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I

DISTINÇÕES PRELIMINARES

E OBSERVAÇÕES

1. Necessidade Circunscrita

A distinção entre verdade necessária e contingente é tão fácil de reconhecer como é a

dificuldade de explicar para a satisfação do cético. Entre essas proposições
1

encontramos

algumas, como

(1) A chuva média anual em Los Angeles é de cerca de 12 polegadas

que são contingentes, ao passo que outros, como

(2) 7+5 = 12

ou

(3) Se todo homem é mortal e Sócrates é um homem, então Sócrates é mortal

que são necessárias.

Mas, o que exatamente essas palavras - ‘necessário’ e ‘contingente’ - significam? Que

distinções elas apontam? Apenas o que é suposto como sendo a diferença entre verdade

necessária e contingente? Mal podemos explicar que p é necessário se e somente se sua

negação é impossível; isso é verdade, mas insuficientemente esclarecedor. Seria um

filósofo peculiar, que tivesse o conceito relevante da impossibilidade bem em suas mãos,

mas não tivesse o de necessidade. Em vez disso, devemos dar exemplos e esperar o

melhor. Em primeiro lugar, verdades da lógica - verdades da lógica proposicional e da

teoria quantificacional de primeira ordem, nos deixe dizer - são necessárias no sentido

em questão. Tais verdades são necessárias no sentido estrito; (3) acima seria um

exemplo. Mas o sentido de necessidade em questão - chame de ‘necessidade lógica

1
Necessidade, verdade, e propriedades da mesma família são, no fundo (como eu vejo), propriedades de

proposições, não sentenças. Uma sentença é verdadeira, sob uma dada ocasião de seu uso, se sob essas

ocasiões se expressa uma proposição verdadeira. Minha concepção de proposição como entidade

não-linguística expressada por, mas distinta de sentenças, é paralela a ideia de proposição de Moore, da

Gedanke* de Frege, e o Satz* de Bolzano. Alguns acham as proposições objetáveis - com base em,

aparentemente, que elas carecem de ‘um critério claro de identidade’. Na medida em que a alegada

debilidade pode ser razoavelmente clara, é aquilo que as proposições compartilham com elétrons,

montanhas, guerras - e sentenças.

*Gedanke é uma palavra alemã que pode significar ‘pensamento’ ou ‘ideia’.

*Satz é uma palavra alemã que pode significar ‘frase’, ‘oração’, ‘proposição’ ou ‘sentença’.
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ampla’, é mais ampla do que isso. Verdades da teoria dos conjuntos, da aritmética e da

matemática geralmente são necessárias nesse sentido, como são uma série de itens mais

familiar como

Ninguém é mais alto do que si mesmo

Vermelho é uma cor

Se uma coisa é vermelha, então é colorida

Nenhum número são seres humanos

e

Nenhum primeiro-ministro é um número primo.

E, é claro, existem muitas proposições em debate sobre qual status têm desempenhado

uma importante função na discussão filosófica – por exemplo

Toda pessoa é consciente em algum momento ou outro

Toda pessoa humana tem um corpo

Ninguém tem uma linguagem privada

Nunca houve um tempo em que houvesse espaço, mas sem objetos materiais

e

Existe um ser do qual não é possível que haja ser maior.

Então, o sentido de necessidade em questão é mais amplo do que esse capturado na

lógica de primeira ordem. Por outro lado, é mais restrito do que o de necessidade causal

ou natural.

Voltaire uma vez nadou pelo atlântico

por exemplo, isso é com certeza implausível. Na realidade, existe um sentido claro em

que isso é impossível. Intelectuais do século XVIII (diferentemente de golfinhos)

simplesmente não possuíam o equipamento para tal feito. Ao contrário do Super

Homem, o resto de nós é incapaz de pular por prédios altos em um único salto, ou (sem

o auxílio de algum tipo de poder) viajar mais rápido do que a velocidade de uma bala.

Essas coisas são impossíveis para nós; mas não em seu sentido estritamente lógico.

Novamente, pode ser necessário - causalmente necessário - que quaisquer dois objetos

materiais atraiam um ao outro com uma força proporcional a sua massa e inversamente

proporcional ao quadrado da distância entre eles, mas isso não é necessário no sentido

em questão.

Outra noção que deve ser cuidadosamente distinguida da necessidade é o que (pela falta

de um nome melhor) nós podemos chamar de "inrevisibilidade" ou talvez

“indesistenciabilidade” (ungiveupability). Alguns filósofos sustentam que nenhuma

proposição - nem mesmo a lei mais austera da lógica - é, em princípio, imune à revisão.

O desenvolvimento futuro da ciência (embora presumivelmente não da teologia) poderia
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nos levar à, racionalmente, abandonar qualquer crença que temos agora, incluindo a lei

de não-contradição e o próprio modus ponens. Como diria Quine:

…se tornou tolice buscar a barreira entre declarações sintéticas que se mantém de forma

contingente na experiência e declarações analíticas, que se sustentam haja o que houver.

Qualquer declaração pode ser sustentada haja o que houver se nós fizermos os ajustes drásticos

necessários em cada lugar do sistema. Mesmo uma declaração muito próxima ao absurdo pode

ser sustentada como verdadeira perante a face de uma experiência recalcitrante, por uma

alucinação ou por uma alteração das chamadas leis lógicas. Controversamente, da mesma

maneira, nenhuma declaração é imune a revisão. Revisões até mesmo da lei lógica do terceiro

excluído foram propostas como uma forma de simplificar a mecânica quântica; e qual a

diferença, em princípio, entre tal mudança e a mudança pela qual Kepler superou Ptolomeu; ou

Einstein, Newton; ou Darwin,  Aristóteles?
2

Desistindo de uma verdade da lógica - o modus ponens, digamos - a fim de simplificar a

teoria física, pode parecer como desistir de uma verdade da aritmética a fim de

simplificar a Doutrina da Trindade. Em quaisquer ocasiões, o ponto de Quine é que

nenhuma declaração é imune a revisão; para cada uma existem circunstâncias sob as

quais (possivelmente com uma onda relutante) devemos desistir, e fazê-lo muito

corretamente.

Aqui, Quine pode ou não pode estar certo. Mas suponha que admitimos temporária e

irenicamente que toda declaração, modus ponens incluído, está sujeita a revisão. Somos

então obrigados a seguir aqueles que concluem que não existem genuinamente

proposições necessárias? Não; pois sua conclusão mostra confusão. Dizer da modus

ponens que ela (ou sua condicional correspondente) é uma verdade necessária não é, é

claro, dizer que as pessoas nunca vão deixá-la de lado, como se a necessidade fosse uma

característica conferida pelo clamor popular de longo prazo. Posso estar despreparado a

deixar de lado a crença que eu sou um bom companheiro até em face da mais

persistente experiência; não se segue tanto que esta crença é necessariamente verdade

ou que eu tomo isso como tal. Nem o improvável caso de todos compartilharem da

minha truculência sobre este ponto faria qualquer diferença. Da mesma forma,

obviamente, uma proposição talvez seja necessariamente verdade mesmo se a maioria

das pessoas achasse isso falso ou não mantivesse opinião alguma sobre o assunto.

Assim, a necessidade tem pouco ou nada a fazer com o que as pessoas iriam de fato

ceder conforme circunstâncias felizes ou infelizes. Mas isso também deve ser distinguido

do que não pode ser racionalmente rejeitado. Porque, claramente, uma proposição pode

ser necessária e tal que em uma determinada ocasião a coisa racional a fazer é ceder ou

negá-la. Suponha que eu seja um neófito matemático, e tenha ouvido e aceito rumores

2
W. V. O. Quine, “Two Dogmas of Empiricism”, From a Logical Point of View, 2nd edn. (Cambridge,

Mass.: Harvard University Press, 1961), p.43.
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de que a Hipótese do Continuum foi demonstrada como independente da Teoria do

Conjunto Zermelo-Frankel. Eu relaciono este rumor a um matemático habitualmente

autoritário, que sorri compreensivamente e produz um argumento sutilmente falacioso

para a conclusão oposta - um argumento que eu ainda acho convincente após um estudo

cuidadoso. Eu não preciso ser irracional em acreditar nele e aceitar seu argumento,

apenas o fato que, nesta instância, sua precisão usual o abandonou e ele me disse o que

é necessariamente falso. Para tomar um exemplo mais familiar: eu tenho computado a

soma 97 + 342 + 781 quatro vezes consecutivamente e cada vez eu obtenho a resposta

1120; então eu acredito, naturalmente suficiente, que 97 + 342 + 781= 1120. O fato,

entretanto, é que eu cometi o mesmo erro a cada vez - empreguei um ‘1’ ao invés de um

‘2’ na terceira coluna. Porém, minha crença pode, no entanto, ser racional. Eu não sei se

poderiam surgir circunstâncias em que a coisa racional a fazer seria desistir do modus

ponens; mas se tais circunstâncias pudessem e surgissem, não iria seguir-se que modus

ponens não é uma verdade necessária. A necessidade amplamente lógica, portanto, deve

ser distinguida da não-revisibilidade assim como da necessidade causal e necessidade

lógica estritamente assim falada.

Também deve ser distinguido do auto-evidente e do a priori. As duas últimas são

categorias epistemológicas, e bastante vaporosas, nesse caso. Mas, considere a primeira.

De onde vem a auto-evidência? A resposta não é de nenhum modo fácil. Na medida em

que podemos dar um sentido intuitivo e grosso a esta noção, contudo, falar que uma

proposição p é auto-evidente é responder a questão ‘como você sabe que p?’. Isso é

reivindicar que p é absolutamente óbvio - óbvio para qualquer um ou aproximadamente

qualquer um que entende isto. Se p é auto-evidente, então ao entender isso, nós

simplesmente vemos que isso é verdade; nosso conhecimento de modus ponens pode

ser citado como deste tipo. Agora, obviamente, várias questões surgem sobre essa

noção; mas na medida em que apreendemos isto, vemos que várias proposições

necessárias não são assim transparentes. 97+342+781=1220 é de fato necessário, porém

certamente não é auto-evidente – não para a maioria de nós, a qualquer nível.

Talvez pudéssemos ainda dizer que essa verdade é auto-evidente em um sentido

estendido: é uma consequência de verdades auto-evidentes por via de argumentos tais

que os condicionais correspondentes são eles próprios auto-evidentes. Poderíamos

adicionar que todas as verdades necessárias são auto-evidentes neste sentido estendido?

Não com qualquer amostra de plausibilidade. O Axioma da Escolha e a Hipótese do

Continuum são ou necessariamente verdadeiras ou necessariamente falsas; há poucas

razões para se pensar que qualquer uma delas, ou qualquer uma de suas negações, seja

dedutível de proposições auto-evidentes por etapas auto-evidentes. Você pode achar

inapropriado falar de verdade em conexão com tal item como, digamos, a Hipótese do

Continuum. Se sim, eu discordo; eu acho esta proposição tão verdadeira ou tão falsa

quanto às verdades e falsidades mais comuns da aritmética. Mas não importa; existem
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exemplos simples e mais óbvios. Tanto a Conjectura de Goldbach quanto o Último

Teorema de Fermat, por exemplo, são necessariamente verdadeiras ou necessariamente

falsas; mas cada uma pode vir a ser tal que nem ela nem sua negação é auto-evidente no

sentido estendido. Isso quer dizer que, por tudo que sei, e até onde sei, por tudo que

qualquer um sabe, pode ser assim. Não pretendo afirmar que isso seja possivelmente

assim, no sentido lógico amplo; pois (como pode ser plausivelmente argumentado) onde

S é o conjunto de proposições auto-evidentes e R aquele das formas de argumento

auto-evidentes, uma proposição p possivelmente se segue de S por R apenas se p

atualmente, e, de fato, necessariamente assim segue. E uma vez que eu não sei se a

Conjectura de Goldbach e o Teorema de Fermat se seguem de S por R, não estou

preparado para dizer que é possível que eles assim sejam. Meu ponto é apenas que a

questão de se, por exemplo, a Conjectura de Goldbach é auto-evidente no sentido

estendido, é distinta da questão de se é uma verdade necessária. Adiante (Capítulo V,

Seção 2), devemos ver que há um número qualquer de proposições que são

necessariamente verdadeiras, mas não são auto-evidentes, nem mesmo no sentido

estendido.

Então, nem todas as proposições necessárias são auto-evidentes. E o inverso? Algumas

proposições contingentes são auto-evidentes? A pergunta é enfadonha, e a resposta não

é óbvia. A proposição que eu expresso dizendo ‘2+2=4 é auto-evidente para mim agora’

é auto-evidente para mim agora? Talvez sim, talvez não. Talvez a ideia de auto-evidência

não seja nítida o suficiente para permitir uma resposta. O que é mais uma vez

importante é que uma resposta negativa não é imediata e óbvia, a auto-evidência deve

ser distinguida, inicialmente, ao menos, da necessidade.

Não estritamente ao ponto, mas vale a pena mencionar, é o fato de que algumas

proposições parecem (seem) ou aparentam (appear) ser auto-evidentes embora elas

não sejam necessariamente verdadeiras ou, para esta questão, verdadeiras em absoluto.

Alguns dos melhores exemplos são fornecidos pelos Paradoxos Russellianos. Parece

auto-evidente que para toda condição ou propriedade P, existe o conjunto de apenas

aquelas coisas exibindo P; parece igualmente auto-evidente que há uma tal condição ou

propriedade como aquela de não ser membro de si mesmo. Mas, claro, essas (junto com

algumas outras proposições aparentemente auto-evidentes) auto-evidentemente

produzem (yield) a conclusão de que há um conjunto que é e não é membro de si

mesmo; e isso é auto-evidentemente falso. Alguns podem ver nisso a falência da

auto-evidência. Não é meu propósito, nestas páginas introdutórias, defender a

auto-evidência ou responder a questão de como conhecemos a verdade de tais

proposições como a modus ponens. Ainda assim, a conclusão é apressada. Nosso

embaraço em face de tais paradoxos mostram que uma proposição pode parecer ser

auto-evidente quando, de fato, é falsa. Como se segue que modus ponens, por exemplo,

não é auto-evidente, ou que há alguma outra ou melhor resposta para a questão de como
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nós sabemos que é verdade? Os sentidos às vezes nos enganam; torres quadradas às

vezes parecem redondas. Disso não se segue que não sabemos a verdade de tais

proposições como O Empire State Building é retangular ou que temos algum método

não-empírico para determinar sua verdade.

Finalmente, a distinção entre o necessário e o contingente não deve ser confundida com

a suposta rachadura (cleavage) entre o a priori e o a posteriori. Esta última distinção,

de fato, é encoberta em obscuridade. Mas dado o bruto e intuitivo entendimento que

temos dos termos envolvidos, é claro que a distinção que eles marcam, como aquela

entre o que é auto-evidente e o que não é (e diferente daquela entre o necessário e o

contingente), é epistemológica. Além do mais, a relação entre o que é conhecido a priori

e o que é necessariamente verdadeiro não é de nenhuma maneira simples e direta. É

imediatamente óbvio que nem todas as verdades necessárias são conhecidas a priori;

pois existem verdades necessárias — o Último Teorema de Fermat ou sua negação, por

exemplo — que não são conhecidas em absoluto, e a fortiori não são conhecidas a

priori. Será que toda verdade necessária que se conhece é conhecida a priori? Esta

questão se divide: (a) toda verdade necessária que é conhecida, é conhecida a priori

para todos que a conhecem? e (b) toda verdade necessária que é conhecida por uma

pessoa ou outra, é conhecida a priori por uma pessoa ou outra? A resposta para (a) é

clara. Tendo se dado ao trabalho de entender a prova, você pode conhecer a priori que o

Teorema de Schroeder-Bernstein é uma consequência de alguma formulação padrão da

teoria dos conjuntos. Se eu sei que você é devidamente confiável nesses assuntos e tomo

sua palavra para isso, então eu posso conhecer esta verdade a posteriori — como

poderia se eu tivesse esquecido a prova, mas lembrado de ter verificado que, de fato, há

uma. Para aprender o valor do seno de 54 graus, eu consulto uma tabela útil de funções

trigonométricas; meu conhecimento deste item é, então, a posteriori. Da mesma

maneira, até mesmo verdades simples da aritmética como 75+36=111 podem ser

conhecidas a posteriori. Então a resposta para (a) é óbvia. A resposta para a questão (b)

é, talvez, muito clara; mas no Capítulo V (Seção 2) eu devo dar alguns exemplos de

verdades que são necessárias, mas provavelmente não são a priori para nenhum de

nós.
3

Então, a necessidade não pode ser identificada com o que é conhecido a priori.

Devemos dizer, ao invés, que uma proposição é necessária se e somente se é conhecível

a priori? Mas por quem? Diferimos amplamente em nossa habilidade de apreender

verdades necessárias; e sem dúvida algumas estão além do alcance até mesmo do

melhor de nós. A ideia, então, é que uma proposição é necessariamente verdadeira, se e

somente se é possível, no sentido lógico amplo, que uma pessoa, humana ou divina, a

conheça a priori? Talvez isso seja verdadeiro. De fato, talvez toda verdade, seja qual for,

é possivelmente conhecida a priori a alguma pessoa — para Deus, se não para o homem.

3
Veja também meu “World and Essence”, Philosophical Review, 79 (1970), 481.
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Mas suponha que nós evitamos as águas turbulentas da teologia especulativa e

restringimos nossa questão ao conhecimento humano: uma proposição contingente, se

conhecida, deve ser conhecida a posteriori? A questão é tão enfadonha quanto a noção

de conhecimento a priori é obscura. O que é conhecido a priori é conhecido

independentemente, de uma forma ou de outra, da experiência. Meu conhecimento do

modus ponens ou que 7+5=12 seria citada por via de exemplo. Mas e quanto ao meu

conhecimento de que eu sei que 7+5=12? Isso é independente da experiência na maneira

requerida? Suponha

(4) Eu sei que 7+5=12;

não posso saber a priori que (4) é verdadeira? E isso apesar da contingência de (4)?

Talvez você diga que eu sei que (4) apenas se eu sei

(4') Eu acredito que 7+5=12;

e talvez você adicione que o conhecimento deste último item deve ser a posteriori. Mas é

realmente verdade? Sobre uma construção estrita de ‘independente da experiência' pode

parecer; pois certamente eu devo ter tido algumas experiências para que eu, portanto,

acredite — se apenas precisei adquirir os conceitos relevantes. Mas sobre tal construção

estrita pode parecer igualmente aparente que não conheço nenhuma verdade em

absoluto a priori; até mesmo para saber que 7+5=12 devo ter tido alguma experiência.

Não há nenhum tipo específico de experiências que eu precise para saber que 7+5=12; e

isso (sujeito, claro, à toda a dificuldade de dizer o que conta como um tipo aqui) é talvez

o que distingue meu conhecimento dessa verdade como a priori. Mas a mesma coisa

vale para o meu conhecimento de (4'). Crença não é (pace Hume) um brilho especial ou

a vividez de uma ideia ou imagem; não há nenhum tipo específico de experiência que eu

deva ter para saber que acredito que 7+5 = 12. Então, talvez eu conheça a priori que

acredito que 7+5 = 12. Se sim, então eu tenho conhecimento a priori de uma verdade

contingente. Similarmente, talvez meu conhecimento de que eu existo é a priori. Pois

talvez eu conheça a priori que acredito que eu existo; também conheço a priori que, se

acredito que eu existo, então, na verdade, eu existo. Porém, então, nada além de uma

obtusidade excepcional poderia impedir meu conhecimento a priori de que eu existo,

apesar da contingência dessa proposição.

É justo dizer, portanto, que eu provavelmente conheço algumas verdades contingentes a

priori. De qualquer forma, parece claramente possível que eu conheça isso. Então a

necessidade não pode ser identificada com o que é conhecível a priori.
4

4
Em “Naming and Necessity” (Semantics of Natural Language, ed. Davidson e Harman, Dordrecht: D.

Reidel, 1972, p. 253) Saul Kripke sugere que outro tipo de proposição é contingente, mas conhecível a

priori, ele diz, que eu corrijo a referência do termo ‘um metro’ como o comprimento de uma determinada

vara (sticker) (chame-a S) ao tempo t. Então ‘um metro’ não é sinônimo da frase ‘o comprimento de S em

t', mas é, ao invés disso, um nome próprio ou um ‘designador rígido’ do comprimento que S tem em t. E

sob essas condições, ele adiciona, meu conhecimento da proposição S tem um metro de comprimento em

t é a priori, apesar da contingência dessa proposição. “Se ele usou a vara S para ajustar a referência do

termo ‘um metro’, então como resultado desse tipo de ‘definição’ (que não é uma definição abreviativa ou

sinônima) ele conhece automaticamente, sem qualquer tipo de investigação, que S tem um metro de
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Não-revisibilidade, auto-evidência, e conhecimento a priori são noções difíceis; mas

concedendo que tivemos uma compreensão - uma que talvez seja hesitante e enferma -

dessas noções, devemos também conceder que a noção de verdade necessária coincide

com nenhuma delas.

2. Modalidade de dicto e Modalidade de re

Tenho falado da necessidade como uma propriedade ou característica de proposições e

tentado distinguir de outras algumas vezes confusas com ela. Essa é a ideia de

modalidade de dicto. Uma asserção de modalidade de dicto, por exemplo

(5) nove necessariamente é composto

predica uma propriedade modal - nesta instância verdade necessária - de outro dictum

ou proposição

(6) nove é composto.

Grande parte da filosofia tradicional, entretanto, propõe-nos distinguir esta noção da

outra. Podemos atribuir verdade necessária à proposição; mas podemos também

atribuir a algum objeto – o número 9, digamos – a necessária ou essencial possessão de

tal propriedade como essa de ser composto. A distinção entre modalidade de dicto e

modalidade de re é aparentemente abarcada por Aristóteles, que observa (Prior

Analytics, i. 9) que ‘Acontece às vezes que a conclusão é necessária quando é necessário

apenas uma premissa; não, no entanto, nenhuma das duas premissas é tomada ao

acaso, mas a premissa maior.’
5

Aqui, Aristóteles pretende sancionar tais inferências

como

(7) Todo ser humano é necessariamente racional

(8) Todo animal neste quarto é um ser humano

então

5
Citado por Willian Kneale em “Modality De Dicto e De Re”, in Logic, Methodology, and Philosophy of

Science, ed. Nagel, Suppes, e Tarski (Stanford University Press, 1962), p. 623.

distância” (275). Aqui podemos ter dúvidas. Suponha que eu nunca tenha visto S e não sustente nenhuma

visão como o seu comprimento. Eu proponho, apesar disso, usar ‘um metro’ como um designador rígido

do comprimento, o que quer que seja, que S realmente exibe em t. Depois disso, determinado a referência

de ‘um metro’, eu sei que a sentença ‘S é um metro de distância em t’ expressa uma verdade na minha

linguagem, a verdade que isso expressa, no entanto, é uma que eu não conheço nem acredito. Então,

determinando assim a referência de ‘um metro’ não é suficiente para meu conhecimento a priori de que S

é um metro de distância.

O que conheço a priori (ou é o que me parece) é que se eu uso ‘um metro’ como um designador rígido do

comprimento de S (e dado a função apropriada da frase ‘S é …comprido em t’) então a sentença ‘S tem um

metro de comprimento em t’ expressa uma verdade em minha linguagem. Esse condicional, contudo, é

necessário ao invés de contingente.

As questões aqui são complexas e muito mais deve ser dito; infelizmente “Naming and Necessity” veio em

minhas mãos tarde demais para a consideração detalhada de que gostaria de dar a essas e outras questões

levantadas.
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(9) Todo animal neste quarto é necessariamente racional;

ele quer rejeitar tal inferência como:

(10) Toda criatura racional está na Austrália

(11) Todo ser humano é necessariamente uma criatura racional

então

(12) Todo ser humano está necessariamente na Austrália.

Agora, presumivelmente, Aristóteles deve aceitar como boa a inferência de (9), de (7) e

(8) (reconhecido a verdade de 8). Se ele está certo, portanto, então (9) não está sendo

lida como

(9’) É necessariamente verdadeiro que todo animal neste quarto é racional;

pois (9') é claramente falsa. Ao invés disso, (9) deve ser construída (se Aristóteles está

correto) como a legação de que cada animal nesta sala têm uma certa propriedade — a

propriedade de ser racional — necessariamente ou essencialmente. Quer dizer, (9) deve

ser tomada como uma expressão de modalidade de re ao invés da modalidade de dicto.

E o que isso quer dizer é que (9) não é a asserção que um dictum ou proposição — todo

animal nessa sala é racional — é necessariamente verdadeira, mas é, ao invés disso, a

asserção de que cada res de um certo tipo tem uma certa propriedade essencialmente ou

necessariamente — ou, o que dá no mesmo, a asserção de que cada uma das tais coisas

tem a propriedade modal de ser essencialmente racional.

Em Summa Contra Gentiles, São Tomás considera a questão de saber se a presciência

de Deus da ação humana - uma presciência que consiste, de acordo com São Tomás, em

Deus simplesmente vendo as ações relevantes ocorrendo - é consistente com a liberdade

humana. Nessa conexão ele investiga dentro da verdade de

(13) O que é visto como estando sentado é necessariamente estar sentado

Pois, supor em t1 Deus vê que Teeteto está sentado em t2. Se (13) é verdadeiro, então

presumivelmente Teeteto está necessariamente sentado em t2, nesse caso ele não estava

livre, naquele momento, para fazer nada além de sentar.

São Tomás conclui que (13) é verdadeiro tomado em de dicto mas falso tomado em de

re; isto é

(13’) É necessariamente verdade que o que quer que seja visto estando sentado está

sentado

é verdadeiro, mas

(13’’) O que quer que esteja sentado tem a propriedade de sentar necessariamente ou

essencialmente

é falso. O argumento determinístico, entretanto, requer a verdade de (13’’); e, por

consequência, o argumento falha. Como Aristóteles, então, Aquino aparenta acreditar

9



que enunciados modais são de dois tipos. Alguns predicam uma modalidade de outro

enunciado (modalidade de dicto); mas outros predicam de um objeto a possessão

necessária ou essencial de uma propriedade; e esta última expressa modalidade de re.

Porém, o que, de acordo com Aristóteles e Aquino, dizer que um certo objeto possui uma

certa propriedade essencialmente ou necessariamente? Que, presumivelmente, o objeto

em questão não poderia concebivelmente ter carecido da propriedade em questão; que

sob nenhuma circunstância possível esse objeto poderia ter falhado em possuir essa

propriedade. Aqui, como no caso da modalidade de dicto, nenhuma mera definição é

provável de ser de muito uso; o que precisamos ao invés disso é exemplificação e

articulação. Eu estou pensando no número 5; o que eu estou pensando então, é primo.

Ser primo, ademais, é uma propriedade que isso não poderia concebivelmente ter

carecido. Claro, a proposição

(14) O que eu estou pensando é primo.

não é necessariamente verdade. Isto não tem nenhuma relação com a questão de se o

que eu estou pensando poderia ter falhado em ser primo; e, de fato, isso não poderia ser.

Sem dúvida o número 5 poderia ter carecido de várias propriedade que de fato isto

possui: a propriedade de numerar os dedos de uma mão humana seria um exemplo.

Porém, que isso deveria ter carecido da propriedade de ser primo é impossível. E um

enunciado de modalidade de re se afirma de algum objeto possui alguma propriedade

essencialmente neste sentido.

Aquino pontua que um dado enunciado de modalidade de dicto — (13'), por exemplo —

pode ser verdadeiro quando o enunciado correspondente de modalidade de re — (13'')

neste caso — é falsa. Podemos acrescentar que, em outros pares, o enunciado de dicto é

falso, mas o enunciado de re verdadeiro; se eu estou pensando no número 17, então

(15) O que eu estou pensando é essencialmente primo

é verdadeiro, porém

(15’) Necessariamente, o que eu estou pensando é primo

é falso.

A distinção entre modalidade de re e modalidade de dicto não é confinada a filosofia

ancestral e medieval. G. E. Moore discute a doutrina idealista das relações internas;
6

ele

conclui que isso é falso ou confuso, ou talvez, os dois. O que é presentemente

interessante é que ele toma esta doutrina sendo a reivindicação que todas propriedades

relacionais são internas – que reivindica, ele pensa, é apenas a proposição que todo

objeto possui cada uma dessas propriedades essencialmente no sentido acima. A

doutrina das relações internas, ele diz, “implica, no fato, muito geralmente, que

6
Em Philosophical Studies (London: Routledge & Kegan Paul Ltd., 1951), p. 276.
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qualquer termo que de fato possui uma propriedade relacional particular, não poderia

ter existido sem ter essa propriedade. E falando isto, isso obviamente voa na cara do

senso comum. Parece bem óbvio que no caso de diversas propriedades relacionais que

as coisas possuem, o fato que elas as possuem é uma questão factual; que as coisas em

questão podem ter existido sem possuí-las" (p. 289). Agora, Moore está preparado para

conceder que objetos possuem algumas de suas propriedades relacionais

essencialmente. Como Aristóteles e Aquino, portanto, Moore mantém que alguns

objetos possuem algumas de suas propriedades essencialmente e outras

não-essencialmente ou acidentalmente.

Um exemplo final: Norman Malcolm acredita que o argumento analógico para outras

mentes requer a suposição de que deve-se aprender que, por exemplo, dor é “do seu

próprio caso”. Mas ele diz, “se eu fosse aprender o que é a dor por perceber minha

própria dor, então eu devo, necessariamente, ter aprendido que a dor é algo que existe

apenas enquanto eu sinto dor. Para a dor que me serve como paradigma da dor (i.e.

minha própria) possui a propriedade de existir apenas quando a sinto. Essa propriedade

é essencial, não acidental; é sem sentido supor que a dor que sinto pode existir enquanto

eu não a sinto.”
7

Esse argumento aparenta requisitar algo como a seguinte premissa:

(16) Se eu obter meu conceito de C pela experienciação de objetos, e todos os objetos

que servem como meu paradigma tiverem a propriedade P essencialmente, então

meu conceito de C é tal que a proposição “Qualquer instância de C possui P” é

necessariamente verdadeira.
,

(16) é verdadeiro? Não entraremos nesta questão aqui. Mas inicialmente, pelo menos,

parece como se Malcom concordasse com Aristóteles, Aquino e Moore em defender a

tese que tipicamente se opõe tanto a propriedades essenciais, como também, acidentais;

aparentemente ele demonstra aceitar o conceito de modalidade de re.

Existe, então, uma distinção à primeira vista entre modalidade de dicto e modalidade

de re. Essa distinção, ademais, possui uma longa e diferenciada história. Muitos

filósofos contemporâneos que julgam a ideia de modalidade de dicto toleravelmente

clara, entretanto, parecem totalmente desconfiados para com a ideia de modalidade de

re, suspeitando que sua fonte é confusamente infundada. De fato, existe a ideia de que a

modalidade de re não é só confusa como também vagamente imoral ou frívola–como se

para aceitar ou empregar, é como ser culpado de negligenciar um sério trabalho em

favor do esporte com Amaryllis na sombra. No próximo capítulo, portanto, iremos

examinar as objeções a modalidade de re.

7
“Wittgenstein’s Philosophical Investigations”, Philosophical Review, 63, 1954. Reimpresso em

Knowlegde and Certainly de Malcolm (Englewoord Cliffs: Prentice-Hall Inc., 1963). A passagem citada

está na p. 105 do último volume.

11



II

MODALIDADE DE RE : OBJEÇÕES

1. O Problema

Aquele que aceita a ideia de modalidade de re tipicamente sustenta que alguns objetos –

9, por exemplo – tem algumas dessas propriedades – ser composto, por exemplo –

essencialmente ou necessariamente.
8

Quer dizer, 9 tem essa propriedade e não se

poderia concebê-la faltando. E aqui a força do ‘pode possuir’ é essa ampla noção lógica

do esboço de possibilidade no capítulo I. Essa é uma noção de possibilidade mais ampla

do que essa de possibilidade causal ou natural: é causalmente impossível que David

deva ter o atributo de viajar de Boston a Los Angeles em uma velocidade maior do que a

velocidade da luz, mas não é impossível no sentido em questão. Por outro lado, esse

sentido é mais estrito do que essa então chamada de possibilidade estritamente lógica.

Que alguém deva ter o atributo de conhecer que 7+5 = 13 é impossível, e impossível no

sentido em questão; os recursos da lógica sozinha, entretanto, não são suficientes para

demonstrar essa impossibilidade. A reivindicação de que objetos têm algumas das

propriedades essenciais e necessárias é parte do que podemos chamar de essencialismo.

Para essa disputa, o essencialista, como o entendo, adiciona a reivindicação de que

objetos têm propriedades acidentais bem como essenciais. Sócrates, por exemplo, tem

essencialmente auto-identidade, mas acidentalmente tem o nariz arrebitado; embora ele

não possa ter sido auto-diverso (self-diverse), embora não pudesse ser auto-diverso,

poderia não ter nariz arrebitado. Ainda mais, o essencialismo (como aqui entendido)

inclui a ideia de que algumas propriedades são essenciais para alguns, mas não para

todos os objetos; desse modo 9, mas não 5, é essencialmente composto. Então o

essencialista sustenta que objetos têm ambos, as propriedades essenciais e acidentais; e

que algumas propriedades são tidas essencialmente por alguns, mas não por todos os

objetos.

De acordo com Quine, o essencialismo “é a doutrina que alguns dos atributos de uma

coisa (bastante independentes da linguagem no qual a coisa é referida, se for o caso)

pode ser essencial à coisa e outras acidentais”.
9

Tomo o ponto como este. Quando o

essencialista diz de algum x que tem uma certa propriedade P essencial, ele pretende

9
“Tree Grades of Modal Involvement”, em The Ways of Paradox (Nova Iorque: Random House, 1966), p.

173.

8
Falando da visão em questão, uso as palavras ‘necessário’ e 'essencial' como sinônimos. É claro que

também não assumo nem sugiro que essas são, de fato, sinônimas como empregada geralmente. Veja R.

Marcus, “Essencial Attribution”, Journal of Philosophy, 68 (Abril de 1971), 193.
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estar predicando uma propriedade de x – uma propriedade distinta de P.
10

Para toda

propriedade P há a propriedade de ter P essencialmente. Isto tem duas consequências

importantes. Em primeiro lugar, uma proposição da forma x tem P essencialmente e é,

portanto, propriamente sujeita a generalização existencial. Falar que 9 é essencialmente

composto, é predicar a propriedade – essa de ser essencialmente composto – de 9;

então

(1) 9 é essencialmente composto

implica

(2) Há pelo menos uma coisa que é essencialmente composta.

Uma segunda consequência: se x tem P essencialmente, então a mesma reivindicação

deve ser feita para qualquer coisa idêntica com x. Se 9 é essencialmente composto, então

é o número favorito de Paulo, esse número sendo 9. Isto se segue do princípio às vezes

chamado de ‘Lei de Leibniz’ ou ‘A Indiscernibilidade dos Idênticos’:

(3) Para qualquer propriedade P e quaisquer objetos x e y, se x é idêntico a y, então x

tem P se e somente se y tem P.

Como a mulher de César, Calpúrnia, este princípio está inteiramente acima de

reprovação.
11

Mas então, se um objeto x possui a propriedade P essencialmente, possui a

propriedade de conter P essencialmente; por (3), portanto, qualquer coisa idêntica com

x compartilha esta distinção com isso. Em conformidade, se um objeto possui uma

propriedade essencialmente, assim também terá qualquer coisa idêntica com isso.

Conter P essencialmente é uma propriedade de um objeto x; não é, por exemplo, uma

relação triplamente designada envolvendo x, P, e (digamos) alguma descrição de x,

O essencialista, portanto, mantém que alguns objetos possuem tanto propriedades

acidentais, quanto essenciais – propriedades que nem tudo possui essencialmente. Ele

acrescenta que onde P é uma propriedade, assim também é conter P essencialmente. E

vários filósofos veem estas reivindicações com desconfiança, se não total desdenho.

Quais são as objeções a isso?

11
Aparentemente, o próprio Leibniz não distinguiu claramente (3) de:

(3’) Termos singulares denotando o mesmo objeto podem substituir-se entre si em qualquer contexto

salva veritate um ‘princípio’ que não se aplica a exemplos tão excelentes de linguagem como o inglês.

10
Alternativamente, podemos considerar que o que ele afirma é uma proposição predicando de x e P, uma

relação especial de propriedade-inerência: aquilo em que um objeto e uma propriedade estão se o

primeiro tem essencialmente o último. Tal proposição, presumivelmente, seria equivalente a uma

predicando de x a propriedade de ter P essencialmente.
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2. Essencialismo e Redução Conjunto-teórica

Alguns que aceitam o essencialismo pontuam, por meio da ilustração, ao fato que o

número 9 possui a propriedade sendo composto essencialmente ou necessariamente.

Gilbert Harman é antipático a esta noção.
12

Argumentando que “a reivindicação que

números possuem tais propriedades essenciais é incompatível com a ideia familiar que a

teoria dos números pode ser reduzida a teoria dos conjuntos de diversas maneiras”

(p.184) ele cobra aqueles que aceitam modalidade de re com a apresentação desta ideia

“menos como uma hipótese empírica, do que uma doutrina metafísica ou religiosa” (p.

185); e ele retoricamente pergunta “Por que devemos levá-los a sério?"

Por enquanto, eu não tenho nenhuma resposta pronta para essa última questão, eu sinto

que a teoria da modalidade de re, tomada como uma doutrina religiosa, deixa a desejar.

Nunca irá substituir o Catecismo Heidelberg, ou mesmo o Supralapsarianismo. O que é

presentemente interessante, entretanto, é o argumento de Harman para a tese que 9

estar sendo essencialmente composto é incompatível com esta ideia familiar. Como isso

procede? De acordo com a ideia familiar, diz Harman,

os números naturais podem ser identificados com qualquer uma de diversas sequências de

conjuntos. Zero talvez seja identificado com o conjunto vazio, e cada número natural sucessor

com o conjunto no qual o único membro é apenas o conjunto identificado com o número

anterior. Ou um número natural talvez seja identificado com o conjunto de todos os números

naturais menores que ele. E há um infinito de outras identificações possíveis, todas das quais

permitem o desenvolvimento completo da teoria dos números. (p. 184)

Até aqui, tudo bem. Que os números naturais possam ser identificados, dessa forma,

com diversas estruturas teóricas de conjuntos distintas é, de fato, uma ideia familiar.

Mas, é claro, não há razão para ser pouco imaginativo aos conjuntos; podemos, se nós

desejássemos, identificar o Presidente Nixon com zero e os números restantes com

proposições sobre ele: Nixon é menor que um pé de altura, Nixon é menor que dois pés

de altura, … Tudo que precisamos para tal ‘identificação’ é um conjunto infinito

contável de objetos unidos com uma relação
13

sob o qual eles formam uma sequência ou

progressão infinita. Desde que praticamente qualquer objeto que você queira seja o

décimo elemento em alguma progressão, qualquer objeto que você queira pode ser

‘identificado’, dessa forma, com 9.

“Mas”, continua Harman, “ser um número composto não é propriedade essencial de

qualquer conjunto. Portanto,” ele diz, “se números podem ser identificados com

13
Talvez recursivo; veja Paul Benacerraf, “What Numbers could not be”, Philosophical Review, 74 (1965),

51.

12
“A nonessential Property”, Journal of Philosophy, 67 (Abril 1970), 183.
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conjuntos e necessidade de re está em questão, nenhum número é necessariamente um

número composto. Ser um número composto não é uma propriedade essencial de

qualquer número.” (p. 184)

Aqui, pode haver menos que os olhos podem ver. Como, exatamente, devemos construir

este argumento? Tomado pelo valor de face, isso parece envolver uma aplicação da Lei

de Leibniz; talvez possamos esboçar como se segue:

(4) Nenhum conjunto é essencialmente um número composto,

isto é:

(5) Nenhum conjunto possui a propriedade de ser necessariamente composto.

Porém,

(6) Números podem ser identificados com conjuntos.

Portanto, (dada a Lei de Leibniz)

(7) Nenhum número possui a propriedade de ser essencialmente composto.

Colocado então cruamente, este argumento, obviamente, é tão imperfurável quanto uma

malha afegã é por um elefante. Nós talvez argumentemos também que 9 não possui a

propriedade de ser divisível por 3, desde que Nixon também não possui, e isso pode ser

identificado com ele.

O ponto é este. Que a teoria dos números pode ser reduzida a teoria dos números é, de

fato, nas palavras de Harman, uma ideia familiar. É amplamente reconhecido e aceito

como correta e como parte da tradição atual sobre números e conjuntos. E em

conformidade com esta ideia familiar, um dado número pode ser ‘identificado’ com

qualquer dos vários conjuntos distintos. Porém, do que isto se trata, é apenas disso: há

diversas famílias de conjuntos enumeráveis que formam uma progressão sob alguma

relação (recursiva). Conformemente, para qualquer número n, há vários conjuntos

distintos de cada um dos quais é o n + 1º elemento em alguma progressão e pode,

portanto, desempenhar um papel de n em algum conjunto teórico desenvolvido da

teoria dos números. Mas, é claro, o fato que números possam ser identificados neste

sentido com Nixon, ou com diversos objetos de conjuntos teóricos distintos, não sugere

que qualquer número é de fato idêntico com Nixon ou algum conjunto; é este último,

entretanto, que é requerido para uma aplicação da Lei de Leibniz.

3. Essencialismo e o Número de Apóstolos

De acordo com o essencialista, para cada propriedade P há a propriedade de possuir P

essencialmente – uma propriedade que um objeto possui (se é que) em si mesmo,

indiferente de como isso pode ser descrito ou referido. Se 9 é essencialmente composto,

então é o número favorito de Paulo, esse número sendo 9. O essencialista, portanto,
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rejeita a ideia que 9 qua, como eles dizem, o número favorito de Paulo, possui a

propriedade de ser o seu número favorito essencialmente, mas qua o sucessor de 8

possui essa propriedade acidentalmente; isto seria falar que ser essencialmente o

número favorito de Paulo não é uma propriedade de fato, mas talvez uma relação

envolvendo 9, a propriedade de ser o número favorito de Paulo, e uma designação de 9.

Ele mantém que ao invés de que tal item ser essencialmente composto é uma

propriedade – neste caso, um desfrutado por 9; então isso é uma propriedade do

número favorito de Paulo, se, de fato, o número favorito de Paulo é 9.

É aqui que ele comete seu erro, de acordo com William Kneale
14

. Porque, diz Kneale, um

objeto não possui uma propriedade P essencialmente apenas como um objeto (falando

verbalmente); em vez disto, isso possui P essencialmente (se é que) relativo a certas

maneiras de especificar ou selecionar isso a atenção – e talvez acidentalmente, relativo a

outras maneiras. Quando falamos que x possui P essencialmente ou necessariamente,

isto deve ser construído como “uma declaração elíptica de relativa necessidade” (p.

629); isto é, como diminutivo de algo parecido a ‘x possui P necessariamente

relativamente a D’, no qual D é alguma descrição. Claro, se P é uma propriedade

truística – uma que, tal como é vermelho ou não é vermelho, é tida necessariamente

para qualquer objeto relativo a qualquer maneira de descrever isso, então esta referência

a maneiras de selecionar x podem, talvez, ser suprimidas sem impropriedade indevida,

tal que possamos dizer simpliciter que P é essencial a x. Nestes, então, a referência a

uma descrição é supérflua; mas quando P não é truísta tal referência é crucial, mesmo se

implícita. Fundamentalmente, portanto, Kneale mantém que não há tal coisa, para uma

propriedade P, como a propriedade de possuir P essencialmente; estas são apenas

relações triplamente designadas envolvendo P, um objeto x, e as diversas maneiras de

selecionar x a atenção.

Mas, por que assim? A visão oposta, ele diz, é baseada na errada afirmação que

propriedades podem ser ditas como pertencentes necessariamente ou contingentemente a

indivíduos, como pode ser o caso, sem considerar as maneiras em que os indivíduos são

selecionados a atenção. Sem dúvidas é verdadeiro falar que o número 12 é necessariamente

composto, mas certamente não é correto dizer que o número de apóstolos é necessariamente

composto, a menos que a observação deva ser entendida como uma declaração elíptica de

relativa necessidade. E, novamente, sem dúvidas é correto dizer que isto na qual estou

apontando é contingentemente branco, mas certamente não é correto dizer que o papel branco

ao qual estou olhando é contingentemente branco, a menos que, de novo, a observação deva ser

entendida como elíptica. (p.629)

14
“Modality De Dicto and De Re”, em Logic, methodology and Philosophy of Science, ed. Nagel, Suppes, e

Tarski (Stanford University Press, 1962), p. 622.
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O argumento de Kneale não deixa sua estrutura embaixo da manga. Como, exatamente,

isso procede? Quais são as premissas? A conclusão, muito claramente, é que um objeto

não possui uma propriedade necessariamente em si mesmo ou apenas como um objeto;

isso possui isto necessariamente ou contingentemente, como pode ser o caso, relativo a

certas descrições do objeto. Não há tal coisa como a propriedade de ser necessariamente

composto; e uma proposição como

(8) o número 12 é necessariamente composto

não predica a propriedade de 12; ao invés disso, isto predica uma relação de 12, a

propriedade de ser composto, e uma ‘maneira de selecionar 12 a atenção’. Porém, por

que pensamos assim? Como devemos interpretar o argumento? Talvez, isso tem alguma

coisa como as seguintes premissas:

(9) 12 = o número de apóstolos

(8) O número 12 é necessariamente composto

(10) Se (8), então se há tal propriedade como ser necessariamente composto, 12

possui isso.

(11) O número de apóstolos não é necessariamente composto

(12) Se (11), então se há tal propriedade como ser necessariamente composto, o

número de apóstolos não a tem.

Portanto, se segue que não há tal propriedade como ser necessariamente composto;

logo, é falso que para qualquer propriedade P, há a propriedade de possuir P

essencialmente ou necessariamente; e então a tese essencialista está errada. Agora,

claramente o argumento de Kneale requer a Lei de Leibniz como uma premissa

adicional — um princípio que o essencialista estará feliz em conceder. E se adicionamos

esta premissa, então o argumento é aparentemente válido. Mas por que deveríamos

aceitar (11)? Considere um argumento análogo para a indesejado conclusão que verdade

necessária ou ser necessariamente verdadeiro não é uma propriedade que uma

proposição tem em si mesma ou apenas enquanto uma proposição, mas apenas relativa

a certas descrições dela:

(13) A proposição de que 7+5=12 é necessariamente verdadeira.

(14) A proposição que eu estou pensando não é necessariamente verdadeira.

(15) A proposição de que 7+5=12 é idêntica à proposição que estou pensando.

Portanto,

(16) Ser necessariamente verdadeiro não é uma propriedade.

Esse argumento é fraco e não-convincente; se (15) é verdadeiro, então (14) deve ser

falso. Mas não é o mesmo comentário apropriado para (11) e (9)? Se (9) é verdadeiro,

então presumivelmente (11) é falso. E então a questão torna-se aguda: por que Kneale

toma (11) como verdadeira? A resposta, eu suspeito, é que ele lê (11) como
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(11') A proposição o número de apóstolos é composto não é necessariamente

verdadeira.

Mais geralmente, Kneale parece pensar nas sentenças da forma ‘—tem. . .

essencialmente’ (em que o primeiro espaço em branco (blank) é preenchido por um

termo singular e o segundo por uma expressão denotando uma propriedade) como

abreviação ou variante estilística das sentenças correspondentes da forma ‘a proposição

– tem… é necessariamente verdadeira’; em que ‘α’ varia sobre termos singulares e ‘B’

sobre expressões denotando propriedades, Kneale aparentemente pretende (means)

imputar algo como o seguinte esquema definicional para o essencialista:

D1 ⌜α tem B essencialmente⌝ = def. ⌜A proposição α tem B é necessariamente

verdadeira⌝.

Mas esta atribuição é, no máximo, incaridosa com uma descrição do que o essencialista

quer dizer por suas asserções características. Como notado acima, a última sustenta que

uma proposição como

(17) 12 é necessariamente composto

predica uma propriedade de 12 e, portanto, implica (por meio da generalização

existencial)

(18) Existe pelo menos um objeto x tal qual x é essencialmente composto

Aplicando D1 (e fazendo os ajustes gramaticais necessários) nós temos

(19) Existe pelo menos um objeto x tal qual a proposição x é composto é

necessariamente verdade.

Mas, claramente, (19) se mostra grotesco; não existe tal coisa como a proposição x é

composto; as palavras ‘x é composto’ não expressam uma proposição. O essencialista

pode ser inculto, mas ele não confunde (18) com tal confusão sombria que é (19)

Fundamentalmente, contudo, selar o essencialista com D1 é ignorar sua alegação de que

um item como (17) é uma asserção de re que predica uma propriedade do número 12. Se

ele aceita (17), então ele irá também sustentar que o número de apóstolos é

essencialmente composto; e ele será totalmente inabalável pela verdade de dicto que

(11') o número de apóstolos é composto não é necessariamente verdadeira.

Uma característica central do seu programa, afinal, é distinguir tais proposições de re

como (17) daqueles tais itens de dicto como (11'); e para atribuir D1 a ele é ignorar, não

desconsiderar, sua alegação de que há um distinção a ser traçada.

Mas, talvez nós estamos nos precipitando. Olhando novamente o argumento de Kneale,

talvez ele não tenha tido a intenção de atribuir D1 ao essencialista: talvez devamos
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entender seu argumento como se segue. Nos foi dito que ‘x tem P essencialmente’

significa que é impossível e inconcebível que x tenha a ausência de P; que não existe

qualquer conjunto de circunstâncias tal qual x não teria P. Bem, considere o número 12

e o número de apóstolos. Talvez seja impossível que o número 12 tenha a ausência da

propriedade de ser composto; mas é certamente possível que o número de apóstolos

tenha essa ausência; para esclarecer, o número de apóstolos poderia ser 11, e no caso

não seria composto. Portanto, ser essencialmente composto não é uma propriedade,

logo, a tese essencialista falha.

Como pode o defensor do essencialismo responder? A porção relevante do argumento

pode talvez começar como se segue:

(20) O número de apóstolos poderia ter sido 11.

(21) Se o número de apóstolos poderia ter sido 11, então o número de apóstolos

poderia ter sido primo.

Consequentemente

(22) É possível que o número tivesse sido primo.

e portanto

(23) O número de apóstolos não é necessariamente composto.

Mas, o essencialista tem uma réplica fácil. O argumento é bem-sucedido apenas se (23)

é construído como a asserção de re de que um certo número — 12, como ocorre — não

tem a propriedade de ser necessariamente composto. Agora (22) pode ser lido de dicto

como

(22a) A proposição o número de apóstolos é primo é possível;

ela também pode ser lida de re, isto é, como

(22b) O número que enumera (numbers) os apóstolos (isto é, o número que, como as

coisas de fato estão, conta os apóstolos) poderia ter sido primo.

A última implica (23); a primeira, é claro, não. Por consequência, para preservar o

argumento devemos tomar (22) como (22b). Agora considere (20). A mesma

ambiguidade de re/de dicto está mais uma vez presente. Lê-la de dicto gera a asserção

verdadeira (se desinteressante) de que

(20a) A proposição há apenas 11 apóstolos é possível.

Lida de re, entretanto — isto é, como

(20b) O número que (como as coisas estão de fato) enumera os apóstolos poderia ter

sido 11.

— seria repudiado com indignação pelo essencialista: pois o número que enumera os

apóstolos é 12 e adequadamente não poderia ter sido 11. Devemos, portanto, tomar (20)

como (20a).
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Isso nos leva a (21). Se (20a) e (21) implicam em (22b), então (21) deve ser construído

como

(21a) Se a proposição o número de apóstolos é 11 tivesse sido verdadeira, então o

número que (como as coisas de fato estão) enumera os apóstolos não teria sido

composto.

Porém, certamente isso é falso. Pois o que isso diz é que se tivessem sido 11 apóstolos,

então o número que, de fato, enumera os apóstolos — o número 12 — não teria sido

composto; e, na melhor das hipóteses, isso é ultrajante. Sem dúvida qualquer inclinação

para se aceitar (21a) pode ser traçada por uma propensão não notada para confundi-la

com

(24) Se a proposição o número de apóstolos é 11 tivesse sido verdadeira, então o

número que enumeraria os apóstolos teria sido primo.

(24), claro, embora verdadeira, não é de nenhum uso no argumento de Kneale.

Portanto, a objeção de Kneale ao essencialismo é, na melhor das hipóteses, inconclusiva.

4. Essencialismo e o ciclista matemático

Vejamos, portanto, uma reclamação diferente, mas relacionada. Quine argumenta que

falar de um diferença entre atributos necessários e contingentes de um objeto é

desconcertante:

Talvez eu possa evocar o sentido apropriado de perplexidade como se segue. Pode-se dizer que

os matemáticos são necessariamente racionais e não necessariamente bípedes; e ciclistas

necessariamente bípedes e não necessariamente racionais. Mas, o que um indivíduo que entre

suas excentricidades conta tanto a matemática como o ciclismo? Seria este indivíduo concreto

necessariamente racional e contingentemente bípede, ou vice-versa? Apenas na medida em que

falamos referencialmente do objeto, sem nenhum preconceito a algum agrupamento

contextualizado de matemáticos como contraste de ciclistas, ou vice-versa, não há semelhança

de sentido em classificar alguns de seus atributos como necessários e outros como contingentes.

Alguns de seus atributos contam como importantes e outros como insignificantes, sim, alguns

como permanentes e outros como passageiros; mas nenhum como necessário ou contingente.
15

Observando a existência de uma tradição filosófica em que esta distinção é feita, Quine

acrescenta que alguns atribuem isso a Aristóteles “sujeito a contradição por parte dos

estudiosos, sendo esta a penalidade por atribuições a Aristóteles”. No entanto, ele diz, a

distinção é “certamente indenfensável”.

15
Word and Object (M. I. T. Press, 1960), p. 199.
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Nesse momento, esta passagem revela que Quine tem pouco ardor à distinção entre

atributos essenciais e acidentais; mas como exatamente compreenderemos ele? Talvez,

como se segue. O essencialista, Quine pensa, presumivelmente aceitará que

(25) Matemáticos são necessariamente racionais, mas não necessariamente bípedes

e

(26) Ciclistas são necessariamente bípedes, mas não necessariamente racionais.

Mas, agora suponha que

(27) Paul K. Zwier é tanto ciclista quanto matemático.

Disto podemos inferir tanto que

(28) Zwier é necessariamente racional, mas não necessariamente bípede

e

(29) Zwier é necessariamente bípede, mas não necessariamente racional

que parecem contradizer-se duas vezes: (28) credita Zwier a propriedade de ser

necessariamente racional, enquanto (29) nega a ele essa propriedade; (29) alega que ele

possui a propriedade de ser essencialmente bípede, uma alegação disputada por (28).

Este argumento é mal sucedido como uma refutação do essencialista, quaisquer seus

méritos enquanto uma evocação de um senso de perplexidade. Porque, considera a

inferência de (29) a partir de (26) e (27). (29) é uma conjunção, assim como (26) e (27).

E, presumivelmente, seu primeiro conjucto

(30) Zwier é necessariamente bípede

é suposto seguir dos primeiros conjuctos de (26) e (27), a saber

(31) Ciclistas são necessariamente bípedes

e

(32) Zwier é um ciclista.

Mas atentos, como nesta altura já estamos, a ambiguidade de re/de dicto, vemos que

(31) pode ser lida de dicto como

(31a) Necessariamente, todos ciclistas são bípedes

ou de re como

(31b) todo ciclista possui a propriedade de ser necessariamente bípede.

E, se (30) segue de (32) e (31), a última deve ser vista como capaz de predicar de todo

ciclista a propriedade (30) atribuída a Zwier; (31), isto é, deve ser lida como (31b). Assim

tomado, há menos que uma pequena chance do essencialista aceitar isso. Sem dúvida

ele concederá a verdade necessária de

(33) Todos (bem-formados) ciclistas são bípedes

e então a verdade de (31a); ele não aceitará a obrigação de inferir que tais ciclistas

bem-formados como Zwier são essencialmente bípedes. E, os mesmos comentários
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aplicam-se, mutatis mutandis, a inferência do segundo conjucto de (29) daquelas de

(26) e (27). Em conformidade, (26) é verdadeira, mas inútil ao argumento se lemos isto

de dicto; ler isto de re, será repudiado pelo essencialista.

Tomado como uma refutação do essencialista, portanto, esta passagem perde o alvo;

mas, talvez, devemos enfatizar sua segunda metade e tomá-la como uma expressão de

uma sensação de perplexidade quanto ao que a modalidade de re poderia

concebivelmente ser. Contestações similares podem ser encontradas em outras partes

no trabalho de Quine:

Um objeto, de si mesmo e por qualquer nomear ou nenhum, deve ser visto como possuindo

alguns de seus traços necessariamente e outros contingentemente, desconsiderando o fato que o

último traço segue apenas como analiticamente de algumas formas de especificar o objeto,

enquanto o primeiro segue de outras formas de especificar isso.

E

Isto significa adaptar uma atitude ingrata em relação a certas formas de especificar x,,, e

favoritando outras formas … de alguma maneira melhor, revelando a ‘essência’ do objeto.

Porém, “tal filosofia”, ele diz, “é irracional tanto pelas minhas luzes quanto pelas luzes

de Carnap ou de Lewis”.
16

Aqui, a principal queixa de Quine é esta: um dado objeto, de acordo com o essencialista,

tem alguma de suas propriedades essencialmente e outras acidentalmente,

desconsiderando o fato que a última segue de certas formas de especificar o objeto tão

quanto a primeira faz de outras. Até aqui, isso é legítimo. A arrebitidicidade de nariz

(possamos supor) não é um dos atributos essenciais de Sócrates; no entanto, isso segue

(no sentido da questão) da descrição ‘o professor de Platão de nariz arrebitado’. Como

interpretamos ele, ademais, o essencialista mantém que entre os atributos essenciais de

um objeto estão certas propriedades não-truístas que, diferente da propriedade de ser

vermelho ou não vermelho, não segue de qualquer descrição; assim isso irá, de fato, ser

verdadeiro, como Quine sugere, que formas de especificar unicamente um objeto não

estão todas na mesma posição. Aquelas das quais cada de suas propriedades seguem

devem ser premiadas como as melhores revelações da essência do objeto.

Mas o que, exatamente, é ‘não-aceitável’ sobre isso? E como, precisamente, é

desconcertante? A real profundidade da objeção de Quine, como eu a entendo, é isso: ele

sustenta que ‘A’s são necessariamente ‘B’s devem, se isso significa alguma coisa,

significar algo como 'necessariamente', A’s são B’s ; pois “necessidade reside na maneira

16
From A Logical Point Of View (New York: Harper & Row, 1961), pp. 155-6.
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que falamos sobre coisas, não nas coisas que falamos sobre” (Ways of Paradox, p. 174).

E, portanto, a perplexidade em perguntar de algum indivíduo específico que é ambos,

ciclistas e matemáticos, se ele é essencialmente racional e contingente bípede ou

vice-versa. Talvez a reivindicação seja, finalmente, que podemos fazer enquanto um

certo sentido rude da modalidade de dicto, podemos entender a modalidade de re

apenas se podemos explicá-la em termos do primeiro.primeiro. Volto-me a tal

explicação no capítulo III.

23


