I am asserting that those poems were 

written by one man, which is a very doubtful proposition; but if you could get hold 

of  the actual person who did actually write those poems (supposing there was such 

a person), to say of him that he existed would be uttering nonsense, not a falsehood 

but nonsense, because it is only of persons described that it can be significantly 

said that they exist (1918:252).  

   

Essa passagem é muito estranha, pois contraria a concepção de que objetos físicos 

são conhecidos apenas por descrição. Temos familiaridade apenas com dados sensoriais, 

a partir desses dados os objetos físicos são construídos. O fato de Homero estar diante 

de nós não implica que seja sem sentido afirmar que Homero não exista, ou seja, isso 

não implica que “Homero” seja um NLP. Assim, os indexicais são as únicas expressões 

lingüísticas dignas de serem denominadas NLP’s. Contudo, não é toda ocorrência de 

indexical que constitui um caso de NLP:  

 

One can use ‘this’ as a name to stand for a particular with which one is acquainted 

at the moment. We say ‘This is white’. If you agree that ‘This is white’, meaning 

the ‘this’ that you see, you are using ‘this’ as a proper name. But if you try to 

apprehend the proposition that I expressing when I say ‘This is white’, you cannot 

do it. If you mean this piece of chalk as a physical object, then you are not using a 

proper name (RUSSELL, 1918:201). 

 

Em nosso uso cotidiano é improvável que ao vermos um pedaço de giz e 

afirmarmos: “Isto é branco”, estejamos nos referindo aos dados sensoriais que 

recebemos naquele momento. O mais provável é que estejamos a nos referir a um objeto 

físico. Assim, a própria classe dos NLP’s é dificilmente exemplificável. Russell oferece 

um teste menos epistêmico para descobrir se uma certa expressão lingüística é ou não 
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um NLP. “Whenever the grammatical subject of a proposition can be supposed not to 

exist without rendering the proposition meaningless it is plain that the grammatical 

subject is not [logically] proper name…” (RUSSELL, 1910b: 66). Como, para Russell, 

existência não é uma propriedade de objetos, então dada uma sentença significativa de 

existência como “t existe” (t é um termo singular qualquer) temos que t deve ser tratado 

como um termo predicativo através dos predicados descritivos que compõem t15, o que 

permite preservar a significatividade desse tipo de sentença. Se eu tenho que “t não 

existe” é sem significado, então t é um NLP cujo portador não pode ter sua existência 

questionada.  

Outro problema a ser levantado decorre de uma DD em particular que Russell 

adota para analisar sentenças contendo NP’s. Tome-se: 

 

(21) Júlio César foi um grande general. 

 

Não existe uma única análise para (21), pois o feixe descritivo varia de falante para 

falante. Russell, contudo, adere à seguinte DD: “o homem cujo nome era ‘Júlio César’”. 

Com Júlio César abreviando essa DD e a TD, teríamos a seguinte análise: 

 

(21)* ∃x(∀y(Fy↔x=y) & Gx) [F representa a propriedade ser homem cujo nome é 

‘Júlio César’ e G representa a propriedade ser um grande general] 

 

Júlio César não nos é conhecido por familiaridade, mas por descrições. A DD “o 

homem cujo nome era ‘Júlio César’” não pode ser aquilo que “Júlio César” abrevia 

porque essa DD não expressa conhecimento. A atribuição de um NP deve ser entendida 

antes como uma convenção do que um fato natural do mundo, o que Russell aceita: 

“Scott is merely a noise or shape conventionally used to designate a certain person, and 

has nothing that can be called meaning as opposed to denotation” (1917:215). Não 

conhecemos que Júlio César era o homem cujo nome era “Júlio César”, mas 

convencionamos isso. Portanto, essa DD não representa conhecimento, não podendo, 

assim, ser aquilo que “Júlio César” abrevia (pelo menos não pelo critério adotado por 

Russell de que um NP abrevia um feixe de DD’s que expressam o conhecimento que 

um sujeito possui do portador desse NP). Não existe a forma lógica de (21) para 

                                                 
15 No caso de t ser um NP, então os predicados descritivos constituem o feixe descritivo conhecido pelo 
falante.  
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Russell. Sua forma lógica dependeria do conhecimento descritivo do falante. Isso é um 

problema, pois implica que nesse caso a lógica está subordinada à epistemologia. 

Contudo, a concepção de lógica de Russell deveria eliminar essa confusão: “In logic, on 

the contrary, where we are concerned not merely with what does exist, but with 

whatever might or could exist or be, no reference to actual particulars is involved” 

(1917:208). Não faz sequer sentido, para Russell, perguntar pela forma lógica de (21), 

pois as fórmulas da lógica não incluem NP’s, mas apenas variáveis, predicados e os 

símbolos lógicos16. NP’s são passíveis somente de uma análise epistêmica.    

 

2.23 Significado e referência 

 

Aquilo que se poderia chamar de teoria dos NP’s de Russell está expresso nas 

seguintes teses: 

1. NP’s não expressam significado, apenas sentenças expressam um significado. 

Dentro do processo de análise lógica, NP’s são eliminados em uma etapa, pois abreviam 

DD’s. No final da análise lógica temos termos puramente referenciais (os NLP’s). 

 2. Na lógica não existe lugar para NP’s. As proposições da lógica devem consistir 

basicamente de variáveis. 

3. NP’s abreviam DD’s que variam de falante para falante. Essas são tratadas de 

forma quantificacional através da TD. 

4. As DD’s que um NP abrevia identificam a referência do mesmo. 

5. A classe dos NLP é constituída pelos indexicais, mas apenas em alguns usos. 

É estranha a afirmação de Russell de que indexicais são NLP’s já que eles são 

obtidos por uma análise epistêmica. Não há NLP’s, pois na lógica não há nomes. Um 

rótulo mais adequado para alguns usos de termos indexicais é “nomes epistêmicamente 

próprios”.  

É comum em uma discussão pós-kripkeana rotular Frege e Russell de “teóricos 

descritivistas”, o que para mim é correto até certo ponto, pois em ambos os autores, 

DD’s são fundamentais para explicar o funcionamento semântico dos NP’s. Contudo, 

algumas ressalvas, bem como a distinção entre alguns problemas, são fundamentais. 

                                                 
16 “Although it is a necessary characteristic of logical propositions that they should consist solely of 
variables, i.e., that they should assert the universal truth, or the sometimes truth, of a proposition function 
consisting wholly of variables – although that is a necessary characteristic, it is not a sufficient one” 
(Russell, 1918:240-1).  
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Para Frege, NP’s expressam sentido. Russell critica esse ponto, apesar de 

sustentar que sentenças expressam significado, o que ele chama de “proposição”. Como 

um pensamento fregeano, as proposições são objetivas e possuem um valor de verdade 

determinado. Contudo, Russell aprofundou o conceito de análise lógica, o que lhe 

permitiu escapar de algumas soluções arbitrárias de Frege. Russell não precisa 

convencionar uma referência. Ele desenvolveu alguns instrumentos lógicos como a TD 

para resolver certos enigmas. A saída de Russell garante um critério simples de 

significatividade: todos os termos simples de uma sentença devem possuir referência, 

caso contrário essa sentença não expressa uma proposição. O aspecto referencial da 

linguagem é mais enfatizado por Russell, enquanto Frege parece pensar, dado que uma 

sentença capta um pensamento, a referência é algo secundário. Em contextos não 

científicos, uma expressão lingüística pode expressar um sentido sem referir a nada. Em 

contextos científicos, se não há referência, então convencionamos uma. 

Como o sentido fregeano, o conteúdo descritivo serve para Russell como critério 

de identificação, o que me permite afirmar que a tese (4) também é defendida por Frege 

com a seguinte ressalva: para ele, NP’s não abreviam DD’s. 

Uma fundamental distinção entre Frege e Russell concerne à tese (3). Apesar de 

Frege afirmar que NP’s expressam o sentido de uma DD, ele não modifica a forma 

lógica de sentença com NP’s. Um NP qualquer como “Aristóteles” continua a ser um 

termo singular, que possui um sentido. Em Russell, como vimos, seu tratamento de 

NP’s como abreviações de DD’s visa a eliminação dos termos singulares da lógica (com 

a exceção das variáveis) por meio da TD. A colocação das teses acima permite 

distinguir alguns problemas: 

1) Qual a correta análise lógica de sentenças contendo NP’s? Frege e 

Russell apresentam duas respostas completamente distintas para a 

análise de uma sentença como: “Aristóteles é um filósofo”. 

a) Abordagem fregeana: “Aristóteles” é um termo singular (que expressa um 

sentido) que denota algo que é filósofo (“Fa”). 

b) Abordagem russelliana: “Aristóteles” é uma abreviação de uma DD, o que 

possibilitará um tratamento quantificacional: ∃x(∀y(Ay↔x=y) & Fx) [“A” 

representa o conhecimento conteúdo descritivo que esse falante possui de 

Aristóteles]. 

2) NP’s expressam o significado de DD’s? 

3) DD’s fixam a referência dos portadores dos NP’s? 
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Há um aspecto do Sinn que não é contemplado por essas questões: o valor 

epistêmico. Isso é o que distingue o Sinn fregeano de significado (BURGE, 1979). Caso 

o significado dos NP’s não fosse dado pelo significado das DD’s, ainda faria sentido 

perguntar pelo valor epistêmico das sentenças nas quais NP’s ocorrem. Contudo, ainda 

é muito cedo para alcançar uma conclusão definitiva. A noção de Sinn é muito 

complexa e querer distingui-la de significado (uma noção igualmente complexa) é 

complicado, pois precisamos ter uma clareza sobre o que entendemos por significado. 

 

2.3 Searle: a teoria de feixes 

 

É comum apontar em teoria do significado duas visões centrais do que seja 

significado. A primeira entende significado como condições de verdade. A seu modo, 

Russell, o Wittgenstein do Tractatus e Carnap defenderam essa posição. A segunda 

entende significado como sendo determinado por práticas sociais. O uso de uma 

expressão lingüística dentro de uma comunidade é o elemento determinante do 

significado dessa expressão. O Wittgenstein das Investigações filosóficas, Searle entre 

muitos outros são representativos dessa última corrente. A concepção de NP’s de Searle 

está, assim, condicionada por sua filosofia da linguagem pragmática. 

Searle reduz o problema dos NP’s à seguinte questão: NP’s expressam 

significado? Claro que essa questão é simplista, pois pressupõe um conceito unívoco de 

“significado”. Não há, porém, concordância entre os filósofos a respeito da noção de 

significado. Searle parece buscar inspiração para sua teoria no parágrafo §79 das 

Investigações Filosóficas, no qual Wittgenstein defende que o NP “Moisés” abrevia 

uma DD indeterminada por variar de falante para falante. Para estabelecer essa teoria, 

Searle analisa duas posições opostas. A primeira afirma que NP’s não expressam 

significado. Ele entende que essa resposta é mais intuitiva, pois os NP’s não descrevem 

seus portadores, não selecionam nenhum aspecto da referência como fazem as DD’s. 

Contudo, apesar da aparente obviedade, essa resposta origina difíceis problemas 

filosóficos já trabalhados por Frege e Russell. Dos problemas levantados por esses, 

Searle seleciona três: o problema das sentenças de existência, o problema das sentenças 

de identidade informativas e o problema da fixação da referência. Como esses 

problemas já foram tratados nas seções anteriores, não os levantarei de novo. A partir 

dos problemas acima, outra posição é formulável, a de que NP’s expressam o sentido de 

DD’s, o que seria a posição de Frege. Esse sentido descritivo permite resolver alguns 
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dos problemas anteriores como foi mostrado. Contudo, Searle aponta que essa posição 

também possui problemas como o da analiticidade: se “Aristóteles” expressa o 

significado17 de “o autor da Metafísica”, então: 

 

(22)   Aristóteles é o autor da Metafísica. 

 

é uma sentença analítica. Porém, claramente, a sentença (22) não é analítica, pois a 

verdade da mesma não está fundada apenas no significado dela. Assim, as respostas de 

Frege e Russell, pelo menos como Searle as interpreta, não são satisfatórias por não 

responderem o problema da analiticidade. Em busca de outra solução, Searle analisa o 

que está envolvido no uso referencial dos NP’s.  

 O uso do mesmo nome para o mesmo objeto em diferentes ocasiões, pressupõe 

condições de identificação do objeto em questão. Essas condições, para Searle, são 

dadas evidentemente através de propriedades. A questão: quais propriedades são 

necessárias para identificar um objeto, Searle responde: 

 

I may learn the use of “Aristotle” by being told that it is the name of the Greek 

philosopher born in Stagira, but if later scholars assure me that Aristotle was not 

born in Stagira at all but in Thebes, I will not accuse them of self-contradiction. 

But let us scrutinize this more closely: scholars might discover that a particular 

belief commonly held about Aristotle was false. But does it make sense to suppose 

that everything anyone has ever believed to be true of Aristotle was in fact not true 

of the real Aristotle? Clearly not, and this provide us with the germ of an answer to 

our question (1969:169). 

 

Se a identidade de um objeto consiste em suas propriedades necessárias, então 

todas as propriedades comumente atribuídas a Aristóteles constituem a identidade de 

Aristóteles para Searle. Como algumas dessas propriedades poderiam não ser de 

Aristóteles, Searle admite que a identidade de Aristóteles é formada pela disjunção das 

propriedades comumente atribuídas a ele: 

 

Suppose we agree to drop “Aristotle” and use, say, “the teacher of Alexander”, 

then it is analytic truth that the man referred to is Alexander’s teacher – but it is a 

                                                 
17 Searle identifica as noções de Sinn e significado. 
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contingent fact that Aristotle ever went into pedagogy. (Though it is, as I have said, 

a necessary truth that Aristotle has the logical sum [inclusive disjunction] of the 

properties commonly attributed to him.) (SEARLE, 1969:172-3). 

 

  Portanto, um NP qualquer expressa o significado de uma DD disjuntiva, sendo 

essa disjunção composta por predicados que representam propriedades comumente 

atribuídas a Aristóteles18. Tendo isso em mente, retoma-se o problema da analiticidade. 

Dado que é comumente atribuído a Aristóteles que ele é o escritor da Metafísica, temos: 

 

(23)  Aristóteles é o escritor da metafísica. 

 

A maior parte da motivação na construção dessa teoria está em evitar o problema da 

analiticidade, por isso é válido perguntar: (23) é analítica de acordo com a teoria de 

Searle? Uma sentença é analiticamente verdadeira se sua verdade é derivável 

exclusivamente por regras lingüísticas sem necessitar de qualquer investigação 

empírica. A regra lingüística de “Aristóteles” diz que esse NP abrevia um feixe 

disjuntivo de DD’s, formado por DD’s que expressam propriedades comumente 

atribuídas a Aristóteles. Dentre as DD’s que poderiam compor esse feixe está: “o 

escritor da Metafísica”. A partir dessa regra semântica podemos concluir que (23) é 

analítica? Não, como o feixe descritivo que o NP “Aristóteles” abrevia é disjuntivo, 

Aristóteles poderia não ser o autor da Metafísica. Assim, necessitamos de uma 

investigação empírica para descobrir a verdade de (23).  

É inegável que a teoria de Searle possui aspectos bastante intuitivos. Aristóteles 

poderia não ter escrito a Metafísica e continuar a ser Aristóteles, mas não parece 

plausível aceitar que Aristóteles não fosse filósofo, não fosse grego, não fosse ser 

humano, etc. e ainda continuasse a ser Aristóteles. Contudo, a teoria de Searle apresenta 

problemas. Não é necessário que as propriedades comumente atribuídas a Aristóteles 

sejam individuadoras disjuntivamente ou mesmo conjuntivamente do mesmo (KRIPKE, 

1980)19. Nesse caso, o feixe descritivo proposto por Searle não constitui a identidade de 

Aristóteles, pois não fixa a referência de um único objeto. O problema da analiticidade 

afeta, assim, a teoria de Searle. Não é analítico (nem necessário) afirmar que Aristóteles 

possui as propriedades (de forma disjuntiva) que comumente lhe atribuem. A DD que 
                                                 
18 Para Searle, não há diferença entre afirmar que “a” expressa o significado de DD e afirmar que “a” 
abrevia DD. Por isso, nessa seção, eu utilizo essas duas formulações de forma livre. 
19 Essa crítica será amplamente desenvolvida no capítulo seguinte. 
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representa as propriedades comumente atribuídas a Aristóteles não pode pelo critério de 

Searle abreviar o NP “Aristóteles”.  

As condições de identificação de um objeto, para Searle, são dadas pelas 

propriedades comumente atribuídas a ele. Sua defesa dessa tese consiste em dizer que 

seria muito estranho que Aristóteles permanecesse o mesmo, se não possuísse pelo 

menos algumas das propriedades comumente atribuídas a ele. Contudo, disso não se 

segue que a identidade de um objeto seja dada pela disjunção das propriedades 

comumente atribuídas ao mesmo. Talvez o critério de identidade correto seja outro e 

essa intuição apresentada por Searle apenas coincida em parte com o mesmo. Tomemos 

o objeto o. Suponhamos que em uma comunidade as propriedades comumente 

atribuídas a esse objeto componham o seguinte conjunto A: {P, Q. R e S} e que as 

propriedades que garantem a identidade de o componham o seguinte conjunto B: {P, Q, 

R, T, e U}. Searle diria que o primeiro conjunto constitui a identidade de o. Ele diz que 

não é o caso que todas as propriedades do conjunto A não são satisfeitas por o. 

Contudo, isso não implica que a disjunção das propriedades que compõem A garanta a 

identidade de o, talvez a identidade do objeto em questão seja formada por apenas 

algumas das propriedades existentes em A, mais outras, o que formaria o conjunto B. 

Por isso, confunde-se o conjunto das propriedades comumente atribuídas a o (o 

conjunto A) com o conjunto das propriedades que identificam o (o conjunto B). Não é 

necessário que o conjunto das propriedades comumente atribuídas a Aristóteles 

constitua a identidade de Aristóteles. 

Por último, penso que se a objeção anterior fosse replicada, haveria ainda algo a 

dizer acerca da teoria de Searle. A teoria de feixes, se correta, parece possuir uma 

estranha conseqüência. Tomemos o NP “Aristóteles”, que expressa o significado de um 

feixe descritivo muito fluido dentro da cultura ocidental. Imagine que esse famoso 

Aristóteles foi também um exímio projetista e construtor de barcos, escrevendo até 

vários livros sobre o tema. Porém, essa parte da obra aristotélica não alcançou a cultura 

ocidental perdendo-se de nós em algum momento da Antigüidade. Contudo, essa obra 

foi descoberta por outra comunidade existente nas ilhas da Medionésia. Os habitantes 

dessa ilha eram profundos admiradores dessa parte da obra aristotélica, pois eles 

precisavam de barcos rápidos e pequenos, o que permitia aos habitantes dessas ilhas 

movimentarem-se por entre as 522 ilhas do arquipélago da Medionésia. Aristóteles era 

um especialista nesse tipo de barco. O povo da Medionésia não teve acesso a obra 

filosófica de Aristóteles, não sabendo, pois, que ele era um filósofo. Dentro dessa 
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comunidade, o NP “Aristóteles” significa um feixe bem distinto do da nossa 

comunidade. Contudo, a referência permanece a mesma. O NP “Aristóteles”, assim, 

expressaria mais de um significado. O que constitui a identidade de Aristóteles é o feixe 

de propriedades associado pela nossa comunidade ou é o feixe descritivo da 

comunidade da Medionésia? Como “Aristóteles” abrevia a DD que representa o feixe 

disjuntivo de todas as propriedades comumente associadas a ele, temos um problema já 

que existem duas comunidades que utilizam o NP “Aristóteles”. Talvez Searle 

replicasse que nesse caso temos dois NP’s que possuem a mesma referência, mas 

diferentes significados. A noção de comunidade lingüística é muita vaga. Podemos 

distinguir várias comunidades no uso do NP “Aristóteles”: a comunidade dos filósofos e 

a comunidades dos leigos, por exemplo. Dentro da comunidade dos filósofos 

poderíamos distinguir mais duas: o dos especialistas em Aristóteles e a dos outros 

filósofos. Cada uma dessas comunidades utilizaria um NP diferente para se referir à 

Aristóteles? Tem-se que o NP “Aristóteles” é usado em todas as comunidades acima 

(inclusive pelos habitantes da Medionésia) para se referir ao mesmo objeto. Cada 

comunidade conhece Aristóteles a seu modo. Não precisamos introduzir vários NP’s 

“Aristóteles” do mesmo objeto simplesmente para salvar a teoria de Searle. Parece-me 

mais intuitivo que existe um único NP “Aristóteles” ao qual são associados diversos 

conteúdos descritivos. O problema aparece quando tentamos tomar o significado de um 

NP como sendo dependente do conteúdo descritivo associado. 
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3. Os Argumentos de Kripke 

 

Ao contrário de Frege, Russell e Searle, a obra de Kripke procura mostrar que 

DD’s não possuem importância para a semântica e a pragmática dos NP’s. Ao longo de 

Naming and Necessity (NN), encontram-se dois principais ataques contra o 

descritivismo: a tese da designação rígida e a teoria causal da referência. Esses dois 

ataques pretendem responder duas questões bem distintas que, segundo Kripke, eram 

confundidas: a questão do significado e a questão da fixação da referência dos NP’s.  

Tomem-se algumas das questões destacadas no capítulo anterior: 

1) Qual a correta análise lógica de sentenças contendo NP’s? 

2) NP’s expressam o significado de DD’s? 

3) DD’s fixam a referência dos NP’s? 

O descritivista mais “radical” defenderia que NP’s abreviam DD’s (a fim de 

aplicar a TD e eliminar os NP’s da lógica), que NP’s expressam o significado de DD’s e 

que DD’s fixam a referência dos NP’s. Frege, Russell e Searle não defenderam essa 

posição extrema, mas a posição de Kripke é extrema no sentido oposto, pois ele defende 

que NP’s não abreviam DD’s, nem expressam o significado de DD’s e nem possuem 

sua referência fixada por meio de DD’s.  

Com relação ao problema do significado dos NP’s (a questão 2), pode-se 

distinguir dois tipos de descritivismo20:  

1) NP’s expressam o significado de DD’s e 

2) NP’s expressam o significado de DD’s associadas pelos falantes. 

Ao defenderem um tipo de descritivismo, Frege, Russell e Searle afirmam que a 

DD conectada ao NP é a associada (no caso de Russell essa DD representa o 

conhecimento que um falante qualquer possui do portador do NP) pelo falante, ou pelo 

menos que essa DD compõe o feixe disjuntivo que expressa o significado do NP em 

questão (no caso da teoria de Searle). A partir da constatação de que os falantes de uma 

língua associam DD’s no seu uso dos NP’s, eles concluem que NP’s expressam o 

significado de DD’s (com a exceção de Russell, mas ainda assim ele afirma que NP’s 

                                                 
20 Dois tipos de descritivismos poderiam ser distinguidos também com relação à primeira questão: a) 
NP’s abreviam DD’s e b) NP’s abreviam DD’s associadas pelo falante. Russell defende ambos. Quando 
ele afirma que “Júlio César” abrevia a DD “o homem chamado de ‘Júlio César’”, a escolha dessa DD não 
se deve ao fato de os falantes a associarem, caracterizando, assim, o primeiro descritivismo. Quando ele 
afirma que Júlio César abrevia um feixe de dados sensoriais que varia de falante para falante, ele defende 
b especificamente. Claro que quem defende b defende a, mas não o contrário. Caso se refute a, então b 
também estará refutado, mas podemos recusar b e ainda aceitar o descritivismo a.  
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são abreviações de DD’s). Kripke defende a distinção entre significar e fixar a 

referência, a partir da qual ele distinguiu entre dois tipos de descritivismos21: 1) NP’s 

expressam o significado de DD’s e 2) NP’s não expressam o significado de DD’s, mas 

DD’s são utilizadas pelos falantes para fixar a referência dos NP’s. Kripke criticou 

Frege por confundir essas duas acepções de “sentido”: “Frege should be criticized for 

using the term ‘sense’ in two senses. For he takes it to be the way its reference is 

determined. Identifying the two, he supposes that both are given by definite 

descriptions” (KRIPKE, 1980:59). Contudo, levanta-se a seguinte questão: por que 

devemos distinguir entre significar e fixar a referência? No nosso uso das DD’s, 

podemos utilizá-las para identificar a referência dos NP’s, pelo menos aparentemente. 

Se meu pai está em último lugar em uma fila de banco e para falar com ele peço a uma 

pessoa que o chame. Essa pessoa poderia perguntar: “quem você quer que eu chame?” e 

eu poderia responder “Eu quero que você chame Valter, a última pessoa na fila”, o que 

permitirá a essa pessoa que o encontre. De acordo com os descritivistas, o NP “Valter” 

expressa o significado da DD “a última pessoa na fila” nessa situação, ou pelo menos o 

significado dessa DD compõe parte do significado do respectivo NP. Contudo, parece 

que simplesmente utilizei aquela DD para identificá-lo e fixar a referência do NP 

“Valter”. Afirmar, a partir disso, que o NP expressa o significado daquela DD é algo 

que necessita de justificação. Como vimos no capítulo anterior, boa parte da motivação 

descritivista, advém da resolução por essa teoria de alguns enigmas: o da existência, o 

da identidade, etc. Se esses enigmas pudessem ser resolvidos sem recorrer ao conteúdo 

descritivo associado, então teríamos um problema, pois não é porque NP’s devem 

possuir (ou expressar) algum conteúdo descritivo que esse conteúdo seja o associado 

pelos falantes no seu uso dos NP’s. Isso a meu ver aponta uma lacuna no argumento 

descritivista geral. A tese de Kripke é, contudo, ainda mais forte. Ele defenderá que 

NP’s nem sempre apresentam o mesmo comportamento modal de suas DD’s co-

referenciais associadas pelos falantes, por isso NP’s não expressam o significado dessas 

DD’s. Uma teoria, pois, do significado dos NP’s não pode ser buscada naquilo que os 

falantes associam. Assim, compreendamos a tese da designação rígida.  

 

 

                                                 
21 Esses dois tipos de descritivismo correspondem a duas questões: 1) qual o significado dos NP’s? e 2) 
como é fixada a referência dos NP’s? Kripke parece pensar que a questão de forma lógica é equivalente à 
questão do significado. 
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3.1 A tese da designação rígida: 

 

Uma expressão lingüística designa de forma rígida se designa o mesmo objeto em 

todos os mundos possíveis onde esse objeto existe. Kripke aponta no prefácio de NN 

(1980:3) que sua teoria dos NP’s advém de sua semântica da lógica modal. O principal 

passo consistiu na formulação de um modelo de mundos possíveis. 

Existem várias abordagens sobre mundos possíveis. O modelo de Kripke constitui 

apenas um dentre vários modelos alternativos. Três abordagens são mais destacáveis 

(HAACK,2002:253-4): 

a. Abordagem lingüística: todo conjunto maximal consistente de 

sentenças estabelece um mundo possível (HINTIKKA, 1969). 

b. Abordagem conceitualista: mundos possíveis são estabelecidos a 

partir do mundo atual. Como a abordagem lingüística, todo mundo 

possível pode ser descrito através de um conjunto maximal 

consistente de sentenças. Contudo, nem todo conjunto maximal 

consistente de sentenças estabelece um mundo possível. As 

combinações possíveis estão limitadas pelos objetos (e 

propriedades) do mundo atual. 

c. Abordagem realista de David Lewis (1983):  “...aceita o discurso 

sobre mundos possíveis em seu valor ostensivo, como um discurso 

sobre entidades reais, abstratas, inteiramente independentes de 

nossa linguagem ou pensamento” (HAACK, 2002:254).  

Através de sua abordagem conceitualista, Kripke define as noções modais de 

necessidade (□) e possibilidade (◊): 

• Def. “□”: “ □p” (é necessário que p) é verdade se e somente se “p” é verdade em 

todos os mundos possíveis relativos à m1 (mundo atual). 

• Def. “◊”: “ ◊p” (é possível p) é verdade se e somente se “p” é verdade em pelo 

menos um mundo possível relativo à m1. 

Através dessas definições, Kripke conseguiu contrastar o comportamento 

semântico das DD’s em relação ao NP’s. No prefácio de NN, Kripke utiliza a teoria 

descritivista de Russell para explicitar a tese da designação rígida. Russell defende duas 

teses: 

1) NP’s são abreviações de DD’s. Essa tese russelliana está fundada na 

distinção entre conhecimento por familiaridade e conhecimento por 
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descrição. Através de termos indexicais, podemos ter conhecimento por 

familiaridade de seus portadores. O meu conhecimento dos portadores 

dos NP’s é meramente descritivo. Por isso, NP’s são tratados como 

DD’s, os portadores dos NP’s são apenas feixes de dados sensoriais. 

2) DD’s são tratadas de forma quantificacional através da TD. 

A conjunção das teses acima implica: 

3)            NP’s são tratados de forma quantificacional. 

Kripke concorda com a TD de Russell, mas questiona a tese 1. Tome-se a seguinte 

sentença: 

 

(1)  É necessário que Aristóteles seja Aristóteles. 

 

Aceitando-se que o conteúdo de “Aristóteles” para um falante A é unicamente o 

significado da DD “o mestre de Alexandre Magno” ou se pensarmos a partir de Searle, 

poderíamos supor que esse conteúdo descritivo é o único associado por todos os 

membros de uma comunidade, segue-se por (1) e pela substituição de “Aristóteles” por 

“o mestre de Alexandre Magno”: 

 

(1)*     É necessário que Aristóteles seja o mestre de Alexandre Magno. 

(1)**   É necessário que o mestre de Alexandre Magno seja Aristóteles. 

(1)*** É necessário que o mestre de Alexandre Magno seja o mestre de Alexandre 

Magno. 

 

Aceitando-se que a substituição de termos co-referenciais preserva verdade (ou 

falsidade), o valor de verdade de (1), (1)*, (1)** e (1)*** deveria permanecer o mesmo, 

pois apenas substituímos termos co-referenciais e seguimos o critério epistêmico dos 

descritivistas. Além de possuírem o mesmo valor de verdade, as proposições 

expressadas pelas sentenças acima seriam a mesma já que “Aristóteles” expressa o 

significado “o mestre de Alexandre Magno”. Essa afirmação não seria propriamente de 

Russell (para o qual termos sub-sentenciais não expressam significado), mas Frege e 

Searle diriam que termos sub-sentenciais expressam significado (sentido, no caso de 

Frege).  

Mesmo sendo possível que Aristóteles não fosse filósofo ou não fosse grego, 

Aristóteles continuaria a ser Aristóteles. A identidade de um objeto é preservada nos 
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mundos possíveis nos quais o mesmo existe, por isso (1) é verdadeira. É intuitivo que o 

mestre de Alexandre Magno poderia ter sido outro, por isso é óbvio que (1)* e (1)** são 

falsas. Ser o mestre de Alexandre Magno não é (intuitivamente) uma propriedade 

necessária de Aristóteles. De forma semelhante, Kripke diz que (1)*** é falsa, como o 

mestre de Alexandre Magno poderia ter sido outro, então é possível que o mestre de 

Alexandre Magno não fosse o Mestre de Alexandre Magno. Kripke, pois, afirma: 

 

...although someone other than the U.S. President in 1970 might have been the U.S. 

President in 1970 (e.g., Humphrey might have), no one other than Nixon might 

have been Nixon. In the same way, a designator rigidly designates a certain object 

if it designates that object wherever the object exists; if, in addition, the object is a 

necessary existent, the designator can be called strongly rigid (KRIPKE, 1980:48-

9). 

 

Não temos, assim, preservação de verdade de (1) para (1)*, (1)** ou (1)*** e 

menos ainda sinonímia entre as mesmas. Se a substituição salva veritate vale em 

contextos modais, então o significado dos NP’s não é dado pelo conteúdo descritivo 

associado pelos falantes. NP’s possuem um comportamento semântico distinto em 

relação às DD’s: NP’s são designadores rígidos, isto é, designam o mesmo objeto em 

todos os mundos possíveis nos quais esse objeto existe, enquanto DD’s não apresentam 

essa constância, a referência desses termos muda através dos mundos possíveis. Por 

isso, NP’s não expressam o significado de DD’s. Um descritivista poderia replicar que o 

princípio de substituição salva veritate é válido apenas para contextos extensionais. 

Contudo, resta explicar o porquê desse princípio não funcionar em contextos não 

extensionais. É interessante levantar duas críticas iniciais a Kripke, que permitem 

entender melhor a tese da designação rígida. 

O NP “Aristóteles” designa o mesmo objeto em todos os mundos possíveis nos 

quais ele existe. Contudo, Aristóteles poderia chamar-se “a1”. Nesse mundo possível, 

“Aristóteles” não se refere a Aristóteles. Logo, “Aristóteles” não é um designador 

rígido? Bem, o argumento de Kripke não está interessado nas mudanças lingüísticas 

existentes em outros mundos possíveis. A partir do mundo atual, estabelecem-se os 

mundos possíveis de Kripke. Ao perguntarmos se Aristóteles refere-se ao mesmo objeto 

em todos os mundos possíveis, utilizamos a linguagem do mundo atual para descrever 

todos os mundos possíveis estabelecidos a partir do mundo atual. Quando descrevemos 
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os mundos possíveis através da linguagem do mundo atual, temos que o NP 

“Aristóteles” refere-se ao mesmo objeto, ainda que em outros mundos possíveis os 

falantes possam utilizar outro NP para Aristóteles. Mantemos nesses mundos a 

referência desse NP. Quando descrevemos esse mundo com nossa linguagem, o termo 

“Aristóteles” designa o mesmo objeto.  

Outro problema é o do escopo dos operadores modais levantado por Dummett 

(1973). Aristóteles não poderia não ser Aristóteles. E o mestre de Alexandre Magno 

poderia não ser o mestre de Alexandre Magno? Temos duas sentenças: 

 

(2)  Aristóteles poderia não ser Aristóteles. 

(3)  O mestre de Alexandre Magno poderia não ser o mestre de Alexandre Magno. 

 

Claramente (2) é falsa, mas existe uma ambigüidade no operador modal em (3)22. 

Tendo-se “M” para representar a propriedade ser mestre de e “a” para representar 

Alexandre Magno, tomem-se as seguintes sentenças: 

 

(3)*   ◊∃x(∀y(Mya↔x=y) & ¬Mxa) 

(3)** ∃x(∀y(Mya↔x=y) & ◊¬Mxa) 

 

A sentença (3)* é uma falsidade, mas a (3)** é verdadeira. Substituindo-se em (2) 

“Aristóteles” por “o mestre de Alexandre Magno”, ter-se-ia a sentença (3). Em uma das 

leituras de (3) temos que termos co-referenciais são substituíveis.  De (2) para (3)* não 

há problema (pois ambas são falsas), mas de (2) para (3)** o valor de verdade é 

alterado. Contudo, nada privilegia uma leitura em relação à outra. A questão é: dado que 

(2) é uma sentença falsa e que “Aristóteles” expressa o significado de “o mestre de 

Alexandre Magno”, podemos inferir logicamente que (3) é uma sentença falsa? 

Segundo uma leitura temos preservação no valor de verdade, segundo outra não temos. 

Logo, não podemos inferir que (3) é falsa, pois essa é uma sentença de valor de verdade 

ambíguo. Criticando Kripke, Dummett propõe convencionar uma leitura do escopo dos 

operadores modais que preserve o valor de verdade quando substituirmos em uma 

sentença um NP por uma DD co-referencial (Dummett, 1973:115). Contudo, essa 

solução não funciona. Tomemos: 

                                                 
22 Existe também uma ambigüidade no operador de negação, mas como não faz diferença para a 
argumentação, preferi não levantar mais essa complicação. 
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(4)   Aristóteles poderia não ser o mestre de Alexandre Magno. 

 

(4) é uma sentença verdadeira, caso aceitemos que não é necessário a Aristóteles ter 

ensinado Alexandre. Substituindo-se em (4) “Aristóteles” por “o mestre de Alexandre 

Magno”, temos (3). Contudo, (3) tem um valor de verdade ambíguo, ao contrário de (4). 

Como Dummett sugeriu, poderíamos convencionar que a leitura de (3) fosse sempre 

(3)**. Nesse caso, o valor de verdade é preservado. Substituindo-se em (2) “Aristóteles” 

por “o mestre de Alexandre Magno”, temos também (3). A sentença (2) é falsa e a (3) é 

verdadeira já que deve ser lida como (3)**. Não temos preservação de verdade de (2) 

para (3) segundo a leitura (3)**. O problema permanece. Nossa convenção não resolve 

todas as substituições possíveis. Quando resolvemos um exemplo da substituição (de (4) 

para (3)), deixamos em aberto o outro caso de substituição (de (2) para (3)) e vice-versa. 

Uma solução arbitrária seria convencionar de maneira ad hoc diferentes interpretações 

(dependendo da substituição efetuada), para que a verdade seja sempre preservada.  

Outro desafio para a teoria de Kripke é o caso de DD’s rígidas. Aceitando-se a 

existência de números, temos que esses possuem apenas propriedades necessárias, as 

DD’s na Matemática são, pois, todas rígidas23: “Note that here both ‘π’ and ‘the ratio of 

the circumference of a circle to its diameter’ are rigid designators, so the arguments 

given in the metric case are inapplicable” (KRIPKE, 1980:60). O contraste pretendido 

por Kripke entre os NP’s e as DD’s em contextos modais não é alcançado na 

matemática. A tese descritiva (pelo menos em Frege e Searle) aponta que o conteúdo 

descritivo associado pelos falantes compõe o significado dos NP’s. Kripke afirma não 

ter argumentos contra esse descritivismo no âmbito da matemática. Será que ele tem 

razão? Bem, em geral, seres humanos não possuem muito conhecimento matemático. 

Às vezes, utilizamos DD’s para fixar a referência de um número que não são rígidas. 

Podemos associar ao numeral “5” o significado da DD não rígida “o número de dedos 

da minha mão direita”: em outro mundo possível o número de dedos da minha mão 

poderia ter sido outro. A partir da tese da designação rígida não se conclui que o 

significado de um NP não é dado pelo significado de suas respectivas DD’s. A 

argumentação kripkeana permite-nos concluir que não é o caso: se um falante associa 

um certo conteúdo descritivo, então esse conteúdo é sempre o significado do NP em 

questão, ou compõe o feixe descritivo que expressa o significado desse NP. O fato de 

                                                 
23 Isso se restringe a DD’s que exibem propriedades formais. DD’s como: “o número preferido de Maria” 
não são rígidas já que não exibem nenhuma propriedade numérica. 
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um falante (ou uma comunidade) associar ao numeral “5” o significado da DD “o 

número de dedos da minha mão direita” não implica que o significado dessa DD seja o 

significado de “5” ou mesmo componha o significado desse numeral. Portanto, a tese da 

designação rígida alcança seu objetivo mesmo na matemática. 

A existência de algumas DD’s rígidas não constitui um problema a princípio. Mas 

e se todas as DD’s fossem rígidas, haveria algum problema? Apesar da tese da 

designação rígida perder sua força, isso não implicaria que o descritivismo estaria 

correto. Como podemos tornar rígida uma DD? “O mestre de Alexandre Magno” não 

designa o mesmo objeto em todos os mundos possíveis. Para tornar essa DD rígida 

precisamos de um operador. Podemos introduzir o operador de atualidade em qualquer 

DD para torná-la rígida. “O mestre de Alexandre Magno neste mundo (no mundo real 

ou atual)” é uma DD que possui a mesma referência em todos os mundos possíveis. 

Temos um problema, pois qualquer DD que um falante associe é capaz de receber o 

operador de atualidade. Logo, aquela DD associada por um falante a um certo NP 

possui o mesmo comportamento em contexto modal do que o NP em questão desde que 

essa DD seja rigidificada. Nenhum contraste em termos de comportamento modal é 

constatável entre NP’s e DD’s. Conclusão: a tese da designação rígida não é verdadeira. 

A resposta de Kripke consiste em distinguir entre designadores rígidos de jura e 

designadores rígidos de facto:  

 

…the distinction between ‘de jure’ rigidity, where the reference of a designator is 

stipulated to be a single object, whether we are speaking of the actual world or of a 

counterfactual situation, and mere ‘de facto’ rigidity, where a description ‘the x 

such that Fx’ happens to use a predicate ‘F’ that in each possible world is true of 

one and the same unique object (e.g., ‘the smallest prime’ rigidly designates the 

number two) (KRIPKE, 1980:21 n.21). 

 

Kripke pretende contentar-se com a seguinte distinção entre NP’s e DD’s: NP’s 

são designadores rígidos de jure, mas DD’s não são. A rigidez dos NP’s advém da 

estipulação de sua referência no mundo atual, enquanto a rigidez das DD’s advém do 

fato delas expressarem uma propriedade instanciada pelo mesmo objeto em todos os 

mundos possíveis. Kripke espera, assim, ainda conseguir distinguir o comportamento 

semântico dos NP’s em relação às DD’s. Mas não é claro como isso é conseguido 

através da distinção entre rigidez de jure e de facto. Kripke apenas observou que a 
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rigidez dos NP’s é distinta da rigidez das DD’s. DD’s referem-se expressando atributos 

unicamente instanciados, NP’s referem-se por mera estipulação. Contudo, a distinção 

entre rigidez de jure e facto independe, em um certo sentido, do fenômeno da rigidez. 

Poderíamos distinguir entre dois tipos de termos singulares: termos singulares de jure e 

termos singulares de facto. Os primeiros referem-se por mera convenção (indexicais e 

NP’s), enquanto os últimos referem-se por meio de atributos unicamente instanciados 

(DD’s). O contraste entre a maneira como os NP’s e as DD’s referem-se estaria 

explicitado. Temos, assim, um critério para afirmar que NP’s não expressam o 

significado de DD’s24. A preocupação de Kripke com a rigidez de algumas DD’s indica 

que ele não deseja apenas refutar o descritivismo dos seus antecessores, mas que 

pretende refutar a tese mais geral de que NP’s não expressam o significado de DD’s, 

sendo os primeiros termos meramente denotativos. Se ele pretende mesmo isso, 

claramente a tese da designação rígida não é suficiente. Por isso, Kripke distinguiu entre 

rigidez de jure e de facto. Contudo, se Kripke pretende refutar uma versão mais fraca de 

descritivismo25, então a tese da designação rígida é suficiente. A rigidez das DD’s não 

implica que essas DD’s serão associadas pelos falantes no seu uso dos NP’s. Nem 

sempre (talvez nunca) usaremos DD’s rigidificadas para identificar o portador de um 

NP. Logo, sustenta-se que não é o caso: se um falante associa um certo conteúdo 

descritivo, então esse conteúdo é sempre o significado do NP em questão.  

Outra réplica contra a objeção das DD’s rigidificadas é questionar se DD’s 

rigidificadas são realmente DD’s. Tomemos o predicado “ser cadeira”. A partir desse 

termo predicativo podemos formar um termo singular anexando um indexical: “esta 

cadeira”. Não temos mais um termo predicativo. O mesmo ocorre com relação ao 

operador de atualidade. A aparente DD “o mestre de Alexandre Magno neste mundo (no 

mundo real)” é um termo indexical, sua rigidez deriva do caráter indexical do operador 

de atualidade, não dos predicados descritivos presentes na aparente DD “o mestre de 

Alexandre Magno neste mundo (no mundo real)”. Esse termo designa o mesmo objeto 

em todos os mundos possíveis (Aristóteles), mesmo em mundos possíveis nos quais 

Aristóteles não é mestre de Alexandre Magno. Toda DD tornada rígida é apenas um 

indexical. Afirmar que um NP expressa o significado de uma DD tornada rígida é 

simplesmente afirmar que um NP expressa um significado de um termo indexical. Sem 

                                                 
24 Essa é, basicamente, a teoria de John Stuart Mill (1989). Voltarei à teoria dele no próximo capítulo. 
25 “versão mais fraca de descritivismo”: NP’s expressam o significado de DD’s associadas pelo falante ou 
o significado de um feixe disjuntivo de DD’s que representam propriedades comumente atribuídas ao 
portador do NP. 
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possuir predicados descritivos relevantes na determinação do seu significado, o 

significado de um indexical seria o objeto referido no contexto de seu proferimento. 

Temos, nessa situação, que NP’s teriam como significado seus portadores. Essa 

conclusão é uma mera conseqüência da admissão de que NP’s expressam o significado 

de DD’s tornadas rígidas. Quem não defende isso, não está comprometido com aquela 

conclusão. Além disso, é questionável se a rigidez das DD’s tornadas rígidas é uma 

rigidez de facto, pois a propriedade que uma DD desse tipo representa não é instanciada 

pelo mesmo objeto em todos os mundos possíveis. Um exemplo claro de rigidez de 

facto é o caso dos DD’s na Matemática. Uma DD como “o sucessor de 8” designa o 

mesmo objeto em todos os mundos possíveis, pois a propriedade ser sucessor de 8 é 

instanciada pelo mesmo objeto em todos os mundos possíveis. Não há uma estipulação 

nesse caso. No que diz respeito as DD’s tornadas rígidas, temos que sua rigidez advém 

de uma estipulação. Uma DD como “o melhor jogador de futebol de toda a História 

neste mundo (no mundo real)” designa o mesmo objeto em todos os mundos possíveis 

por causa de um indexical, pois a propriedade ser melhor jogador de futebol de toda a 

História é instanciada por diferentes objetos através dos mundos possíveis. Portanto, 

DD’s tornadas rígidas teriam o mesmo tipo de rigidez dos NP’s: rigidez de jure. Logo, 

essa distinção kripkeana não consegue contrastar o comportamento semântico dos NP’s 

em relação às DD’s (com a exceção das DD’s no campo da matemática).   

Deixemos de lado por enquanto esse argumento e aceitemos que a distinção entre 

a rigidez de jure e a de facto alcançou seu objetivo. NP’s são designadores rígidos de 

jure. DD’s não são designadores rígidos ou são designadores rígidos de facto. Em 

qualquer caso, DD’s possuem um comportamento semântico distinto dos NP’s. 

Conclusão: NP’s não expressam o significado de DD’s. Tentei argumentar que essa 

conclusão é devida à distinção entre rigidez de jure e a de facto e que a distinção entre 

de jure e de facto é independente do fenômeno da rigidez. Portanto, essa conclusão não 

é devedora da verdade da tese da designação rígida. Coloco-me, por ora, a seguinte 

indagação: qual a função da tese da designação rígida dentro das investigações 

kripkeanas acerca do fenômeno da nomeação? Bem, retomemos uma importante 

conseqüência do argumento que sustenta a tese da designação rígida: não é o caso se um 

falante associa um conteúdo descritivo qualquer, então esse conteúdo é sempre o 

significado dos NP’s. A tese da designação rígida, contudo, não nos permite concluir 

que NP’s não expressam o significado de DD’s. Na matemática isso já foi apontado, 

mas o mesmo ocorre com todos os NP’s (como argumentarei posteriormente). Uma 
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fundamental conclusão da tese da designação rígida consiste em distinguir entre 

significar e fixar a referência, pois não é o caso que se um conteúdo descritivo é 

associado pelo falante ou mesmo por toda a comunidade em seu uso de um NP que esse 

conteúdo descritivo seja o significado dos NP’s. A princípio, portanto, não me é 

permitido afirmar que NP’s não expressem o significado de DD’s. Contudo, se a 

argumentação de Kripke é correta, temos: se buscamos construir uma teoria do 

significado dos NP’s, então essa teoria não deve ser buscada no conteúdo descritivo 

associado pelos falantes ou por toda a comunidade. A argumentação em torno da tese da 

designação rígida permite-nos afirmar que o problema do significado não é dependente 

do problema da fixação da referência, apesar disso se os NP’s possuírem um significado 

distinto da referência, então esse significado é fixador da referência por afirmar um 

certo conteúdo descritivo do portador de um NP qualquer. No prefácio de NN, Kripke 

aponta a distinção entre significar e fixar a referência como uma das conseqüências da 

tese da designação rígida: “... this [NP’s são designadores rígidos] showed that 

epistemic questions should be separated from questions of necessity and contingency, 

and that to fix a reference is not to give a synonym” (1980:15). Em outro momento do 

prefácio de NN, Kripke, curiosamente, parece entender o contrário (fenômeno de 

rigidez seria uma conseqüência da distinção entre significar e fixar a referência):  

 

...the names of ordinary language are rigid designators can in fact be upheld. Part 

of the effort to make this clear involved the distinction between using a description 

to give a meaning and using it to fix a reference. Thus at this stage I rejected the 

conventional description theory as an account of meaning, though its validity as an 

account of the fixing of a reference was left untouched (1980:5).  

 

A tese da designação rígida implica que o significado de um NP é independente 

de como o falante fixa a referência. Por isso, devemos distinguir entre significar e fixar 

a referência. Descritivistas, como Searle, afirmaram que o significado de um NP é dado 

pelo significado das DD’s utilizadas pelos falantes em comunidade para fixar a 

referência. 

Na primeira conferência de Naming and Necessity, Kripke introduz muitos temas. 

Além da tese da designação rígida, o debate em torno das modalidades é longo, bem 

como a distinção entre significar e fixar a referência e o essencialismo. Apesar do autor  

talvez não os apresentar de forma suficientemente estreita, não é difícil de constatar 
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conexões entre a tese da designação rígida, as modalidades, o essencialismo e a 

distinção entre significar e fixar a referência. Até o momento, tenho insistido na 

conexão entre a tese da designação rígida e a distinção entre significar e fixar a 

referência de um NP. Por que não buscar novas conexões? 

 

3.11 O essencialismo de Kripke 

 

Costuma-se distinguir entre modalidade de re e modalidade de dicto. Tomem-se 

as seguintes sentenças:  

 

(5)    2+2=4. 

(6)  Se Sócrates é grego e todos os gregos são mortais, então Sócrates é mortal. 

(7)  Todos os solteiros são homens não casados. 

 

A necessidade dessas sentenças pode ser explicada através da necessidade de dicto. (5), 

(6) e (7) são necessárias, para um anti-essencialista, não porque descrevem como o 

mundo necessariamente é, mas por estarem de acordo com certas convenções 

lingüísticas. Em um certo sentido, essas sentenças não são verdadeiras, pois elas não 

descrevem a realidade. 

 “Essencialismo” é a postura, segundo a qual, um objeto qualquer possui 

propriedades de forma necessária independentes do nosso sistema de descrição. Assim, 

defender o essencialismo significa acreditar na necessidade de re (KRIPKE, 1980:39). 

Tome-se a seguinte sentença: 

 

(8) Aristóteles é necessariamente um ser humano. 

 

A sentença (8) é um exemplo de necessidade de re, o objeto Aristóteles possui 

humanidade de forma necessária. Contudo, a necessidade de re recebeu críticas: 

 

It is even suggested in the literature, that though a notion of necessity may have 

some sort of intuition behind it (we do think some things could have been 

otherwise), this notion [of a distinction between necessary and contingent 

properties] is just a doctrine made up by some bad philosopher, who (I guess) 
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didn’t realize that there are several ways of referring to the same thing (KRIPKE, 

1980:41). 

 

Dois casos são clássicos na exemplificação dessa crítica anti-essencialista: o 

argumento dos planetas (QUINE, 1980a) e o argumento do ciclista matemático 

(QUINE, 1980b). Esses dois exemplos pretendem mostrar que ser necessário depende 

da maneira como descrevemos a referência. Tome-se: 

 

(9)    9 é necessariamente maior que 7. 

(10)  9 é o número de planetas do sistema solar. 

 

Dada a verdade de (9) e (10)26, conclui-se que o número de planetas do sistema solar é 

necessariamente maior que 7. Mas é claro que o número de planetas poderia ser 6 em 

outro mundo possível. Apesar da intuitiva verdade de (9) e (10), alcançamos uma falsa 

conclusão. Para o defensor da necessidade de dicto, isso comprova que não faz sentido 

afirmar que o próprio objeto possui uma propriedade necessariamente. Tudo depende de 

como identificamos a referência. Para alguém como Quine, exemplos como o dos 

planetas comprometem a linguagem modal. Em uma tentativa de rebater o caso dos 

planetas, Arthur Smullyan (1979) utiliza a TD de Russell. O argumento é o seguinte: 

 

(9)*   □ 9>7 

(10)* ∃x(∀y(Py↔x=y) & x=9) [“P” representa a propriedade ser número de planetas 

do sistema solar]  

 

Pode-se tentar concluir de (9)* e (10)* que □∃x(∀y(Py↔x=y) & x>7). Essa conclusão, 

porém, não é válida. Se (10) fosse realmente uma sentença de identidade, então a 

conclusão seria a pretendida inicialmente, mas através da TD de Russell indicou-se que 

(10) era uma sentença quantificada. Da verdade de (9)* e de (10)* temos que 

∃x(∀y(Py↔x=y) & □ x >7). Apesar de bastante útil, o argumento de Smullyan não é 

necessário quando pudermos substituir NP’s por suas DD’s co-referenciais que 

representam propriedades necessárias do portador do nome. Tome-se o seguinte 

argumento: 

                                                 
26 A sentença (10), atualmente, não é considerada uma sentença verdadeira, mas prefiro manter o exemplo 
original intocado. 
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(11)  9 é necessariamente maior que 7. 

(12)  O sucessor de 8 é 9. 

 

Logo, “O sucessor de 8 é necessariamente maior que 7”. Como numerais e DD’s que 

expressam propriedades numéricas são designadores fortemente rígidos (isto é, 

designadores rígidos que designam objetos de existência necessária), a conclusão não 

apresenta problemas. Utilizar a TD de Russell também não traria nenhum problema: 

 

(11)*  □ 9>7 

(12)*  ∃x(∀y(Sy8↔x=y) & x=9) [“S” representa a propriedade ser sucessor de] 

 

Logo, □∃x(∀y(Sy8↔x=y) & x>7). 

O caso do ciclista matemático é semelhante ao caso dos planetas (cf. MURCHO, 

2002)27. Tudo depende da forma como nos referimos a um objeto qualquer. Tome-se: 

 

(13a) Todos os matemáticos são necessariamente racionais. 

(13b) Gauss é um matemático.  

(13c) Logo, Gauss é necessariamente racional. 

(14a) Todos os ciclistas não são necessariamente racionais. 

(14b) Gauss é um ciclista.  

(14c) Logo, Gauss não é necessariamente racional. 

 

Temos, portanto, uma contradição: Gauss é e não é necessariamente racional. Ao 

analisarmos mais cuidadosamente (13a), percebemos que há ambigüidade na sua 

interpretação: 

 

(13a)*        □∀x(Mx→Rx) 

(13a)**       ∀x □(Mx→Rx) 

(13a)***     ∀x(□Mx→Rx) 

(13a)****   ∀x(Mx→□Rx) 

 

                                                 
27 Esta é uma versão simplificada do argumento de Quine (1980b) apresentada por Murcho. 
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Apenas a interpretação (13a)**** (que é de re) permite a conclusão (13c). Dado que 

para todo x, se x é matemático, então x é necessariamente racional e que Gauss é 

matemático, conclui-se que Gauss é necessariamente racional. A mesma ambigüidade 

existe na interpretação de (14a). A única interpretação dessa sentença que nos permite 

inferir (14c) é: 

 

(14a)* ∀x(Cx→□¬Rx) 

 

Tome-se a contraditória de (14a)*: ¬∀x(Cx→□¬Rx) que equivale a ∃x(Cx & □Rx). É 

intuitivamente verdadeiro que há ciclistas no mundo atual que são racionais em todos os 

mundos possíveis. Logo, (14a)* é uma sentença falsa (pois sua contraditória é 

verdadeira). Consequentemente, não inferimos uma contradição do exemplo do ciclista 

matemático (pelo menos se adotarmos uma leitura de re). 

O exemplo do ciclista matemático e o dos planetas não constituem uma prova 

absoluta do essencialismo, mas apontam que a noção de modalidade de re não é 

contraditória. A simples consistência de um conceito não prova que, de fato, não se 

possa negar a necessidade de re, adotar uma posição mais convencionalista e criticar o 

apelo que se faz a uma intuição para justificar o essencialismo. Sobre o último ponto, 

Kripke afirma: 

 

Of course, some philosophers think that something’s having intuitive content is 

very inconclusive evidence in favor of it. I think it is very heavy evidence in favor 

of anything, myself. I really don’t know, in a way, what more conclusive evidence 

one can have about anything, ultimately speaking. But, in any event, people who 

think the notion of accidental property unintuitive have intuition reverse, I think 

(KRIPKE, 1980:42). 

 

A conexão da tese da designação rígida com o essencialismo está em tornar 

compreensível que um objeto possa ser referido de forma direta através de um 

designador rígido. Claramente esse foi o problema no argumento dos planetas, pois nos 

referimos a 9 através de um designador não rígido “o número de planetas do sistema 

solar”. Contudo, a tese da designação rígida também apresenta um caráter intuitivo 

como afirma o próprio Kripke: “In these lectures, I will argue, intuitively, that proper 

names are rigid designators...”(1980:49). Então a intuição do essencialismo só faz 
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sentido, se a noção de designador rígido também fizer? Na sua defesa da tese da 

designação rígida, Kripke defende a intuitividade da verdade de: 

 

(15) Aristóteles poderia não ser o mestre de Alexandre Magno. 

 

A pressuposição da verdade de (15) significa que “ser mestre de Alexandre Magno” não 

representa uma propriedade necessária de Aristóteles. Em algum mundo possível, 

Aristóteles existe sem ter sido o mestre de Alexandre Magno. Afirmar que (15) é uma 

sentença falsa, implicaria que Aristóteles é o mestre de Alexandre Magno em todos os 

mundos possíveis nos quais Aristóteles existe, o que constituiria uma propriedade 

necessária de Aristóteles.  

Assim, o essencialismo não constitui uma conseqüência da tese da designação 

rígida, mas uma pressuposição dessa tese. Falar de Aristóteles através dos mundos 

possíveis pressupõe a identidade transmundana desse objeto. O que constituiria a 

identidade de Aristóteles? As propriedades necessárias de Aristóteles formariam a 

essência de Aristóteles (sua identidade). Aceitando-se essa intuição essencialista, 

pergunta-se: qual critério distingue uma propriedade necessária de uma contingente de 

um objeto qualquer? 

 Uma crítica clássica a Kripke diz respeito a falta de critério de identidade trans-

mundana. Kripke oferece mais um intuitivo teste: “If we can’t imagine a possible world 

in which Nixon doesn’t have a certain property, then it’s a necessary condition of 

someone being Nixon” (KRIPKE, 1980:46). Ser ou não necessário a um objeto é uma 

questão ontológica. O critério de identidade transmundana é intuitivo e apresenta caráter 

epistêmico, o que é um problema. Contudo, a falta de critério de identidade não atinge o 

essencialismo e a tese da designação rígida.  

 

Don’t ask: how can I identify this table in another possible world, except by its 

properties? I have the table in my hands, I can point to it, and when I ask whether it 

might have been in another room, I am talking, by definition, about it. I don’t have 

to identify it after seeing it through a telescope. If I am talking about it, I am 

talking about it, in the same way as when I say that our hands might have been 

painted green, I have stipulated that I am talking about greenness (KRIPKE, 

1980:52-3). 
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 Não é porque não sabemos como distinguir as propriedades necessárias das 

contingentes do objeto o que esse objeto não possui propriedades necessárias. O 

problema de reconhecer propriedades necessárias através dos mundos possíveis não 

afeta o essencialismo já que é um problema de caráter epistêmico. Ser necessário 

depende de como o mundo é, não da maneira como conhecemos o mundo. Apesar disso, 

ainda penso que o essencialismo de Kripke possui interessantes implicações para uma 

teoria do significado dos NP’s. A essência de um objeto a é composta por propriedades 

que satisfazem conjuntivamente unicamente ao objeto a, isto é, a essência é 

individuadora, entre as propriedades que compõem a essência de a encontram-se 

propriedades individuadoras, por exemplo, ser idêntico a a. 

É possível representar a essência de a por uma DDea (DD que expressa a essência 

do objeto a). Essa descrição possui a mesma extensão que o NP “a” de a em todos os 

mundos possíveis já que a sentença 

 

(16) a é DDea.  

 

expressa uma verdade necessária, sendo verdadeira em todos os mundos possíveis nos 

quais a existe.  

Logo, o NP “a” e a DDea (ou mesmo qualquer DD que represente uma 

propriedade necessária e individuadora) possuem o mesmo comportamento em contexto 

modal.  

 

If a name means the same as that description or cluster of description, it will not be 

a rigid designator. It will not necessarily designate the same object in all possible 

worlds, since other objects might have had the given properties in other possible 

worlds, unless (of course) we happened to use essential properties in our 

description. (KRIPKE, 1980:57) 

 

Nesse ponto, Kripke recorreria à distinção entre rigidez de jure e rigidez de facto 

para contrastar o comportamento semântico dos NP’s em relação às DD’s. Recorrendo a 

essa distinção ou não, a existência dessas DD’s não causa problemas para a distinção 

entre significar e fixar a referência, pois normalmente os falantes não associam esse tipo 

de DD no seu uso cotidiano dos NP’s. Permanece a tese: não é porque um certo 
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conteúdo descritivo é associado pelo falante ou mesmo por toda a comunidade em seu 

uso de um NP que esse conteúdo descritivo seja o significado do NP em questão.  

 

3.12 Aprioricidade e necessidade 

 

Kripke classifica as modalidades em semânticas (analítico e sintético), 

epistêmicas (a priori e a posteriori) e metafísicas (necessário e possível). Muitos 

filósofos identificaram uma com outra dessas modalidades por pensarem ser co-

extensionais. Para Kant, o conjunto das verdades a priori coincide com o conjunto das 

verdades necessárias. Essa tese, contudo, é tomada como óbvia já que o critério para 

uma verdade ser a priori consiste na sua universalidade rigorosa, bem como na sua 

necessidade (KANT, 2000:55). Na discussão das verdades sintéticas a priori, Kant pode 

ser acusado de confundir modalidades, pois o caráter sintético dessas verdades está 

fundada na intuição, que é um conceito epistêmico. Kripke pretende, em um primeiro 

momento, chamar a atenção que mesmo se o conjunto das verdades necessárias 

coincidisse com o das verdades a priori, isso não implicaria que ser necessário 

signifique o mesmo que ser a priori, o mesmo acontece com contingente e a posteriori. 

Contudo, ele acredita que o conjunto das verdades necessárias não é co-extensional com 

o conjunto das verdades a priori e que o conjunto das verdades contingentes também 

não é co-extensional com o conjunto das verdades a posteriori.    

Em NN, Kripke discute a analiticidade em apenas um parágrafo: 

 

At any rate, let’s just make it a matter of stipulation that an analytic statement is, in 

some sense, true by virtue of its meaning and true in all possible worlds by virtue 

of its meaning. Then something which is analytically true will be both necessary 

and a priori (that’s sort of stipulative) (KRIPKE, 1980:39). 

 

Todas as verdades analíticas são, para Kripke, necessárias e a priori. Na sua 

discussão das modalidades, ele se concentra nas modalidades epistêmicas e metafísicas 

e pouco discute as modalidades semânticas (analítico e sintético).  Por isso, limito-me a 

discutir as modalidades epistêmicas e metafísicas. Na discussão da tese da designação 

rígida, tomou-se a seguinte definição de verdade necessária: 

• Def. “□”: “ □p” (é necessário que p) é verdade se e somente se “p” é verdade em 

todos os mundos possíveis relativos ao mundo atual. “Mundo possível” é o 
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conjunto de combinações entre os objetos do mundo atual não contraditórias 

acessíveis a partir do mundo atual. 

Em sua definição de verdade a priori, Kripke inicia pela a análise de uma noção 

clássica de verdade a priori, mas encontra alguns problemas na mesma: 

 

I guess the traditional characterization from Kant goes something like: a priori 

truths are those which can be known independently of any experience. This 

introduces another problem before we get off the ground, because there’s another 

modality in the characterization of ‘a priori’, namely, it is supposed to be 

something which can be known independently of any experience. That means that 

in some sense it’s possible (whether we do or do not in fact know it independently 

of any experience) to know this independently of any experience. And possible for 

whom? For God? For the Martians? Or just for people with minds like ours? 

(KRIPKE, 1980:34-5).  

 

O problema da caracterização clássica de verdade a priori concerne ao uso de 

outra modalidade na sua definição. Uma verdade é a priori se e somente se pode ser 

conhecida independentemente de qualquer experiência. A dúvida inicial de Kripke 

concerne ao âmbito do “pode”. Claro que não estamos interessados no que marcianos 

possam conhecer e sim nos limites do conhecimento humano.  

Talvez a melhor forma de enfatizar a distinção entre noções epistêmicas e as 

metafísicas seja observar as verdades matemáticas, pois elas constituem um óbvio 

exemplo de verdades necessárias. A conjectura de Goldbach afirma que todo número 

par maior do que 2 é a soma de dois números primos. Não se conhece uma prova para a 

conjectura de Goldbach. Apesar da nossa limitação de conhecimento em relação a essa 

conjectura, temos que se ela for verdadeira, então ela é necessariamente verdadeira, e se 

ela for falsa, então ela é necessariamente falsa. O status metafísico da conjectura de 

Goldbach independe do nosso conhecimento. Kripke chega a sugerir que essa 

conjectura não é a priori: “We don’t know whether Goldbach’s conjecture is true or 

false. So right now we certainly don’t know anything a priori about it” (KRIPKE, 

1980:37). Certamente também não conhecemos também nada a posteriori da conjectura 

de Goldbach. Modalidades epistêmicas (como a priori e a posteriori) concernem ao 

modo como conhecemos o mundo. Modalidades metafísicas (como necessário e 

possível) concernem ao modo como o mundo pode ou não pode ser.  
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Is it possible that, in this respect, the world should have been different from the 

way it is? If the answer is “no”, then this fact about the world is a necessary one. If 

the answer is “yes”, then this fact about the world is a contingent one. This in and 

of itself has nothing to do with anyone’s knowledge of anything (KRIPKE, 

1980:36). 

   

Apesar de muito insistir na distinção, em termos de significado, entre modalidades 

epistêmicas e modalidades metafísicas, a pretensão de Kripke é mais ambiciosa. Ele 

pretende mostrar que a noção de a priori não é co-extensional com a de necessidade. 

Ele defende que existem verdades necessárias a posteriori e provavelmente28 de 

verdades contingentes a priori. 

Um dos problemas que motivaram a teoria descritivista foi o problema das 

sentenças de identidade informativas. Tome-se: 

 

(17)  Hesperus é Phosphorus. 

(18)  Hesperus é Hesperus. 

 

Se “Hesperus” e “Phosphorus” possuem apenas referência, então (17) e (18) 

expressam o mesmo significado, o que não parece ser o caso. Frege introduziria 

significados descritivos e Russell afirmaria que esses NP’s (“Hesperus” e 

“Phosphorus”) são pseudo-nomes, sendo apenas abreviações de DD’s. Para Frege, caso 

um falante A associasse aos NP’s “Hesperus” e “Phosphorus” os significados das 

respectivas DD’s “o corpo celeste observado ao entardecer” e “o corpo celeste 

observado ao amanhecer”, então a diferença epistêmica entre (17) e (18) poderia ser 

explicada, já que o conteúdo descritivo associado a “Hesperus” e “Phosphorus” seria 

um dos múltiplos significados desses NP’s. A tese da designação rígida vai de encontro 

a esse descritivismo. Dado que “Hesperus” e “Phosphorus” são NP’s, que NP’s são 

designadores rígidos e que (17) é uma sentença verdadeira, então “Hesperus” e 

“Phosphorus” designam o mesmo objeto em todos os mundos possíveis nos quais ele 

existe. Portanto, (17) é uma verdade necessária, assim como (18). A necessidade de (17) 

e (18) é uma evidente conseqüência da designação rígida. 

 

                                                 
28 Esse “provavelmente” é do próprio Kripke (1980:38). 
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Let “R1” and “R2” be the two rigid designators which flank the identity sign. Then 

“R1=R2” is necessary if true. The references of “R1” and “R2”, respectively, well 

be fixed by nonrigid designators “D1” and “D2”, in the Hesperus and Phosphorus 

cases these have the form “the heavenly body in such-and-such position in the sky 

in the evening (morning)”. Then although “R1=R2” is necessary, “D1=D2” may 

well be contingent, and this is often what leads to the erroneous view that “R1=R2” 

might have turned out otherwise” (KRIPKE, 1980:143-4). 

 

Kripke afirma que (18) é uma verdade necessária a priori. A descoberta da 

verdade de (17) constituiu uma descoberta empírica que não pode ser validada sem essa 

descoberta. A diferença epistêmica entre (17) e (18) é explicada sem necessidade de 

atribuir significado aos NP’s “Hesperus” e “Phosphorus”. Essa diferença tornar-se-á 

mais clara depois da teoria causal da referência. “Hesperus” e “Phosphorus” constituem 

duas distintas cadeias causais de comunicação da mesma referência.  

Kripke também oferece um exemplo de verdade contingente a priori: o caso do 

metro padrão. A uma certa barra S em t0, convencionou-se atribuir 1 metro, sendo essa 

barra o metro padrão. Utilizamos a DD “o comprimento da barra S em t0” para fixar a 

referência de “1 metro”, mas “1 metro” não expressa o significado de “o comprimento 

da barra S em t0”, pois o comportamento modal desses termos é bem distinto. Enquanto 

“1 metro” é uma designador rígido, “o comprimento da barra S em t0”é um designador 

não rígido, pois o comprimento da barra S em t0 poderia ser outro. Assim, a DD em 

questão não se referiria ao mesmo objeto em todos os mundos possíveis. Dado essas 

informações, Kripke pergunta pelo status epistêmico, bem como metafísico da sentença: 

 

(19)   O comprimento da barra S em t0 é um metro. 

 

A sentença (19) é uma verdade contingente já que em outros mundos possíveis o 

comprimento da barra S poderia ser outro, mas um metro continuaria a ser um metro. 

Com relação ao status epistêmico, temos que como definimos que a barra S tem um 

metro de comprimento em t0, não precisamos de qualquer experiência para validar a 

verdade de (19). Por isso, a sentença em questão constitui uma verdade a priori que, 

além disso, é contingente. 

Esses exemplos são convincentes? O primeiro exemplo é, a meu ver, mais 

convincente. Kripke é muito conhecido por afirmar que sentenças de identidade são 
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necessariamente verdadeiras. Contudo, sentenças de identidade não são necessárias para 

Kripke:  

 

If we wish to be somewhat more careful, we could replace the statement “Hesperus 

is Phosphorus” by the conditional, “If Hesperus exists then Hesperus is 

Phosphorus”, cautiously taking only the latter to be necessary. Unfortunately this 

conditional involves us in the problem of singular attributions of existence, one I 

cannot discuss here (KRIPKE, 1980:110). 

 

Tome-se, pois, as seguintes sentenças: 

 

(17)  Hesperus é Phosphorus. 

(20)  Se Hesperus existe, então Hesperus é Phosphorus. 

(21)  Se Hesperus existe, então Hesperus é Hesperus. 

 

Kripke afirma que (17) não é necessariamente verdadeira e que (20) é necessariamente 

verdadeira. Mas o que torna (17) uma sentença contingente? Caso aceitemos que (17) 

seja uma sentença de identidade, então se Hesperus não existe, (17) não faz sentido, 

pois (17) exprime a identidade de um objeto consigo mesmo. Afirmar a identidade 

pressupõe existência de um objeto. Nem é o caso que Hesperus seja Phosphorus em 

todos os mundos possíveis, nem que Hesperus não seja Phosphorus, pois Hesperus não 

existe. Sentenças como (17) e (18) não são necessariamente verdadeiras, mas (20) e (21) 

são. Mesmo cognitivamente distintas, (20) e (21) constituem verdades a posteriori, pois 

a verdade de suas premissas não pode ser descoberta sem investigação empírica. Uma 

tentativa de evitar esse condicional é admitir que “Hesperus” possui referência mesmo 

quando descrevemos situações nas quais Hesperus não existe, Kripke afirma isso em 

alguns momentos de NN:  

 

...a proper name rigidly designates its referent even when we speak of 

counterfactual situations where that referent would not have existed (p. 21 n. 21).  

If you say ‘suppose Hitler had never been born’ then ‘Hitler' refers here, still 

rigidly, to something that would not exist in the counterfactual situation described 

(p. 78).  
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O que significa um NP ter um referente que poderia não existir? Ao descrevermos 

uma situação possível, ou bem Hesperus existe ou não existe. (17) e (18) constituem 

sentenças contingentemente verdadeiras, pois nem toda situação possível, Hesperus 

existe. Apesar de levantar um longo debate, existem outros exemplos de sentenças 

necessárias a posteriori. Tome-se a seguinte sentença: 

 

(22)  Aristóteles é um ser humano. 

 

A sentença (22) é necessariamente verdadeira para Kripke, pois é intuitivo que ser 

humano seja uma propriedade necessária de Aristóteles. Além disso, (22) constitui uma 

verdade a posteriori, pois não é justificável para nós independentemente da experiência.  

Voltemos ao exemplo do metro padrão. Estabelece-se que a barra S tem um metro 

de comprimento em t0, o que é uma convenção. Como Wittgenstein afirma (1953, §50), 

ao metro padrão de Paris não se pode atribuir 1 metro ou não, pois aquela barra foi 

convencionada ter um metro. A barra de Paris é um critério de medição. Enquanto 

critério, não faz sentido atribuir a essa barra um metro. Existe algum sentido em afirmar 

que a barra de Paris possui 1 metro? Imagine que um grande colecionador resolve furtar 

o metro padrão29. Infelizmente esse furto deve ocorrer a noite, pois em outro período 

seria quase impossível. Mas surge um problema: como ele terá certeza de que a barra 

que ele tomará se trata do metro padrão? Para resolver esse problema, ele tem a idéia de 

levar uma fita métrica para medir a barra que ele irá furtar. Se a barra em questão tiver 1 

metro, então se trata do metro padrão (supondo que exista uma única barra de um metro 

no museu onde se localiza o metro padrão). Nesse caso, é completamente significativo 

afirmar que o metro padrão tem um metro de comprimento. Contudo, nesse exemplo, o 

metro padrão não está servindo de critério de medição. A fita métrica é o critério de 

medição utilizada por aquele colecionador. Através dessa fita, ele pode afirmar que 

aquela barra (que por acaso é o metro padrão) tem um metro. Além disso, a sentença 

(19) seria, nesse caso, uma verdade contingente a posteriori já que sua justificativa 

ocorre através de um procedimento empírico, a saber, a medição do metro padrão.  

Se para justificar (19), não necessitamos de justificativa empírica, então (19) 

constitui uma mera convenção. Convenções não são nem verdadeiras, nem falsas. 

Convenções são aceitas ou não. Como não podemos atribuir verdade a uma convenção e 

                                                 
29 Esse exemplo foi tomado de Gert (2002:54). 
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a sentença (19) expressa uma convenção, essa sentença não constitui um exemplo de 

verdade contingente a priori, pois nem é verdadeira, nem falsa. 

 

Na primeira conferência de NN, Kripke pretende refutar a teoria descritivista 

enquanto teoria do significado, mas ele afirma que a teoria descritivista ainda se 

sustentaria enquanto teoria da fixação da referência. Na segunda conferência, ele 

pretende refutá-la também nesse último âmbito.  

 

3.2 Teoria Causal da Referência 

 

A tese da designação rígida não leva em conta como a referência é fixada no 

mundo atual, não afetando, pois, o descritivismo enquanto explicação de como a 

referência é fixada. A teoria causal da referência completa a crítica de Kripke ao 

descritivismo clássico.  Ao criticar a teoria descritivista enquanto teoria de fixação da 

referência, Kripke toma a teoria de feixes de Searle como alvo principal de sua crítica. 

Ele enumera algumas teses que formariam uma teoria descritivista (Kripke, 1980:71): 

Tese 1: todo NP “o” corresponde a um feixe de propriedades Ρ tal que um falante 

A acredita que “Po”. 

Tese 2: Um falante A acredita que uma das propriedades ou algumas das 

propriedades (de um feixe de propriedades) designa um indivíduo univocamente. 

Tese 3: se a maioria das propriedades Ρ, ou as mais importantes, são satisfeitas 

por um único objeto o, então o é a referência de “o” para A. 

Tese 4: se a “seleção” (a escolha das propriedades mais importantes de o) não 

produz um único objeto, então “o” não refere. 

Tese 5: o enunciado, “se o existe, então o tem a maioria das propriedades do feixe 

Ρ” é conhecido a priori pelo falante. 

Tese 6: o enunciado, “se o existe, então o tem a maioria das propriedades do feixe 

Ρ” expressa uma verdade necessária (no idioleto do falante). 

(C)30 A teoria em questão não pode ser circular. As propriedades que 

correspondem por um falante qualquer a um certo objeto não devem envolver a noção 

de referência tal que seja impossível de removê-la. 

 

                                                 
30 (C) é a condição de não- circularidade. 
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Essa é a teoria descritivista que Kripke pretende refutar. Nem todos os 

descritivistas defenderiam todas essas teses. Contudo, o objetivo nesse momento é a 

compreensão dessas teses, bem como da crítica kripkeana. 

Com relação à tese 1, o autor afirma que ela pode ser verdadeira caso seja 

considerada uma definição. Contudo, é estranho afirmar que uma definição é verdadeira 

ou não. Além disso, a tese 1 não é, à primeira vista, uma definição. Se ela fosse uma 

definição, o que ela definiria? Os NP’s? Corresponder? A tese 1 é um enunciado geral. 

Definições introduzem novos termos dentro de uma linguagem, o que não é feito 

normalmente através de enunciados gerais.  

Com relação à tese 6, Kripke acredita que a tese da designação rígida conseguiu 

refutá-la (KRIPKE, 1980:78), pois é uma tese que diz respeito à noção de necessidade. 

Contra às teses restantes, Kripke vai apresentar alguns contra-exemplos e utilizar o 

critério de não circularidade para restringir DD’s que possam fixar a referência. Devido 

a centralidade de (C), é importante explicitar o que significa essa circularidade em uma 

teoria da nomeação. 

Kripke utiliza a teoria de William Kneale como exemplo de teoria dos NP’s que 

não fixa a referência (KRIPKE, 1978:68-70). Para Kneale, um NP como “Aristóteles” 

expressa o significado de “o indivíduo chamado ‘Aristóteles’”. Como vimos no capítulo 

anterior, essa teoria já foi defendida por Russell. Aceitando-se a tese da designação 

rígida, podemos refutar a teoria de Kneale enquanto teoria do significado dos NP’s, pois 

Aristóteles poderia não se chamar “Aristóteles”, mas Aristóteles continuaria a ser 

Aristóteles. Como a DD de Kneale não apresenta o mesmo comportamento em contexto 

modal que os seus respectivos NP’s, NP’s não expressam os significados dessas DD’s. 

 Kripke acusa a teoria de Kneale de trivial, pois se alguém conhece o uso de “é 

chamado” sabe que Aristóteles é chamado de “Aristóteles”, mesmo sem saber quem ou 

o que é Aristóteles. Contudo, a crítica da circularidade é outra. 

 

But the main reason I wanted to introduce it here is that as a theory of reference it 

would give a clear violation of the noncircularity condition. Someone uses the 

name “Socrates”. How are we supposed to know to whom he refers? By using the 

description which gives the sense of it. According to Kneale, the description is “the 

man called ‘Socrates’”. And here, (presumably, since this is supposed to be so 

trifling!) it tells us nothing at all. Taking it in this way it seems to be no theory of 

reference at all. We ask, “To whom does he refer by ‘Socrates’?” And then the 
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answer is given, “Well, he refers to the man to whom he refers”. If this were all 

there was to the meaning of a proper name, then no reference would get off the 

ground at all (KRIPKE, 1980:70). 

 

A teoria de Kneale pressupõe a noção de referência ao introduzir a DD “o 

indivíduo chamado ‘Aristóteles’”. Essa DD não fixa a referência do NP “Aristóteles”. 

Ao perguntar pela referência de “Aristóteles”, responde-se: ele se refere ao homem a 

que se refere. A DD proposta por Kneale não responde a questão de como a referência 

de um NP é fixada. Se uma teoria da nomeação defende que NP’s expressam o 

significado de DD’s que não fixam a referência, então temos outro motivo para afirmar 

que NP’s não expressam o significado dessas DD’s. Um significado que não fixe a 

referência não oferece uma explicação da relação entre linguagem e mundo.  

A teoria de Kneale é apenas um exemplo de como uma teoria consegue ser 

circular. Na apresentação de contra-exemplos às teses 2-5, veremos algumas formas de 

(C) ser violada.    

Pela tese 2, um falante A acredita que uma das propriedades ou algumas das 

propriedades do feixe de propriedades P designa o univocamente. Considere “Richard 

Feynman”, que é o NP de um físico teórico contemporâneo. Alguém que conheça bem 

Feynman ou apenas que tenha um profundo conhecimento de suas pesquisas possui um 

certo conteúdo descritivo de Feynman. Esses usuários do NP “Feynman” provavelmente 

acreditam que o conhecimento descritivo deles de Feynman é suficiente para referir 

unicamente a um indivíduo. Kripke argumenta que ao perguntar a um leigo em física 

quem é Feynman, ele responderá no máximo que é um físico. Com certeza, ele não 

acredita que tenha conhecimento suficiente de Feynman para referir-se a um único 

objeto. Contudo, esse falante ainda utiliza “Feynman” como um NP de Feynman 

(KRIPKE, 1980:81). O caso de Feynman é semelhante a casos históricos. Ao NP 

“Cícero” muitos falantes poderiam associar o conteúdo de “um famoso orador romano”, 

ao NP “Júlio César” poderiam associar o conteúdo de “um grande general romano”. 

Quem utiliza esses NP’s não acredita que esteja referindo-se a um único objeto com o 

conhecimento que possuem dos respectivos portadores de “Cícero” e “Júlio César”.  Por 

isso, a tese 2 é falsa.  

Apesar desse contra-exemplo, um descritivista poderia replicar que pelo menos na 

maioria dos casos a tese descritivista é válida. O próprio caso de Feynman possui, à 

primeira vista, DD’s que fixam a referência de Feynman mesmo para alguém com 
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mínimo conhecimento desse físico. Eu não sabia sequer que Feynman era um físico 

antes de ler Kripke. Meu conhecimento desse físico, basicamente, resume-se à seguinte 

DD: “o físico teórico diferente de Einstein utilizado por Kripke para refutar a segunda 

tese descritivista em NN”. E acredito que essa DD refere-se unicamente a um objeto. 

Kripke também me ajudou a ter mais conhecimento do grande orador romano Cícero: 

“o homem que denunciou Catilina”. Quem utilize essa DD para fixar a referência de 

“Cícero”, não parece ter motivo para não pensar que ela se refira de forma unívoca. 

Contudo, Kripke pensa que essas DD’s possuem problemas quando a utilizarmos para 

legitimar a teoria descritivista da fixação da referência. Tome-se a seguinte DD: 

 

(23) O homem que denunciou Catilina 

 

Um falante A que usa a DD (23) acredita que essa descrição refere-se a um único 

objeto, mas essa DD contém outro NP: “Catilina”. A fixação da referência de “Cícero” 

depende de como o falante A fixa a referência “Catilina”. Se A associa ao NP “Catilina” 

o significado da DD “o homem denunciado por Cícero”, então temos circularidade. 

Mesmo quando o conteúdo descritivo que A associa em seu uso de um NP 

qualquer não contém nenhum outro NP, ainda podemos ter circularidade. Kripke analisa 

o NP “Einstein”. A maioria das pessoas que usam esse NP associa o conteúdo da DD “o 

homem que descobriu a teoria da relatividade”. Essa DD não contém outro NP31. Mas 

caso perguntássemos a um leigo o que é teoria da relatividade e ele respondesse: é a 

teoria de Einstein, então temos o retorno do problema da circularidade.  

Apesar de simples, essa crítica de Kripke coloca graves problemas para a teoria 

descritivista. Toda essa teoria depende de ser capaz de especificar condições de 

univocidade no ato de referir. Kripke pensa que a crítica acima refuta toda a teoria 

descritivista (enquanto teoria da referência), mas ele continua a analisar as outras teses 

com o intuito de apontar mais críticas. Para isso, ele supõe a verdade da tese 2. 

Pela tese 3, se a maioria das propriedades Ρ, ou as mais importantes, são 

satisfeitas por um único objeto o, então o é a referência de “o” para A. O contra-

exemplo de Kripke é o caso Gödel/Schmidt. Imagine que a única coisa que A conhece 

de Gödel é que esse provou a incompletude da aritmética. Suponha que, na verdade, 

quem provou a incompletude da aritmética não foi Gödel, mas Schmidt. Quando se 

                                                 
31 Se bem que talvez “a teoria da relatividade” seja um NP. 
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pedir uma informação sobre Gödel para A, ele provavelmente diria: “Gödel é o autor da 

prova de incompletude da aritmética”. Logo, quando A utiliza o NP “Gödel” e associa o 

significado da DD “o autor da prova de incompletude da aritmética”, A está referindo-se 

a Gödel, não a Schmidt, que satisfaz a DD que A pensa (erroneamente) ser satisfeita por 

Gödel. O falante A consegue utilizar o NP “Gödel” sem associar nenhum conteúdo 

descritivo que satisfaça o portador desse NP. Para não ficar apenas com um esdrúxulo 

exemplo, Kripke cita exemplos reais como o de Colombo:  

 

Columbus was the first man to realize that the earth was round. He was also the 

first European to land in the western hemisphere. Probably none of these things are 

true, and therefore, when people use the term “Columbus” they really refer to some 

Greek if they use the roundness of the earth, or to some Norseman, perhaps, if they 

use the “discovery of America”. But they don’t. So it does not seem that if most of 

the φ’s are satisfied by a unique object γ, then γ is the referent of the name. This 

seems simply to be false (KRIPKE, 1980:85). 

 

Searle discordou dessa crítica, tendo outra interpretação do caso Gödel/Schmidt 

(SEARLE, 1999:313). Por “Gödel”, o falante A quis simplesmente significar o homem 

que provou a incompletude da aritmética quem quer que seja. No caso Gödel/Schmidt, 

“Gödel” referir-se-ia a Schmidt já que o mesmo teria provado a incompletude da 

aritmética. A premissa principal dessa crítica é: “Gödel” expressa o significado de “o 

autor da prova de incompletude da aritmérica”. Contudo, caso aceitemos a tese da 

designação rígida, “Gödel” não expressaria o significado de “o autor da prova da 

incompletude da aritmética”, pois essa DD representa uma propriedade contingente de 

Gödel (ser autor da prova de incompletude da aritmética). Para a crítica de Searle ter 

alguma chance de alcançar seu objetivo, seria necessário, primeiro, uma refutação da 

tese da designação rígida. Neste momento, não me interesso por críticas que concernem 

a uma teoria do significado (que foi o alvo da seção anterior), mas a uma teoria da 

referência. 

 Kripke levanta uma réplica a sua própria crítica. Tome-se que ao NP “Gödel” o 

falante A associasse o conteúdo da DD “o homem o qual as pessoas pensam ter provado 

a incompletude da aritmética”. Essa DD expressaria um propriedade que satisfaria 

Gödel, mesmo sendo Schmidt o autor da prova de incompletude da aritmética. A 

referência do NP “Gödel” seria fixada por uma DD “o homem o qual as pessoas pensam 
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ter provado a incompletude da aritmética”. Kripke discorda dessa crítica. Ele acredita 

que aquela DD viola o princípio de circularidade, pois a fixação da referência de 

“Gödel” depende de outras pessoas. 

 

All of us in the community are trying determine the reference by saying “Gödel is 

to be the man to whom the incompleteness of arithmetic is commonly attributed”, 

none of us will get started with any attribution unless there is some independent 

criterion for the reference of the name other than “the man to whom the 

incompleteness of arithmetic is commonly attributed”. Otherwise all we will be 

saying is, “We attribute this achievement to the man to whom we attribute it”, 

without saying who that man is, without giving any independent criterion of the 

reference, and so the determination will be circular (KRIPKE, 1980:89). 

 

Uma maneira tentada de evitar a circularidade é recorrer à fixação da referência de outro 

falante. Temos, assim, uma nova modificação na descrição de Gödel: “o homem que X 

pensa ter provado a incompletude da aritmética”. Kripke pensa que essa DD não fere 

(C), mas apresenta problemas. Essa DD não merece confiança, pois remete às crenças 

de outro homem. Além disso, há outro problema. O falante A fixa a referência de 

“Gödel” através da DD “o homem que B pensa ter provado a incompletude da 

aritmética”. O falante B fixa a referência de “Gödel” através da DD “o homem que C 

pensa ter provado a incompletude da aritmética”. O falante C fixa a referência de 

“Gödel” através da DD “o homem que D pensa ter provado a incompletude da 

aritmética” e assim por diante. Ora, essa cadeia não é infinita. Em algum momento, o 

falante x do final dessa cadeia, não teria mais a quem recorrer e sua única descrição 

seria “o homem que provou a incompletude da aritmética” a qual no caso 

Gödel/Schmidt não fixa a referência de “Gödel”, mas sim de “Schmidt”. Retornamos, 

assim, ao problema original de que a única descrição que possuímos de Gödel não 

descreve Gödel. 

Pela tese 4, se a “seleção” não produz um único objeto, então “o” não refere. 

Pelos exemplos de Feynman e Cícero essa tese é falsa. Além de nosso conteúdo 

descritivo poder não se referir de forma unívoca, o conteúdo que associamos a um NP 

qualquer pode não se referir a nenhum objeto: “... in the same way that you may have 

false beliefs about a person which may actually be true of someone else, so you may 

have false beliefs which are true of absolutely no one (KRIPKE, 1980:86)”. Mesmo que 
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o conteúdo descritivo associado não satisfaça nenhum objeto, ainda assim o NP refere 

ao seu portador. Caso a aritmética tivesse uma prova de completude, a DD “o autor da 

prova de incompletude da aritmética” não se referiria a qualquer objeto. Contudo, 

“Gödel” continuaria a se referir a Gödel.  

Pela tese 5, o enunciado, “se o existe, então o tem a maioria das propriedades do 

feixe Ρ” é conhecido a priori pelo falante. Tome-se: 

 

(24)  Se Aristóteles existe, então Aristóteles é o mestre de Alexandre Magno. 

 

O falante A possui um limitado conhecimento acerca de Aristóteles, do qual sabe 

apenas que foi o mestre de Alexandre Magno. Pela tese 5, (24) seria uma verdade a 

priori  para o falante A. Com certeza, (24) não é uma verdade a priori já que não pode 

ser conhecida por nós independentemente da experiência. Apesar de falsa, a tese 5 não 

foi defendida expressamente pelo descritivismo clássico. Kripke também não explica 

porque essa tese é descritivista ou é implicada pela teoria descritivista. 

Kripke completa sua crítica ao descritivismo questionando a “imagem” geral que 

o descritivismo oferece de como ocorre o ato da nomeação: 

 

The picture which leads to the cluster-of-descriptions theory is something like this: 

One is isolated in a room; the entire community of other speakers, everything else, 

could disappear; and one determines the reference for himself by saying – “by 

‘Gödel’ I shall mean the man, whoever he is, who proved the incompleteness of 

arithmetic” (Kripke, 1980:91). 

 

Essa “imagem” da nomeação é distante de um descritivista como Searle. O 

significado e, conseqüentemente, a fixação da referência de um NP é determinada pela 

comunidade de usuários de um NP qualquer. O significado de NP, para Searle, é um 

feixe disjuntivo de todo o conteúdo descritivo associado pelos falantes de uma 

comunidade. Portanto, um falante isolado não consegue fixar a referência de um NP. O 

feixe disjuntivo é o que garante a identidade da referência. Além do que, não é claro se 

qualquer descritivismo esteja comprometido com a “imagem” que Kripke aponta como 

sendo descritivista. Quando se trata de uma teoria da referência, o fato de que um 

filósofo leva mais em conta o contexto social está relacionado com a epistemologia de 

cada autor. Russell entendia a relação entre NP e seu portador de forma solipsista. Um 



 68 

NP é a abreviação de uma DD que varia de sujeito para sujeito, não existe a abreviação 

do NP nem uma relação entre as possíveis abreviações. Para Russell, o conhecimento 

seguro é dado por familiaridade, o que o comprometeu com uma ontologia de dados 

sensoriais, já que a existência de objetos físicos, por exemplo, é passível de dúvida. O 

conhecimento, para Russell, inicia-se pelo sujeito. Esse tem percepções e memória. A 

partir disso conseguimos formar (construir) objetos físicos, inclusive outros seres 

humanos. A idéia de comunidade que fixa a referência dos portadores de um NP nem 

sequer é posta por Russell, o que não ocorre por melhor se adequar ao restante de sua 

filosofia. 

A abordagem de Kripke acerca de uma teoria da referência não é meramente de 

crítica ao descritivismo. Ele propõe uma “teoria” alternativa que não tenha os problemas 

da abordagem descritivista. Essa teoria não é uma teoria no sentido forte da palavra, 

pois ela admite contra-exemplos, não oferecendo, pois, condições necessárias e 

suficientes para a fixação da referência. Kripke pretende apenas construir uma melhor 

“imagem” da pragmática do nomear do que a teoria descritivista. 

  

A rough statement of a theory might be the following: An initial “baptism” takes 

place. Here the object may be named by ostension, or the reference of the name 

may be fixed by a description. When the name is “passed from link to link”, the 

receiver of the name must, I think, intend when he learns it to use it with the same 

reference as the man from whom he heard it (KRIPKE, 1980:96).   

 

No próprio esboço de sua teoria, Kripke já admite um tipo de contra-exemplo: no 

batismo inicial, um NP pode ter sua referência fixada por uma DD. O exemplo clássico 

é o do planeta Netuno. A referência desse planeta não ocorreu por ostensão (Netuno 

nem sequer foi visto inicialmente por telescópio), sendo fixada pela DD “o planeta que 

causou específicas discrepâncias na órbita de outros planetas” (KRIPKE, 1980:79 n.3). 

Depois de fixada a referência de “Netuno”, o uso desse NP é passado por uma cadeia de 

comunicação, na qual essa DD perde a função de fixação da referência. Alguém talvez 

retrucasse: mas por que os falantes durante a cadeia não podem utilizar a DD “o planeta 

que causou específicas discrepâncias na órbita de outros planetas” para fixar a 

referência de “Netuno”? Vamos imaginar que eu esteja a estudar um manual de física. 

No final de cada capítulo desse manual, leio informações sobre grandes descobertas na 

física. Em um certo momento leio sobre a descoberta de Netuno. Possuo, assim, o 
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conhecimento daquela DD. Pelo menos é isso o que meu livro afirma. Esse livro foi 

escrito por um físico que talvez tenha observado Netuno ou então ele nunca viu esse 

planeta, mas ele conheceu a história da descoberta de Netuno como eu: lendo um livro 

de outro físico, o qual pode ter observado Netuno, ou não... Na reconstrução dessa 

cadeia a partir de mim, alguém deve ter observado Netuno. A DD que possuo é “o 

planeta que meu livro diz que causou específicas discrepâncias na órbita de outros 

planetas”. Essa DD é parasitária da maneira como o físico que escreveu o livro que leio 

fixou a referência de Netuno. Portanto, quando utilizo o NP “Netuno” não é aquela DD 

que fixa a referência de “Netuno”, mas a cadeia de comunicação que retrocede até a 

observação de Netuno ou mesmo até o batismo inicial feito através da DD “o planeta 

que causou específicas discrepâncias na órbita de outros planetas”. Claro que ao 

observar Netuno, eu não precisaria mais de uma cadeia de comunicação para fixar a 

referência de Netuno, nem de uma DD para fixar a referência desse planeta, pois meu 

acesso é direto. Como disse, Kripke pretende construir uma melhor imagem da 

pragmática do nomear. Em termos gerais, a fixação da referência ocorre através de uma 

cadeia de comunicação, na qual cada falante pretende usar o NP aprendido com a 

mesma referência de quem ele ouviu o nome em questão. 

Um contra-exemplo clássico à teoria causal da referência é fornecido por Gareth 

Evans (1993). Tome-se o NP “Madagascar”. Originariamente, “Madagascar” designava 

uma parte da África. Marco Pólo ao aprender esse NP tinha a intenção de referir-se ao 

mesmo objeto do nativo de quem aprendeu. Contudo, esse navegador referiu-se a uma 

ilha localizada no oceano Índico próximo à costa africana através do NP “Madagascar”. 

Existe uma cadeia causal que liga esse NP ao continente africano, pois os falantes (o 

nativo e Marco Pólo) que compõem a cadeia de comunicação em torno do NP em 

questão tencionavam referir-se ao mesmo objeto. Contudo, essa cadeia causal não fixa a 

referência de “Madagascar” como sendo uma parte do continente africano, mas sim uma 

ilha. Ora, conclui-se que a teoria causal não possui um conjunto de condições 

suficientes para fixar a referência de um NP, o que o próprio Kripke reconhece: “... my 

characterization has been far less specific than a real set of necessary and sufficient 

conditions for reference would be” (KRIPKE, 1980:93). De fato, ele se propõe apenas a 

apresentar uma melhor “imagem” da fixação da referência do que a teoria descritivista. 

Contudo, contra a teoria descritivista ele apenas levanta contra-exemplos, ao que os 

teóricos descritivistas poderiam replicar que a teoria desses também não pretende 

oferecer condições necessárias e suficientes para a determinação da referência. 
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Teríamos, assim, duas “imagens” do fenômeno da nomeação que não seriam refutadas 

apenas pela apresentação de contra-exemplos.  

A teoria causal da referência utiliza a noção de referência em sua caracterização, o 

que constituiria o ferimento da condição de não circularidade (C). Kripke reconhece que 

a noção de referência não é eliminada na teoria causal da referência: “Notice that the 

proceeding outline hardly eliminates the notion of reference; of the contrary, it takes the 

notion of intending to use the same reference as a given” (KRIPKE, 1980:97). Contudo, 

ele não pensa que isso seja um problema, a noção de referência é tomada como 

primitiva. Quando Frege introduziu o sentido (Sinn) como o modo de apresentação da 

referencia, tínhamos que o sentido oferecia condições de identificar (fixar) a referência. 

Apesar de não ser inteiramente claro com respeito ao significado dos NP’s, eu entendo 

que uma das conclusões que Kripke pretende alcançar é a de que NP’s não possuem 

significado, mas apenas referência, o que deixaria em aberto como é fixada a referência 

dos NP’s. Se NP’s possuem apenas referência, então a contribuição que um NP oferece 

para o valor de verdade da sentença na qual ocorre é a referência. Em um sentido mais 

abrangente de “significado”32, poderíamos afirmar que o significado de um NP é o seu 

portador. Caso mantivéssemos a idéia de que significado fixa a referência, como 

poderíamos afirmar que a referência fixa a referência? Perguntar isso é um absurdo. 

Contudo, a teoria causal da referência, em um certo sentido, utiliza a noção de 

referência como básica para explicar a cadeia causal de comunicação e, 

conseqüentemente, como é fixada a referência dos NP’s. A partir da referência, uma 

cadeia de comunicação é construída (“causada”). Um falante que usa um NP “a” sem 

possuir um contato ostensivo com o portador de “a” e não necessita de nenhum 

conteúdo descritivo para fixar a referência. A cadeia causal de comunicação garante que 

“a” está ligado diretamente ao seu portador. Dada a referência, a cadeia deveria garantir 

que a referência de um NP é preservada. 

 

Kripke atacou o descritivismo clássico a partir de dois argumentos: o argumento 

modal e a teoria causal da referência. O argumento modal permitiu entender porque 

significar não é o mesmo que fixar a referência. Com relação à fixação da referência, 

Kripke construiu uma teoria causal. Permanece misteriosa, contudo, a seguinte questão: 

qual o significado dos NP’s? A intuição de Kripke é de que o significado de um NP é o 

                                                 
32 “Sentido mais abrangente de significado”: o significado de um NP é a sua contribuição para o valor de 
verdade da sentença na qual ocorre. 
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seu portador, mas não alcançamos esse resultado. A tese da designação rígida possui um 

âmbito negativo: seja o que for o significado de um NP, o significado não é dado pelo o 

que os falantes de uma comunidade associam. Essa tese, porém, ajuda na resolução da 

seguinte questão: qual o significado dos NP’s? 
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4. O Significado dos NP’s 

 

A distinção entre rigidez de jure e de facto surgiu no último capítulo como a 

maneira como Kripke distinguiu o comportamento semântico dos NP’s em relação às 

DD’s. Apesar de sua centralidade, Kripke tratou pouco da distinção entre de jure e de 

facto. Assim, considero razoável um aprofundamento desse tópico. 

 

3.1 Teoria de Mill e a distinção entre rigidez de jure e de facto  

 

Se a argumentação que sustenta a tese da designação rígida está correta, então a 

grande lição desse argumento está em distinguir entre significar e fixar a referência. 

Para responder a questão de qual é o significado dos NP’s, a tese da designação rígida 

não é suficiente. NP’s são designadores rígidos, mas a cada NP existe uma DDe (DD 

que expressa a essência do portador do NP em questão) com o mesmo comportamento 

modal do respectivo NP. Contudo, ainda temos pelo menos uma questão a ser posta: 

qual o significado dos NP’s? A fim de contrastar o comportamento semântico das DD’s 

rígidas em relação aos respectivos NP’s, Kripke introduziu a distinção entre rigidez de 

jure e rigidez de facto33. 

 

…the distinction between ‘de jure’ rigidity, where the reference of a designator is 

stipulated to be a single object, whether we are speaking of the actual world or of a 

counterfactual situation, and mere ‘de facto’ rigidity, where a description ‘the x 

such that Fx’ happens to use a predicate ‘F’ that in each possible world is true of 

one and the same unique object (e.g., ‘the smallest prime’ rigidly designates the 

number two) (KRIPKE, 1980:21 n.21). 

 

Argumentei no capítulo anterior que a distinção entre a rigidez de jure e a de facto 

não depende do fenômeno da rigidez. Kripke apenas distingue entre NP’s e DD’s 

afirmando que NP’s nomeiam por mera estipulação e DD’s descrevem por meio de seus 

predicados e chamou a isso respectivamente de jure e de facto. Basicamente, essa 

distinção corresponde à distinção feita por Mill. Aliás, Kripke concorda com a teoria 

dos nomes de Mill: "The present view, directly reversing Frege and Russell, (more or 

less) endorses Mill's view of singular terms, but disputes his view of general terms" 

                                                 
33 Essa distinção é pouco trabalhada restringindo-se a uma nota de rodapé do prefácio de NN. 
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(KRIPKE, 1980:135). Mas qual é a visão que Mill possui dos NP’s? Para o problema 

que me interessa, ele possui uma teoria do nomear sustentada na distinção entre termos 

conotativos e não-conotativos: “Termo não-conotativo é aquele que denota um sujeito 

somente, ou um atributo apenas. Conotativo é o termo que denota um sujeito e implica 

um atributo” (MILL, 1989:98). A partir dessa distinção, ele caracteriza os NP’s: 

 

Nomes próprios não são conotativos, denotam indivíduos a quem dão nome, mas 

não afirmam nem implicam qualquer atributo como pertencente a esses indivíduos. 

Quando chamamos uma criança de Paulo ou um cachorro de César, esses nomes 

são simples sinais usados para indicar esses indivíduos como sujeitos possíveis de 

um discurso. Pode-se dizer, na verdade, que deve ter havido alguma razão para lhes 

dar esses nomes em vez de qualquer outro, e é verdade; mas o nome, uma vez 

dado, é independente do motivo (MILL, 1989:99). 

 

Em um certo sentido, a teoria de Mill é óbvia, pois ela constata que NP’s são 

meras etiquetas atribuídas de forma convencional aos objetos. Uma pessoa pode chama-

se “Oliveira” o que não implica que essa pessoa seja uma oliveira. Apesar desse caráter 

convencional, um nome pode ser introduzido por um motivo. “Fortaleza”, por exemplo, 

pode ser um NP atribuído a uma cidade por ela ter fortalezas ou ser uma fortaleza. 

Posteriormente, se essa cidade não for mais uma fortaleza ou não possuir mais 

fortalezas, não implica que ela mude de nome. Não é da essência do NP descrever seu 

portador, mas isso pode acontecer, pois NP’s quase sempre são introduzidos por um 

motivo. 

 

Um homem pode se chamar João porque este era o nome de seu pai; uma cidade 

pode se chamar Dartmouth por que está situada na foz do rio Dart. Mas não há, na 

significação da palavra João, nada que implique que o pai da pessoa assim 

chamada tinha o mesmo nome; nem mesmo a palavra Dartmouth implica que esta 

cidade esteja situada na foz do rio Dart. Se a areia obstruísse a foz do Rio ou 

mesmo um terremoto mudasse o seu curso e o afastasse da cidade, o nome da 

cidade não seria necessariamente mudado (MILL, 1989:99).  

 

Mesmo que o descritivismo de Frege ou de Searle estivesse correto, a teoria de 

Mill ainda se sustentaria. NP’s continuariam sem poder descritivo, sem conotação. O 

significado dos NP’s seria o de DD’s associadas por um falante. Se um NP como 
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“Oliveira” expressar algum significado, “significado” não é utilizado no sentido de 

“conotação”, pois a pessoa referida por “Oliveira” continua a ser uma pessoa não uma 

oliveira. Portanto, NP’s continuariam a ser termos não-conotativos. Caso isolássemos os 

termos singulares dos termos predicativos, então poderíamos separá-los em dois tipos: 

os conotativos (as DD’s) e os não conotativos (os indexicais e os NP’s). A distinção de 

Mill fornece-nos um critério lingüístico de distinção entre indexicais e NP’s, de um 

lado, e DD’s do outro. A intuitividade da distinção entre termos conotativos e não-

conotativos é muito atrativa, mas ela não consegue lidar com termos sem referência. “O 

atual rei da França” é uma DD, mas pelo critério de Mill, temos que essa expressão 

lingüística nem é um termo conotativo nem não conotativo. Como não existe o atual rei 

da França, então “o atual rei da França” não implica, nem afirma atributo de alguém, 

por isso essa DD não é um termo conotativo. Como essa DD não possui referência, ela 

também não é um termo não conotativo. Claro que isso levanta uma antiga questão: um 

termo singular continua a ser um termo mesmo não possuindo referência? Caso 

desconsiderássemos termos singulares não-vacuosos, então através da distinção de Mill, 

teríamos um critério seguro para distinguir NP’s de DD’s, mas isso implicaria que NP’s 

não possuem qualquer tipo de significado? No descritivismo clássico o significado dos 

NP’s é secundário, pois se deriva do significado das DD’s. 

Depois de construir uma semântica da lógica modal e, a partir disso, pretender 

contrastar o comportamento modal dos NP’s em relação às suas respectivas DD’s, 

Kripke recorreu a uma distinção que retorna a Mill para ainda conseguir contrastar o 

comportamento semântico dos NP’s em relação às DD’s. Mas, para isso, será que ele 

precisaria ter construído toda a argumentação que sustenta a tese da designação rígida 

para refutar as teorias descritivistas? Por que não poderíamos ficar apenas com o critério 

lingüístico de Mill e sentenciar: NP’s não são termos conotativos, enquanto DD’s são? 

Argumentei que a distinção de Mill é compatível com o descritivismo clássico já que o 

fato dos NP’s serem termos não conotativos permanece intocado. Portanto, como 

Kripke pode pretender refutar o descritivismo com o auxilio da distinção entre rigidez 

de jure (termos não conotativos: NP’s e indexicais) e rigidez de facto (termos 

conotativos: DD’s)? Respostas adequadas a essas questões pressupõem os motivos que 

levaram ao descritivismo, bem como uma correta compreensão da função da tese da 

designação rígida no contraste entre comportamento semântico dos NP’s em relação às 

DD’s. 
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Mill foi muito criticado por alguns problemas que sua teoria parecia não 

responder. Dentre esses, destaco os levantados nos capítulos anteriores:  

1. O problema da existência; 

2. O problema das sentenças de identidade informativas; 

3. Como é fixada a referência de um NP e  

4. O problema dos contextos oblíquos.     

Apesar dessas críticas terem o seu sentido, creio que a distinção de Mill não é 

afetada. Esses problemas são de ordem lógica ou epistemológica, o que Mill realiza é 

uma distinção lingüística que não pretende e não resolve esses problemas. Descritivistas 

(como Frege, Russell e Searle), que levantaram esses problemas, construíram teorias 

compatíveis com a distinção entre termos conotativos e não-conotativos. Quando 

pensamos na relação NP e objeto, temos clareza sobre o que seja um NP. O portador 

não é tão simples, pois podemos categorizar a referência de diferentes formas, mas 

ainda estamos a falar da referência. Quando descritivistas introduzem um “algo mais” 

do que o NP e seu portador, então temos um problema. Como o portador do NP, esse 

“algo mais” possui várias designações: conotação, Sinn, significado, intensão e fixação 

da referência. 

Kripke acusou Frege de utilizar Sinn em dois sentidos: significado e fixação da 

referência. Kripke, por sua vez, também aprecia igualar alguns termos. Ele identifica 

conotação com Sinn: “Thus all terms, both singular and general, have a ‘connotation’ or 

Fregean sense” (KRIPKE, 1980:134), e Sinn com intensão: “I am not going to give any 

criterion for what I mean by ‘pure property’, or Fregean intension” (KRIPKE, 

1980:123). Conotação também é igualada por Kripke com fixação da referência 

(KRIPKE, 1980:28). Não é óbvio que esses conceitos sejam equivalentes, pois as 

preocupações que motivaram a formulação desses conceitos não são as mesmas. Um NP 

pode ter sua referência fixada por uma DD, mas isso não implica que NP’s possuam 

conotação. O próprio Kripke esforçou-se por mostrar que significado não é identificável 

com fixação da referência. Argumentei no capítulo 2 sobre teoria descritivistas que o 

aspecto epistêmico do Sinn não pode ser reduzido à noção de significado (nem à de 

fixação da referência, nem à de intensão,...). Tenho tentado argumentar que conotação 

pouco possui de semelhanças com a noção de descritivistas como Searle de significado. 

A compreensão das diferenças entre essas noções permitirá uma correta compreensão da 

própria noção de significado. 
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4.2  Intensão e significado 

 

O fato de uma DD ser co-referencial com um NP, não implica, a princípio, que 

aquela DD expresse o significado deste NP. “Aristóteles”, “o mestre de Alexandre 

Magno” e “o discípulo de Platão” são termos co-referenciais, mas “o mestre de 

Alexandre Magno” não é sinônimo de “o discípulo de Platão”. Assim, para afirmar que 

um NP expressa o significado de uma DD precisamos de um critério que não seja a 

mera co-referencialidade. O descritivismo clássico encontrou um critério para resolver 

esse problema. 

Frege aponta que ao NP “Aristóteles” os falantes associam diferentes conteúdos 

descritivos e Searle completa, afirmando que o significado de “Aristóteles” seria 

expresso pelo significado do feixe disjuntivo das DD’s comumente atribuídas a 

Aristóteles. Como vimos, esse critério não é suficiente, pois o comportamento dos NP’s 

nem sempre é o mesmo das DD’s cujos sentidos os falantes associam. Para afirmar que 

ainda assim NP’s expressam o significado de DD’s, precisamos de outro critério. Um 

candidato seria: ter o mesmo comportamento modal. NP’s expressam, pois, o 

significado de DD’s que possuem o mesmo comportamento modal. Contra isso, Kripke 

recorreu à distinção entre rigidez de jure e rigidez de facto. Nesse caso, essa distinção 

poderia ter sido levantada para criticar o descritivismo de Frege, Russell ou Searle. 

 A distinção entre termos de jure e termos de facto é compatível com qualquer 

postura descritivista. Se um NP expressa o significado de uma DD ou não, não tem 

relação com o fato de NP’s serem termos não-conotativos. Mill não está interessado na 

relação entre NP’s e DD’s. A distinção entre termos conotativos e não conotativos 

oferece antes uma caracterização do que é “ser um NP” e do que é “ser uma DD”. 

Portanto, a distinção entre rigidez de jure e rigidez de facto não é suficiente para 

contrastar o comportamento semântico dos NP’s em relação às DD’s que possuem o 

mesmo comportamento modal dos respectivos NP’s. Essa distinção, no fundo, apenas 

afirma que NP’s nomeiam por estipulação, enquanto DD’s nomeiam descrevendo. Essa 

distinção por si mesma não impede a seguinte conclusão: NP’s expressam o significado 

da DDe (DD que representa a essência do portador em questão). Os primeiros 

continuariam a ser termos não conotativos e NP’s poderiam expressar o significado de 

DDe’s dos seus respectivos portadores. 

Caso NP’s expressem o significado de DD’s que possuem o mesmo 

comportamento modal, então teríamos um problema. Tome-se: o significado de um NP 
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é dado pelo significado de uma DD que represente uma propriedade necessária e 

individuadora. O leitor já pode suspeitar que pode haver algo de estranho com essa 

conclusão, pois ela implica que qualquer NP possui múltiplos significados, se houver 

várias propriedades necessárias e individuadoras. Mas além da essência particular de a, 

existe alguma propriedade desse objeto que seja necessária e individuadora, isto é, que a 

possua essa propriedade em todos os mundos possíveis nos quais existe e nenhum outro 

objeto possua essa propriedade em qualquer mundo possível? Tome-se a propriedade 

ser idêntico a Aristóteles (representaremos essa propriedade pelo predicado P). Essa 

propriedade é instanciada por um único objeto em todos os mundos possíveis: 

Aristóteles.  

Tome-se o objeto a, P e a essência de a. Formemos, a partir disso, três termos 

singulares: o nome próprio “a” e duas DD’s: a DDea e “o P” (“o objeto idêntico a a”). 

Ora, as duas descrições de a possuem o mesmo comportamento semântico que “a”, isto 

é, “a”, DDea e “o P” expressariam o mesmo significado e as sentenças: 

 

(1)  a é DDea. 

(2)  a é o P. 

(3)  DDea é o P34.  

 

seriam sinônimas, seguindo o critério de mesma extensão nos mundos possíveis, o que a 

argumentação de Kripke não exclui. Mas ter a mesma referência em todos os mundos 

possíveis implica sinonímia? 

Em Meaning and Necessity (1956), Carnap desenvolveu o método de intensão e 

extensão em uma tentativa de tornar rigorosa a distinção fregeana entre Sinn e 

Bedeutung. “Tornar rigoroso” nesse contexto significa simplesmente ter um critério de 

identidade para o Sinn fregeano. Para ter esse critério, Carnap precisou desenvolver um 

modelo de mundos possíveis que é diferente do de Kripke, pois aquele não apresenta o 

essencialismo deste. A partir de seu modelo, Carnap pretende ter um claro critério de 

identidade para intensão. No caso dos NP’s: temos que dois nomes possuem a mesma 

intensão se e somente se possuem a mesma referência em todos os mundos possíveis. 

Assim, “a”, “DDea” e “o P” possuem a mesma intensão. Segue-se disso, que eles 

                                                 
34 A princípio, penso que posso criar várias outras DD's que seriam sinônimas entre si, bem como com o 
respectivo NP. Isso poderia ser feito anexando a "o P" outras descrições que representem propriedades 
necessárias de a, isso geraria novas DD's que possuiriam o mesmo comportamento nos mundos possíveis 
que "a". Logo, todas essas DD’s seriam sinônimas entre si, bem como com o respectivo NP. 
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possuem o mesmo significado? Não, claramente esses termos não são sinônimos, 

“DDea” e “o P” não possuem os mesmos predicados descritivos. A co-extensionalidade 

entre dois termos em todos os mundos possíveis não é suficiente para afirmar a 

sinonímia dos termos em questão. Em alguns momentos de Meaning and Necessity, 

Carnap chega a identificar a noção de Sinn com intensão e o conceito de intensão com a 

noção de significado: 

 

For any expression, its ordinary sense (in Frege’s method) is the same as its 

intension (in our method) (1956:126). 

Frege’s concept of sense is very similar to that of intension; we might even say 

that, when we consider simply these two concepts, it is difficult to see any reason 

that there should be a difference between them (1956:129).  

I use ‘intension’ as a technical term for the meaning of an expression or, more 

specifically, for its designative meaning component see below. For example, the 

intension of ‘blau’ in german is the property of being blue; two predicates are 

synonymous if and only if they have the same intension; a sentence is analytic if it 

is true by virtue of the intensions of the expressions occurring in it (1956:233). 

 

Apesar dessas passagens, a visão oficial de Carnap consiste em distinguir 

significado de intensão. Isso é claro, quando ele comenta o conceito de sinonímia de 

Quine: "We might perhaps think of an explicatum of this concept of synonymity similar 

to our concept of intensional isomorphism” (1956:60). Carnap claramente distingue o 

conceito de estrutura intensional do de intensão: "The difference between the two 

expressions, and, consequently, between the two sentences is a difference in intensional 

structure, which exists in spite of the identity of intension” (1956:64). Assim, dois 

termos podem ter a mesma intensão (isto é, a mesma extensão em todos os mundos 

possíveis), sem, contudo, possuírem a mesma estrutura intensional, que seria 

equivalente a significado, para Carnap. Se duas expressões lingüísticas são construídas 

com designadores que possuem a mesma intensão, então essas duas expressões possuem 

a mesma estrutura intensional (CARNAP, 1956:56). Carnap oferece o seguinte exemplo 

“2+5” e “II mais V”. Como “2” possui a mesma intensão de “II”, “5” possui a mesma 

intensão de “V” e “+” possui a mesma intensão de “mais”, “2+5” e “II mais V” são 

isomorficamente intensionais. É óbvio que “DDea” não possui a mesma estrutura 

intensional de “o P”, pois não possuem os mesmos designadores.   
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Conotação e fixação da referência são conceitos distintos da noção de significado. 

Ter conotação ou não é uma característica definidora dos NP’s, pois NP’s não 

descrevem seu portadores como o fazem as DD’s. Tomar conotação como significado é 

apenas afirmar que nomes não descrevem, mas nomeiam. A noção de significado, 

porém, parece ser bem mais complexa.  Tomar fixação da referência como o significado 

é confundir dois problemas bem distintos. Kripke mostrou que significar e fixar a 

referência são noções distintas. 

O conceito de intensão, para o problema do significado dos NP’s, é mais 

importante, pois ter a mesma intensão constitui uma condição necessária (mas não 

suficiente) para que duas expressões lingüísticas sejam sinônimas. O conceito de 

estrutura intensional talvez esteja mais próximo do conceito de significado dentro dessa 

incrível quantidade de termos. Contudo, estrutura intensional fornece-nos um critério de 

sinonímia, mas não uma definição do que seja o significado dos NP’s. 

 

4.3 Vantagens e limites da teoria kripkeana dos NP’s 

 

O significado dos NP’s não deve, portanto, ser buscado no conteúdo descritivo 

que um falante associa, nem em DD’s tornadas rígidas e nem em DD’s rígidas. Se não 

existir outro critério que tome como o significado de um NP um conteúdo descritivo 

qualquer, então há duas opções: 1) o significado de um NP é o seu portador e 2) NP’s 

não possuem significado, mas apenas referência. O que entendemos por “significado”? 

Nesse ponto, temos dois sentidos básicos de significado. Quando Frege introduz Sinn, 

ele afirma que o Sinn constitui a maneira como o objeto se apresenta. Ao descobrir que 

Aristóteles é o escritor da Metafísica, tenho acesso a esse objeto de uma dada forma, 

descrevo-o de uma dentre as múltiplas formas de como esse objeto pode apresentar-se. 

Sinn, da forma como Frege introduziu, concerne à capacidade descritiva fornecida pela 

apresentação de um objeto. Como NP’s são termos não conotativos e não expressam o 

significado de DD’s, então NP’s não possuem significado. Parece-me que esse sentido 

de significado e o princípio de que toda expressão lingüística possui referência e 

expressa um significado levou Frege a admitir que NP’s expressam o significado de 

DD’s associadas pelos falantes, apesar do caráter fluido dessa associação. Na outra 

acepção de “significado”, o significado de um NP é a sua contribuição para o 

significado da sentença onde ocorre. Nesse sentido, o significado de um NP seria seu 

portador. Como esses dois sentidos de “significado” possuem sua razão de ser, não me 
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parece fazer sentido discutir qual é melhor. Talvez um aspecto relevante observado diga 

respeito ao critério de sinonímia. O segundo sentido possui, a meu ver, um critério de 

sinonímia razoável. Se dois termos contribuem da mesma forma para o significado das 

sentenças nas quais ocorrem, então eles expressam o mesmo significado.  

Para Kripke, o significado de um NP é o seu portador. NP’s não descrevem, sendo 

a sua contribuição para o valor de verdade das sentenças nas quais ocorrem seu 

portador. Contudo, essa tese de Kripke precisa resolver alguns problemas. Como se 

sabe, o descritivismo de Frege, Russell e Searle foi motivado por alguns enigmas. Uma 

teoria não descritivista terá de encontrar uma forma de resolver os mesmos. O problema 

das sentenças de identidade informativas e o problema de como é fixada a referência 

dos NP’s tiveram respostas da parte de Kripke. Como significar não é o mesmo que 

fixar a referência, então o significado dos NP’s não é afetado pela forma como a 

referência de um NP é fixado pelos falantes. Quanto às sentenças de identidade 

informativas, tome-se: 

 

(4)  Hesperus é Phosphorus. 

(5)  Hesperus é Hesperus. 

 

O descritivista defende que se NP’s possuem apenas referência, então o valor cognitivo 

de (4) deveria ser igual ao de (5), o que não ocorre. Valor cognitivo é uma noção 

epistêmica. De fato, (5) é trivial. Em (4) a mesma referência é fixada de duas formas 

distintas.  Para uma teoria descritivista, ao NP “Hesperus” é associado um conteúdo 

descritivo distinto do conteúdo associado ao NP “Phosphorus”. Quando conhecemos 

que (4) é verdadeira, sabemos que esses conteúdos satisfazem o mesmo objeto o que 

explica a sua informatividade. Para um defensor da teoria causal da referência, 

“Hesperus” e “Phosphorus” representam duas cadeias causais de comunicação a partir 

do mesmo objeto. Temos, assim, duas teorias da referência que explicam a 

informatividade de (4), sem necessitar afirmar que NP’s expressam o significado de 

DD’s.  

Os dois outros problemas: o dos contextos oblíquos e o da existência não são 

trabalhados em NN. Se duas expressões lingüísticas expressam o mesmo significado, 

então elas são substituíveis salva veritate. A partir desse princípio, Kripke constata que, 

em geral, NP’s e DD’s co-referencias não são substituíveis em contextos modais salva 

veritate. Uma crítica clássica a Kripke concerne a sua incapacidade em lidar com outros 
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contextos não extensionais, como contextos de crença. Contudo, não é claro se isso 

afeta o problema do significado dos NP’s. Se formos por esse caminho, confundiremos 

novamente questões de significado com questões de fixação da referência. Tome-se: 

 

(6)   João sabe que Alfa é uma enorme montanha. 

(7)  João sabe que Beta é uma enorme montanha. 

 

A verdade de (6) não implica a verdade de (7), apesar de Alfa ser Beta35. Logo, a 

substituição de termos co-referenciais em contextos epistêmicos parece falhar. Ora, se 

NP’s co-referenciais não são substituíveis salve veritate em todos os contextos, então 

NP’s co-referenciais não expressam o mesmo significado. Portanto, além de referência, 

NP’s expressam um significado. Se fosse correta, essa crítica deixaria em aberto qual o 

significado dos NP’s. Uma solução seria recorrer (ainda que de forma distorcida) à 

distinção fregeana entre referência costumeira e referência indireta. Como “Alfa” e 

“Beta” ocorrem em um contexto epistêmico, a referência desses termos é indireta. A 

referência indireta nesse caso é dada pela fixação dos portadores desses NP’s feita por 

João. Apesar de “Alfa” e “Beta” designarem o mesmo objeto, esses NP’s fixam seu 

portador de forma distinta. Como os NP’s em questão não possuem a mesma referência 

indireta nesse contexto, a inferência de (6) para (7) não é válida. Novamente, o que está 

por trás dessa resposta é a distinção significar e fixar a referência, pois os NP’s “Alfa” e 

“Beta” estão em um contexto epistêmico.  

Outra tentativa de responder essa questão é admitir que a inferência de (6) para (7) 

é válida. João sabe que Alfa é uma enorme montanha. Como Alfa é Beta, então ele sabe 

que Beta é uma enorme montanha. Ele não sabe que os NP’s “Alfa” e “Beta” referem-se 

ao mesmo objeto o que é uma mera informação lingüística. Se João estivesse de frente 

de Alfa sem saber que a enorme montanha, que está a observar, era denominada de 

“Alfa” e de “Beta”, talvez ele dissesse: “Esta montanha é enorme”, montanha que é 

denominada de “Alfa” e “Beta”. Ele sabe que o objeto referido por esses NP’s é uma 

enorme montanha. Esse conhecimento não se perde, apenas porque ele não conhece as 

diferentes maneiras pelas quais Alfa é designada. Se alguém o perguntasse se ele sabe 

que Alfa é enorme, acho que ele responderia: “O que é Alfa?” Somente então, ele 

poderia responder se sabe ou não que Alfa é uma enorme montanha.    

                                                 
35 Desde que se exclua uma leitura de Re das sentenças de crença (BURGE, 1977). 
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Outro problema que pode ameaçar a teoria de que NP’s não expressam significado 

(ou o significado é a referência) é o enigma da existência. Kripke, em NN, não trata 

desse problema, apesar de claramente rejeitar a posição tradicional sobre existência: 

 

In particular, philosophers sympathetic to the description theory of naming often 

argue that one cannot ever say of an object that it exist. A supposed statement 

about whether a certain description or argued, a statement about whether a certain 

description or property is satisfied. As I have already said, I disagree. Anyway, I 

can't really go into the problems of existence here. (1980:110)  

 

Existência é um problema complicado (como todos os problemas filosóficos) por 

vários motivos. A palavra “existência” é utilizada em vários contextos. Tome-se: 

 

(8)   Existem seres humanos. 

(9)   Hamlet não existe. 

(10) Netuno existe. 

(11) Vulcano não existe. 

 

Em (8), temos um uso clássico de “existência” como uma propriedade de segunda 

ordem, afirmando que a propriedade de primeira ordem ser humano não é vazia. 

Existem alguns usos de “existência” que apenas em aparência são de primeira ordem 

como (11). Essa sentença não expressa que o objeto Vulcano não existe, o que é sem 

sentido. Denominou-se o décimo planeta de “Vulcano”, mas não existe o décimo 

planeta. Assim, “Vulcano” abrevia a DD “o décimo planeta”. Afirmar que não existe o 

décimo planeta é afirmar que a propriedade de primeira ordem ser décimo planeta é 

vazia. Tem-se, pois, uma utilização de “existência” como predicado de segunda ordem.  

A expressão “existência” pode ser utilizada em contexto ficcional. Esse tipo de 

contexto levanta outros problemas. (9) é verdadeira em um certo uso. Uma possível 

leitura de (9) seria que ela nega que o feixe de propriedades que o objeto ficcional 

Hamlet possui é satisfeito por algum objeto real. Existe um uso de “existência” em que 

faz sentido dizer que Hamlet existe. Como Hamlet era um príncipe que amava Ofélia e 

era amigo de Horácio, temos que estamos atribuindo algumas propriedades a Hamlet. 

Hamlet, portanto, “existe” desde que se estabeleça um domínio de entidades ficcionais. 

Mas isso não é realidade e sem realidade não possuímos critério de atribuição de 
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verdade. Um discurso que não tenha a pretensão de ser verdadeiro parece-me possuir 

pouco interesse científico e filosófico. 

Um uso interessante de “existência” aparece em (10). O planeta netuno foi 

introduzido inicialmente por uma DD “o planeta que causou específicas discrepâncias 

na órbita de outros planetas”. Não se sabia se Netuno realmente existia. Quando 

provada a existência desse planeta, afirma-se que (10). Nesse caso, como NP’s são 

termos meramente referenciais, “existência” estaria sendo usada como predicado de 

primeira ordem. Um descritivista poderia tentar afirmar que “Netuno” abrevia a DD “o 

planeta que causou específicas discrepâncias na órbita de outros planetas” e aplicar a 

TD de Russell. Mas como Kripke poderia lidar com esse problema? Para ele, NP’s 

possuem apenas referência. Existência em (10) é uma propriedade de primeira ordem. 

Quais são as condições de verdade de (10)? Bem, se o objeto referido por “Netuno” 

existir, então (10) é verdadeira. A verdade de (10) pressupõe a existência de Netuno. 

Isso torna (10) trivial, mas (10) não é trivial. (10) expressaria o significado de: 

 

(10)* Se Netuno existe, então Netuno existe. 

 

A sentença (10) seria, pois, uma sentença necessária. Essa conclusão é falsa. Tome-se: 

 

(12)  Netuno não existe. 

 

Se (12) for da forma sujeito-predicado, então a falsidade da sentença (12) pressupõe que 

“Netuno” possui referência. Logo, Netuno existe e não existe. Talvez a melhor solução 

(tomando “existência” como predicado de primeira ordem) encontrada para evitar essa 

contradição esteja na distinção entre sentidos de “existência” (como vimos no capítulo 

2). Contudo, esse tipo de solução apresenta problemas como os levantados por Russell. 

Em vez de construir uma teoria que distingue sentidos de “existência”, talvez fosse 

melhor encontrar uma maneira de tratar “existência” como predicado de segunda ordem 

mesmo em sentenças como (12).   

Outro problema para Kripke é o seguinte: Se existência é uma propriedade de 

objetos, então existência é uma propriedade necessária de todo objeto. Uma propriedade 

P é necessária ao objeto o se e somente se é verdade em todos os mundos possíveis que 

se o existe, então o é P. Em todos os mundos nos quais a existe, a existe. Logo, 

existência é uma propriedade necessária de a. Como nem todo objeto existe 
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necessariamente, alcançamos uma conclusão errônea por utilizar existência como 

predicado de primeira ordem (cf. KRIPKE, 1971:151 n.11). 

Se os NP’s possuem apenas referência (ou o significado dos NP’s é o seu 

portador) e existência é uma propriedade de segunda ordem, então não vejo como 

solucionar todos os problemas que sentenças existenciais levantam. Temos duas 

possibilidades: admitir que existência seja um predicado de primeira ordem ou que NP’s 

não são termos meramente referenciais. Como me parece incorreto admitir existência 

como uma propriedade de primeira ordem, tentarei desenvolver significados descritivos 

para os NP’s. Contudo, isso não é fácil, pois todas as DD’s candidatas até agora 

falharam.  

 

4.4 Descritivismo Essencialista 

 

Além de serem termos conotativos, NP’s designam de forma rígida. Eles possuem 

a mesma intensão de DD’s que representem propriedades necessárias e individuadoras. 

Ter a mesma intensão, contudo, não constitui um critério suficiente para garantir 

sinonímia, ainda que seja um critério necessário. Se “x” e “y” são termos sinônimos, 

então deles são substituíveis em contexto modal. Se utilizássemos o critério de mesma 

intensão como critério de sinonímia, então todas as DD’s que possuíssem a mesma 

intensão seriam sinônimas. Isso, porém, não ocorre, pois os predicados de uma DD em 

relação à outra permitem constatar uma diferença de significado (a estrutura intensional 

é diferente). Para afirmar que o NP “a” expressa o significado de apenas uma dentre as 

DD’s que representem propriedades necessárias e individuadoras de a, preciso de um 

critério.  

O essencialismo de Kripke consiste em distinguir em um objeto propriedades 

necessárias de contingentes. O núcleo “duro” de um objeto é composto por suas 

propriedades necessárias. Kripke, contudo, não quer defender uma teoria de feixes: 

 

What I deny is that a particular is nothing but a “bundle of qualities”, whatever that 

may mean. If a quality is an abstract object, a bundle of qualities is an object of an 

even higher degree of abstraction, not a particular. Philosophers have come to the 

opposite view through a false dilemma: they have asked, are these objects behind 

the bundle of qualities, or is the object nothing but the bundle? Neither is the case; 

this table is wooden, brown, in the room, etc. It has all these properties and is not a 
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thing without properties, behind them; but it should not therefore be identified with 

the set, or ‘bundle’, of its properties, nor with the subset of its essential properties 

(KRIPKE, 1980:52). 

 

Kripke possui um conceito aristotélico de objeto particular. Um particular é 

composto por um substrato e todas as suas propriedades necessárias. O substrato não 

existe de forma independente das propriedades necessárias de um objeto particular. 

Outra postura consistiria em admitir que um objeto particular consista apenas em um 

feixe de suas propriedades necessárias. 

Penso que qualquer uma dessas posturas de categorização ontológica de um 

objeto particular é compatível com a noção de descrição essencialista. Se a teoria de 

feixes estiver certa, então o conceito de um objeto particular é dado pelo feixe de suas 

propriedades necessárias. Como apontei antes, esse feixe é representável por “DDe”. 

Essa DD expressa o conceito de objeto particular. Essa DD é uma definição do NP do 

objeto em questão. Portanto, temos um critério para afirmar que o significado de um NP 

é dado pelo significado de sua DDe. Esse critério permite distinguir entre “DDea” e “o 

P”. Essa última DD não constitui uma definição do NP “a”, mas “DDea” constitui.  

Se a teoria do substrato estiver correta, temos mais problemas36. O substrato não 

existe independentemente das propriedades que inerem no mesmo. Ou seja, a noção de 

substrato não esgota o conceito de objeto particular. Qual o critério de individuação do 

objeto a? O objeto a, para um defensor da teoria do substrato, é composto pelo substrato 

e pelas propriedades necessárias de a. Através do substrato de a não podemos distingui-

lo de outros objetos. O substrato fornece apenas uma diferença numérica. A 

discernibilidade de um objeto é devido a suas propriedades necessárias. O que faz do 

objeto a idêntico a si mesmo são essas propriedades necessárias. Mas uma propriedade 

individualizadora de a não seria suficiente para individualizá-lo? Se você entende 

individualização como critério de identidade, então, de fato, através de uma propriedade 

individuadora de a teríamos um critério para identificar o mesmo objeto em todos os 

mundos possíveis nos quais o objeto a existe. Contudo, sem suas outras propriedades 

necessárias, a não seria a. Existe uma noção mais forte do que a noção de critério de 

identidade que abrange o conjunto das propriedades necessárias de a. Isso faz de a 

idêntico a si mesmo. Novamente temos um critério para distinguir “DDea” de “oP”. O 

NP “a” expressa o significado de “DDea”, pois essa DD expressa a identidade de a. A 

                                                 
36 A teoria de substrato que tenho em mente, nesse momento, é a que Kripke parece defender.  
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DD “oP” constitui apenas um critério para identificar o objeto a em todos os mundos 

possíveis.  

NP’s, portanto, expressam o significado de DDe’s. Com esse Descritivismo 

Essencialista, é possível solucionar os problemas clássicos inclusive o da existência de 

forma semelhante ao Descritivismo clássico. Tome-se: 

 

(13)  Aristóteles existe. 

(14)  Aristóteles não existe. 

 

Com essa teoria em mãos pode-se oferecer uma análise lógica, preservando existência 

como predicado de segunda ordem. Como “Aristóteles” expressa o significado de 

DDea, temos: 

 

(13)*  DDe existe. 

(14)*  DDe não existe. 

 

Dada a teoria das DD's de Russell, tome-se que "F" representa as propriedades que 

constituem a essência de Aristóteles, tem-se como análise de (13) e (14) 

respectivamente: 

 

(13)**  ∃x(∀y(Fy↔x=y)) 

(14)**  ¬∃x(∀y(Fy↔x=y)) 

 

Ora, preservamos a significatividade de (13) e (14) e deixamos “existência” como 

predicado de segunda ordem. O caminho de Kripke com relação ao problema da 

existência consiste em admitir existência como predicado de primeira ordem. Ao definir 

propriedade essencial, Kripke fala de existência: “We regard as essential to na object 

only if the object necessarily exists. Perhaps there are other recherché properties, 

involving existence, for which the definition is similarly objectionable” (KRIPKE, 

1971:151 n.11). Claro que a postura de Kripke não poderia ser outra, pois se os NP’s 

são termos meramente referenciais, então a significatividade de sentenças tipo (13) 

pressupõem que existência seja um predicado de primeira ordem.  

Uma critica seria levantar o fato de que os falantes que usam o NP “a” 

desconhecem “DDea”. Seres humanos são muito limitados epistemicamente. Eles não 
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utilizam “DDea” para fixar a referência de “a”. Contudo, o problema de fixar a 

referência é distinto do problema do significado dos NP’s.  

A proposta de que NP’s expressam o significado da DDe de seus portadores pode 

ser vista como uma versão da teoria kripkeana dos nomes, pois a tese da designação 

rígida continua fundamental para manter o problema de fixação da referência bem 

distante do problema do significado dos NP’s. O essencialismo e a distinção entre as 

modalidades também permanecem posturas válidas dentro dessa proposta. 
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