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No artigo 6 de Discours de métaphysique, Leibniz diz que Deus não faz nada

desordenadamente. No mesmo contexto, ele deixa claro que se refere à

impossibilidade de até mesmo se imaginar qualquer ‘acontecimento absolutamente

irregular’. Para ilustrar ou nos persuadir disto, ele diz:

Suponhamos, por exemplo, que alguém fizesse muitos pontos em um pedaço de papel

de forma bem aleatória, como é feito por pessoas praticando a ridícula arte da

geomancia. Eu digo que uma linha geométrica pode ser encontrada, a noção da qual é

constante e uniforme seguindo uma certa regra, tal que esta linha passa através de

todos aqueles pontos, na mesma ordem na qual a mão os fez. E, se alguém fosse bem

rápido traçando a linha, agora reta, agora circular, agora de algum outro tipo, é

possível encontrar uma noção, ou regra, ou equação comum a todos os pontos nessa

linha, em virtude da qual aquelas variadas alterações teriam que ocorrer. E, não há, por

exemplo, uma única face cujo contorno não fizesse parte de uma linha geométrica e

não pudesse ser traçado de uma só vez por um determinado movimento regido por

uma regra.
1

Acredito que esta seja uma novidade na filosofia, e ficaria muito grata se alguém que

conhecesse melhor pudesse apontar qualquer autor anterior que tivesse este

pensamento. (Encontramos ecos disso posteriormente no Principles of Mathematics

de Russell e no Tractatus de Wittgenstein.)

O que Leibniz diz possui uma consequência particular: eu não sei se ele elaborou isso

ou teria gostado. Se o que ele diz é verdade, um número indefinido de regras deveria

ser desvendável para uma linha passando através de todos estes pontos nessa ordem;

e, dado uma linha particular que assim passa por todos eles, um número indefinido

de regras produzindo isso e continuando de diferentes maneiras. Esta espécie de fato

é, claro, familiar a Saul Kripke:

1
N. T.: Todas as passagens diretas de escritos, citados no presente artigo, foram livremente traduzidas

pelo tradutor que vos fala.
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Dadas minhas intenções passadas relativas ao símbolo ‘+’, uma e somente uma

resposta é ditada como a apropriada para ‘68 + 57’. Por outro lado, embora um

examinador de inteligência possa supor que há apenas uma continuação possível para

a sequência 2, 4, 6, 8, …, sofisticados matemática e filosoficamente sabem que um

número indefinido de regras (mesmo regras enunciadas em termos de funções

matemáticas tão convencionais quanto polinômios comuns) são compatíveis com

qualquer segmento finito inicial. Assim, se o examinador me incita a responder, depois

2, 4, 6, 8, …, com o único próximo número apropriado, a resposta adequada é que não

existe tal número, tampouco há qualquer sequência infinita única (regra determinada)

que prossegue a sequência dada. (pp. 17-18)

O examinador de inteligência teria arbitrariamente fixado uma resposta como sendo

a correta.

Kripke prossegue perguntando: desde que o processo de explicar que função nós

queremos dizer deve eventualmente parar, com funções e regras ‘últimas’ estipuladas

‘apenas por um número finito de exemplos’, não é nosso procedimento arbitrário

apesar de tudo? ‘Em que sentido é meu efetivo procedimento de cálculo, seguindo

um algoritmo que produz “125”, mais justificado por minhas instruções passadas do

que um procedimento alternativo que teria resultado em “5”?’ (p. 18). A esta altura,

ele coloca uma nota de rodapé que abre com: ‘Poucos leitores… a esta altura serão

tentados a apelar para uma determinação a “prosseguir do mesmo modo” que antes.’

(p. 18, n. 13). Acho uma pena que ele realmente não discute isto. Sua nota de rodapé

estava preocupada principalmente em falar que tais questões de ‘relativa’ ou

‘absoluta’ identidade não tem nada a ver com a questão. Porém, a questão: ‘O que

está prosseguindo do mesmo modo?’ tem tudo a ver com isso.

Sob o tênue risco de ser injusto com Leibniz, associarei seu nome ao ponto que um

número infinito de regras é compatível com, digamos, um segmento inicial de uma

série, por exemplo, 1, 5, 11, 19, 29; ou com tal que ele mesmo esboça. Não chamo isso

de um ponto-Wittgenstein, pois não sei se ele se referiu a isso em algum momento.

(Talvez, §213 — ‘este segmento de uma série obviamente admitia de diversas

interpretações’ — é uma referência parcial a isso.)
2
. Mas, desde que isso seja verdade,

não há uso em dar um trecho de uma série e sugerir que isso lhe dá com certeza

matemática ou necessidade lógica a função para uso em desenvolver essa série a

mais. Presumo que é este fato que leva Kripke à sua consideração da ‘questão cética

de Wittgenstein’ como uma questão de se há qualquer fato tal que ‘minha intenção de

significar uma função em vez de outra por “+”.’ (p.28). Ou novamente, ele fala de si

mesmo afirmando que ele definitivamente quer dizer adição por ‘mais’ e insiste que

afirmando isto, ‘afirmo que o presente significado que dei para “+” determina valores

para arbitrariamente quantias maiores’. (p. 29, n. 21). Ele inventa um nome, ‘quus’,

para uma função cujos valores coincidem com aqueles de mais até um ponto e depois

são sempre 5. Dado que os exemplos anteriores nos quais eu tenho calculado n + m

2
Ludwig Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen (Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1977).
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estão dentro dos limites da coincidência, ‘O cético argumenta que não há nenhum

fato sobre o que eu quis dizer, se mais ou quus’. (p. 39) ‘Não pode haver nenhum fato

acerca do que quis dizer por “mais”, ou qualquer outra palavra em qualquer tempo.’

(p.21).

Esta última sentença acaba o parágrafo. O próximo começa:

Isto, então, é o paradoxo cético. Quando eu respondo de uma forma ao invés de outra a

um problema como ‘68 + 57’, posso não ter nenhuma justificativa para alguma

resposta em vez de outra. Desde que o cético que suponha que eu quis dizer que quus

não pode ser respondido, não há fato sobre mim que distinga entre meu significado de

mais e meu significado de quus. (p.21)

Não tenho certeza se o ‘Isto’ no início desta citação olha para trás à sentença anterior,

ou adiante para a próxima. Talvez, isso não importe, pois Kripke havia dito

previamente que as questões de se há ‘tal fato’ e se tenho razão em dar 125 como a

resposta, estão relacionadas.

Nem a acurácia do meu cálculo nem de minha memória estão sob disputa. Assim, deve

ser concordado que se eu quis dizer mais, então a menos que eu desejasse alterar meu

uso, tenho razão em responder (de fato, compelido a resposta) ‘125’, não ‘5’. Uma

resposta ao cético deve satisfazer duas condições. Primeiro, deve dar um relatório de

que fato é (sobre meu estado mental) que constitui o meu significado de mais, não

quus. Porém, além disso, há a condição de que qualquer candidato suposto a tal fato

deve satisfazer. Deve, em algum sentido, mostrar como eu tenho razão em dar a

resposta ‘125’ para ‘68 + 57’. (p. 11)

Ele havia previamente dito:

… Não quero simplesmente fazer um salto no escuro injustificado. Eu sigo direções as

quais previamente dei a mim mesmo que unicamente determinam que nesta nova

instância eu deveria dizer ‘125’. Quais são estas direções? Por hipótese, nunca

explicitamente disse a mim mesmo que eu deveria dizer ‘125’ nesta instância. Nem

posso dizer que devo simplesmente ‘fazer a mesma coisa que sempre fiz’ se isto

significa ‘calcule de acordo com a regra exibida por meus exemplos prévios’. Essa regra

pode apenas também ter sido a regra para quadição (quaddition)
3
… A ideia de que

quadição é o que quis dizer, que em meu frenesi repentino havia alterado meu uso

prévio, dramatiza o problema. (pp. 10-11)

Agora, justificarei meu lamento de que Kripke não discutiu o ''prosseguindo do

mesmo modo’’. É uma questão que o ponto Leibniz torna problemática de uma forma

elementar. O que é necessariamente o próximo termo na série, ou o ponto na qual a

3
N.T.: A esta altura, o leitor mais ávido já percebeu que Kripke utiliza a palavra ‘quus’ para referir-se

às alternativas de significados para a questão em voga. Em português, a quadição nada mais é que um

derivado de quus, é a operação de quus tal como a adição é a de mais. Sendo que no original, em

inglês, o termo é ‘quadditon’.
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linha traçada tem que alcançar, além dos pontos que já estão no papel? Parece que

não há tal coisa sem a fórmula, regra, ou equação. Por esta razão, a referida nota de

rodapé de Kripke (pp. 18-19, n. 13) peca contra o que tenho citado da página 18.

Porque, na nota de rodapé ele diz:

Se alguém que calculou ‘+’ como fazemos para argumentos curtos obteve respostas

bizarras, no estilo de ‘quus’, para argumentos maiores, e insistiu que ele estava

prosseguindo do mesmo modo que antes’ não reconheceríamos sua reivindicação que

ele estava ‘prosseguindo do mesmo modo’ como é para os argumentos curtos. O que

podemos chamar de resposta ‘certa’ determina o que chamamos de ‘prosseguindo do

mesmo modo’. (meus itálicos)

É possível — mesmo provável — que Kripke escreveu estas linhas como se isto

estivesse aderindo à máscara de Wittgenstein, dizendo com a intenção de expressar

uma visão de Wittgenstein. Nesse caso, ele não é ele mesmo pecando contra o que

disse na página 18, mas fazendo como se Wittgenstein fizesse também.. Agora, acho

que ele não poderia citar qualquer coisa de Wittgenstein para justificar a última

sentença (apesar de soar mais "Wittgensteiniano" do que "Kripkiano"). E como a

prévia, longa sentença, a única evidência que temos sobre o que Wittgenstein diria é

adverso ou neutro. A sentença em si mesma é (estritamente) verdadeira: iríamos

provavelmente pensar tal pessoa excêntrica ou balançar nossas cabeças e dizer que

não podíamos percebê-lo. Porém, assim talvez também o faríamos para o exemplo de

Wittgenstein: o homem que primeiro aprendeu o sistema decimal de números

(Investigations, §143) e então faz exercícios escrevendo séries em uma ordem da

forma +n (Investigations, §185). Seus exercícios têm sido no domínio de números

acima de 1000. Agora, rogou a continuar a partir de 1000 com +2, ele escreve 1004,

1008, 1012. Quando nós dizemos a ele, gritamos: ‘Você deveria adicionar dois: olhe

como você começou a série!’ ele diz ‘Sim; não está correto? Pensei que era assim que

deveria fazê-lo!’ e ‘Mas prossegui do mesmo modo, não o fiz?’ Wittgenstein esboça o

caso e diz: ‘Seria agora inútil falar “‘Mas você não pode ver…?” e repetir os velhos

exemplos e velhas explicações’.

A passagem é famosa; a citei por causa da maneira que ela termina: ‘Em tal caso,

diríamos, talvez: esta pessoa, por sua própria natureza, compreende aquela ordem,

segundo nossa explicação, do mesmo modo como nós a compreenderíamos:

“Adicione 2 até 1000, 4 até 2000, 6 até 3000, etc.”’

Isto é, há aqui uma diferente compreensão — e estranha. Porque, Wittgenstein

imediatamente compara isso ao reagir naturalmente de um ser humano a um gesto

apontador da mão por observar a direção da ponta dos dedos para o pulso.

Nisto, não há sugestão que iríamos dizer: ‘Ele não está seguindo da maneira que

começou!’. Claro, o exemplo é tão estranho — e não foi suposto ser — que não se

pensa exatamente em praticalidades: de como ‘nós’ realmente reagiríamos.

Provavelmente, nunca o levaríamos longe o suficiente para fazer a observação
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sugerida, mas apenas diríamos que ele estava sem esperança, pareceu tudo certo à

primeira vista, porém por alguma razão, não era bom ensiná-lo além de 1000. Há

pessoas que não podem aprender a contar o tempo, podemos refletir. Não nos damos

ao trabalho de descobrir o que eles estão fazendo quando ‘tentam’. E lembramos

quão tardio (aparentemente) o daltonismo foi notado, quão tardio provocou a

atenção do mundo culto. Antes disso, parece provável que, digamos, as pessoas

daltônicas da cor vermelho-esverdeado pareceram estúpidas em várias ocasiões.

Como Wittgenstein imagina o caso, entretanto, continuamos com isso o tempo

suficiente para descobrir que existe algo como uma reação governada por regras; o

aluno compreende a regra, junto com as instruções, diferentemente. Se formos tão

longe, poderíamos dizer que ele não estava prosseguindo do mesmo modo que ele

começou? É um diferente mesmo modo do nosso ‘mesmo modo’. Isso não quer dizer

que o ‘mesmo’ significa alguma coisa diferente, exceto no sentido que se eu tenho

uma cerveja e você tem um whisky e nós dois dizemos ‘o mesmo novamente’ meu

‘mesmo’ significaria cerveja e o seu whisky. (Kripke tem uma agradável nota de

rodapé sobre objetos do verbo ‘quer dizer/significa’ (to mean) na p. 9.).

A relevância do apontamento de Leibniz é óbvia. O aluno imaginado está aplicando a

mesma regra? Como nós? Não, não como entendemos isso; a regra é reinterpretada

ou alterada por nós a fim de descrever seu modo de prosseguir-se. Assim, ele está

aplicando a mesma regra — como ele começou? Ou estaria ele aplicando a regra +2

— mas erroneamente? Aqui, Wittgenstein imagina o comentário: ‘O que você está

dizendo chega a ser isto: uma nova visão - uma intuição - é necessária a cada passo

para realizar a ordem +n corretamente. Ele explode (explodes):
4

Para executá-la corretamente! Como se decide então qual é o passo correto em um

determinado ponto? — ‘O passo correto é aquele que se conforma à ordem — como foi

significada.’ Assim, quando você deu a ordem, você quis dizer que o aluno devia

escrever 1002 após 1000 — e quis dizer também que ele devia escrever 1868 depois de

1866 e 100036 após 100034, e assim por diante — um número infinito de tais

proposições? — ‘Não, o que quis dizer é que ele devia escrever, após cada número

escrito, o segundo número seguinte; e a partir disso, todas aquelas proposições seguem

da sua posição.’ — Mas [Wittgenstein responde] é justamente essa a questão: o que,

numa posição qualquer, se segue a partir dessa proposição. Ou novamente — o que

deveríamos chamar de conformidade com essa proposição (e também com a mente

[intenção] que você estava colocando então nisso —não importando em que isso tenha

consistido). (Investigations, §186)

(Fiz aqui um novo esforço para traduzir Meinung, o que nesta frase é terrivelmente

difícil de ser feito em inglês. N.B. este uso de 'mente' é um pouco antiquado.

4
N.T.: Anscombe, de fato, diz “He explodes”.
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Poderíamos dizer ‘Isso não estava em sua mente’ ao discutir como algo no ‘último

desejo e testamento’ de alguém foi realmente realizado.)
5

O que é ‘apenas a questão’ é evidentemente: ‘Qual é o próximo-mas-um número

aqui?’ O aluno tem apenas realizado exercícios e testes até 1000. Assim, ele tem

aprendido a escrever o número de quatro dígitos 1000 depois de 999. — Se ele não

sabia o que escrever após 999, isso não seria nenhuma surpresa. Algumas vezes dei

uma série (ver Fig. 1)

? §

?! ?? ?§

§! §? §§

?!! ?!? ?!§

??! ??? ??§

?§! ?§? ?§§

§!! §!? §!§

§?! §?? §?§

§§! §§? §§§

Fig. 1

e pedi a uma classe para sugerir ‘a’ próxima fileira; portanto, sem dúvidas,

comportando-se como o examinador de inteligência. Suponho que se eu lhes desse

?!!! para começar a nova fileira, isso ajudaria. Acho particularmente difícil prosseguir

como queria, exceto, realmente ao lembrar o avanço de numerais na notação decimal

— minha intenção sendo produzir algo nessas linhas. Crianças não possuem tal

modelo. Ainda assim elas aprendem! — e eventualmente podem prosseguir além de

qualquer coisa que lhes tenham sido dadas! Wittgenstein não nos diz nada sobre seu

aluno de §143 e §185, que definitivamente implica que ele tem concebido os números

cardinais básicos além de 1000, assim não sabemos se ele prosseguiria com essa

série: 1002, 1004, 1006, etc., ou se devemos assumir que ele o fez da maneira

habitual. Provavelmente, a última; mas note que se a primeira fosse o caso, sua

maneira de tomar ‘o próximo exceto um’ seria perfeitamente inteligível. Se a última

fosse o caso, é a sua maneira de prosseguir com +2 que é estranho (apenas

5
N. T.: Neste mesmo contexto, a tradução de José Carlos Bruni, na edição brasileira do Philosophische

Untersuchungen (Investigações Filosóficas. Nova Cultural Ltda, 2000) de Wittgenstein, sugere a

tradução de Meinung por sentido, em português.

Hacker & Schulte (Wittgenstein, 2009a, p. 260-261) discordam da tradução de Anscombe de Meinung

por opinion, e a corrigem por meaning, em harmonia com as evidências filológicas. Naturalmente,

deve-se tomar aqui, por um lado, a palavra Meinung (opinião, mas também parecer, significado,

conceito) dentro não somente da evidência filológica (cf. MSS 116, p. 266; 128, pp. 7 e 37; 129, pp. 163

e 167) que indica, mais propriamente, um conceito formado episodicamente, ou em função de

circunstâncias fortuitas, mais como um querer dizer alguma coisa naquele momento e que depois

poderá se modificar, mas também, por outro lado, dentro do contexto mais imediato, que indica que

tratamos daquilo que podemos dizer apenas num determinado momento. No uso aqui exposto, o

“significado” está mais próximo da “opinião” do que de uma, digamos assim, “propriedade semântica

da sentença”. (Retirado de: Investigações Filosóficas-Philosophische Untersuchungen, tradução e

notas João José R. L. de Almeida,  166. [§ 639] 2021).
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acharíamos seu avanço dos números cardinais estranho no primeiro caso). Por que

os números 1001 e 1003 não contam como determinadores do que é o próximo

exceto um? Bem, o fato que alguma coisa é um numeral de dois dígitos no sistema

decimal ‘não importa’ se estamos falando do ‘próximo exceto um’. Se esse fosse um

obstáculo intransponível a alguém, achá-lo-íamos incompetente para aprender,

talvez mentalmente defeituoso.

Kripke cita de Remarks on the Foundations of Mathematics (pt. 1, §3): ‘Como eu sei

que operando a série +2 devo escrever “20,004, 20,006” e não “20,004, 20,008”? (A

questão “Como sei que esta cor é verde?” é similar.)’ Em Philosophical

Investigations, §381, encontramos: ‘Como eu digo que esta cor é vermelha? — Seria

uma resposta dizer “Eu aprendi português”.’ Não podemos inferir que isso também

responderia a outra questão? Uma resposta mais completa para a questão da cor

poderia ser: ‘Não sou cego e não sou daltônico e aprendi português’. Assim, também

com a primeira questão: ‘Aprendi esse tanto de português’. — Porém, não parece

importante qual língua alguém aprendeu. Tenho tanto domínio de uma língua que

inclui este tipo de coisa.

Parece mais óbvio que alguém está ‘fazendo algo novo’ ao responder uma simples

questão aritmética nova ou desenvolvendo um novo pedaço de uma série — digamos,

dos números cardinais — do que quando alguém chama um novo objeto de

‘vermelho’. O que dizer disso?

Wittgenstein não parece atribuir nenhum valor a isso. Porque, ele diz: ‘Se uma

intuição é necessária para desenvolver a série 1 2 3 4…, então também é para

desenvolver a série 2 2 2 2… (Investigations, §214). Aqui alguém quer dizer: 'Mas

meramente repetir é diferente!’ É por isso que ele imediatamente perguntará: ‘Mas

pelo menos, o mesmo não é o mesmo?’ (Investigations, §215), o que leva a

considerações sobre identidade, regras e acordos. Estas, entretanto, no momento não

nos concernem. §214 pode não nos mostrar definitivamente que Wittgenstein

considera 2 2 2 2 na mesma luz que 1 2 3 4, pois em nenhum caso teve ele qualquer

respeito à ideia da intuição na qual é sugerida. ‘Intuição, uma escapatória

desnecessária.’ (Investigations, §213). Assim, §214 pode apenas ser um coup de

grâce para a intuição. Isto, no entanto, pode apenas funcionar se esses que querem

invocar uma intuição estão impressionados pela ideia de que você está fazendo

alguma coisa nova, alguma coisa a mais ou diferente, todo tempo desenvolvendo

(digamos) a série dos números cardinais, mas sentiria que você não estaria apenas

prosseguindo com 2s — como podemos sentir que você não está chamando algo

desta cor de ‘vermelho’ novamente.

Mas agora: Wittgenstein fala não apenas de prosseguir escrevendo 2, mas de

desenvolver a série 2 2 2 2… Suponha que eu sou uma criança desenvolvendo a série

decimal 10/3, ninguém poderia dizer que isto não foi descobrir o que isso era a cada

passo que dei. Para ser clara, Wittgenstein não está nos dando uma fórmula para 2 2
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2 2…, mas então não faz uso da fórmula para 1 2 3 4… Se escrevendo 2 2 2 2… é

desenvolver uma série, o invocador da intuição deve aceitar o §214 e dizer que uma

intuição é apenas necessária para 2 2 2 2… E assim, este exemplo mostra que

Wittgenstein vê o que nós podemos chamar de ‘mera repetição — nada novo’ na

mesma luz que o caso do desenvolvimento de uma série onde sentimos que isso é

sempre ‘alguma coisa nova’ que alguém está fazendo. Para recapitular de §186, ‘A

questão é, o que, em qualquer lugar particular, segue-se dessa proposição. Ou o que

devemos chamar de acordo com isso (e com a mente que você está pronunciando

isso).’ A ‘nova’ coisa é que isto é a resposta neste lugar. O lugar é novo. E que pode

ser visto para cada lugar em 2 2 2 2… se isso é o desenvolvimento de uma série. Mas

também veremos isso, aparentemente, se ‘vermelho’, ‘vermelho’, ‘vermelho’,

‘vermelho’ é uma cadeia de aplicações da palavra ‘vermelho’. Para diferenciar

objetos? — Não necessariamente se estas são declarações, por exemplo; elas são

temporalmente distintas. (Isto traz uma maneira na qual uma definição ostensiva da

palavra ‘vermelho’ não ‘possui tudo nisso’. Pense em um alemão perguntando-se qual

tipo de palavra está sendo exposta. ‘Isto é vermelho’ digo eu, segurando em pé um

pequeno livro vermelho. ‘E é isto ainda vermelho?’ ele pergunta enquanto eu o

coloco abaixo. ‘Sim’. Ele está satisfeito: pois ele estava hesitante entre ‘rot’

(vermelho) e ‘aufrecht’ (vertical).)
6

E a questão ‘o que fazer neste lugar’ surge

mesmo para a ordem ‘continue escrevendo 2’.

Um novo lugar na série, uma nova ocasião, outro tempo — todos estes, parece, são

assimilados sob um título. As questões ‘Como sei que 1197 é o próximo número

ímpar após 1195?’, ‘Como sei que esse gosto é doce?’ e ‘Como sei que esta nota é alta?’

podem todas serem respondidas por ‘eu aprendi português — essa parte do

português’. Compare e contraste ‘Como sei que isto é uma barata? Uma premissa?

Um romance? Um carvalho? Uma sátira? Um arco-íris? Um buraco? Uma risada?’

A comparação entre vermelho e operar na série de +2 no número 20,004 é

extremamente interessante. A explicação de Kripke é ‘uma tese central deste escritos’

(p. 20): nomeadamente que Wittgenstein propõe um paradoxo cético irrefutável e

surge com uma ‘solução cética’ — uma ‘conclusão cética sobre regras e a atendente

rejeição de regras privadas’. Isto ‘é difícil de engolir no geral, mas parece

especialmente antinatural em duas áreas. A primeira é matemática… outra é essa de

uma sensação ou imagem mental… Por causa destes dois casos, matemática e

experiência interior, parecem assim ser obviamente contra-exemplos a visão de

Wittgenstein sobre regras, Wittgenstein trata cada uma em detalhes.’ (pp. 79-80)

A exegese está errada. Wittgenstein apresentando argumentos céticos: o ‘novo

problema cético’ que Kripke expressa grande admiração na página 60 — é o

argumento de Kripke.

6
N.T.: O exemplo faz mais sentido em inglês, pela confusão do termo ‘red’ em inglês em relação aos

termos em alemão, além da ambiguidade presente no is do inglês, que em português se difere em é e

está.
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Superficialmente, é fácil provar que Wittgenstein não possui nenhum problema

cético como Kripke o credita. Em §84-86, onde ele considera como a aplicação da

regra, e uma dúvida sobre isso, podem ser resolvidas por outra, e isso por sua vez em

outra, e assim por diante, ele diz, ‘Isso não é dizer que duvidamos por que podemos

imaginar uma dúvida’. Também, ele pergunta se uma tabela que alguém consulta

olhando de uma palavra a uma imagem é incompleta sem um esquema para dizer a

esse alguém isto; a resposta é evidentemente não. Já examinamos §185 e §186, onde,

de fato, a ideia do modo correto de prosseguir com a série sob uma ordem ‘+2’ é

questionada porque (a) as explicações e exemplos são inúteis para demonstrar a

corretude de nossos modos para alguém que tem uma resposta anormal a eles,

mesmo pensando que a resposta é a expressão de alguma compreensão sistemática

e (b) o que se deve fazer em cada lugar da série, em ordem a obedecer a regra, é

exatamente o que está em questão quando consideramos alguém que faz alguma

coisa diferente de nós e não está, em nenhum senso ordinário, cometendo um erro.

Esta é, eu acho, a melhor passagem para Kripke ter chamado de ‘cética’. Porém, qual

é a dúvida? Kripke acha — aparentemente — que um argumento, no qual um trecho

de uma série não pode dizer a você a continuação dela, é correto o suficiente; e ele

aparenta aceitar o argumento que, desde que a regra possa ser reinterpretada ad lib.,

você não pode simplesmente apontar, como Leibniz, para a regra, ou fórmula, ou

equação. Mas ele está certo de que há a resposta certa para uma soma, embora agora

isto não possa depender tanto dos exemplos prévios quanto da fórmula n + m com

uma interpretação. Então ele é guiado, até onde posso perceber, a pensar que a

garantia requerida reside no que ele quis dizer ou teve a ‘intenção de querer dizer’

pelo símbolo de adição — esse sendo o exemplo que ele escolheu para a discussão.

Ele pode felizmente aproveitar-se da palavra ‘noção’ de Leibniz.

A discussão de Wittgenstein enfatiza diversas vezes algo que Kripke não menciona: o

professor não pode suceder em ensinar a menos que o aluno tenha certas reações às

quais ele não é obrigado a ter e que o professor não possa ensinar-lhe; é responsivo

em certos modos aos quais ele não tem que ser. E isto não significa que o professor

não pode ensinar, por exemplo, um aluno desatento. Ao invés disso, ele não seria

capaz de ensinar-lhe a menos que, por exemplo, ele saiba de cor os números

cardinais e em ordem, e prossiga em um novo trecho, após os exemplos e a prática,

como isto e não de algum outro modo. Isto é algo que não pode ser ensinado; é um

pré-requisito do ensinar. Os antigos e medievais tiveram um problema de se e como

ensinar é possível; o ponto que tenho feito — que está em Wittgenstein — é uma

contribuição a essa discussão; a questão, eu acredito, não é discutida hoje em dia.

Nunca ouvi falar disso ser uma questão discutida nos departamentos de filosofia: É

possível um ser humano ensinar outro? Você pode contar-lhe histórias; você pode

ensinar-lhe a calcular? Você pode fazer algo ao qual é chamado ensinar; mas ele

apenas acaba conhecendo, se ele tem tido estas reações, não essas, durante o curso

do ensino.
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Entretanto, o que é chamado de ensinar acaba, se bem-sucedido, com o aluno sendo

capaz de realizar o que, em um certo sentido, ele não pode ser ensinado. E então, o

aluno — tome-o sendo Kripke — se refere à adição por ‘+’, e o que ele se refere é uma

função ‘que determina valores para, arbitrariamente, maiores montantes’, isto é,

cardinais finitos arbitrariamente grandes. Se é aplicável para qualquer outra coisa,

não sabemos, pois Kripke não nos diz. Mas ele insiste que ‘o cético’ argumenta que

não pode haver tal fato como o que ele quis dizer com adição por ‘+’ no passado e que

o argumento do cético não é apenas inventado, mas aceito por Wittgenstein. Kripke

não poderia, entretanto, citar qualquer coisa para resultar que ‘não pode haver tal

fato, etc’. É sua dedução de procedimentos passados ‘sendo ‘apenas finitos em

número’ e variavelmente contínuo e a partir de regras’ sendo indefinidamente

reinterpretáveis.

Wittgenstein, contudo, não diz ou insinua que não possa haver tal fato.

É correto quando alguém diz ‘Quando eu lhe dei esta regra, queria dizer que você

devia… neste caso’? Mesmo se, ao dar a regra, ele não pensou neste caso? Certamente é

correto. Porque ‘querer dizer isto’ não significa: pensar nisto. Porém, agora a questão

é: como julgamos se alguém queria dizer isto? — Que ele dominou a técnica particular

da aritmética e da álgebra, e de dar a outro a instrução usual no desenvolvimento da

série, é tal critério. (Investigations, §692)

Tampouco, temos que desviar o olhar de nossas passagens §185 e seguir para obter

esta informação; isso não é uma reflexão tardia, nem pertence a um movimento de

pensamento em Wittgenstein: ‘Como eu posso lidar com este problema cético

sinistro?’ Eu discuti §185 e §186; §187 começa com:

‘Mas eu já sabia, naquela ocasião em que dei a ordem, que ele deveria escrever 1002

depois de 1000.’ — Certamente; e você pode também dizer que você quis dizer isto na

ocasião; apenas você não deveria se deixar enganar pela gramática das palavras ‘saber’

e ‘querer dizer’, Porque, você não pensou que pensara, na ocasião, no passo de 1000

para 1002 — e mesmo se pensara, não pensara em outros. Seu ‘já havia pensado na

ocasião…’ significa algo como: ‘Se alguém me tivesse perguntado naquela ocasião que

número deveria escrever após 1000, teria respondido ‘1002’.’ E que eu não duvido. Isto

é uma suposição do mesmo tipo que, digamos, a seguinte: ‘Se ele tivesse caído na água,

então eu teria pulado atrás dele. — Agora, onde estaria o erro de sua ideia?’

Nas páginas 69-70 Kripke indica que Wittgenstein não afirma teses filosóficas

amplas: é fácil então evitar o perigo da negação de qualquer crença ordinária.

Sempre que, nosso oponente insiste na propriedade perfeita de uma forma de

expressão ordinária (e.g., que ‘os passos são determinados pela fórmula’, ‘a aplicação

futura já está presente’ [!]) nós podemos insistir que se estas expressões são

propriamente compreendidas, concordamos. O perigo vem de quando tentamos dar
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uma formulação precisa do que nós estamos negando — qual ‘interpretação errônea’

nosso oponente está posicionando nos significados ordinários de expressão.

O que Kripke não parece reconhecer aqui é que corretamente atacar uma ideia

filosófica — em qualquer caso do tipo, ao qual se agarra a nós como um disparate, é

provável que haja dificuldades em caracterizá-lo. ‘Os passos são determinados pela

fórmula’ — alguém pode estar contrastando fórmulas ao dizer isto; e que é

inofensivo. Mas — há algo que alguém pode estar dizendo, algo difícil de distinguir; e

que pode possuir um sentido ao qual não é o que alguém supõe.

Da mesma forma, deveríamos notar que Wittgenstein não falha em dar expressão

àquilo que ele está atacando. Ele diz que a primeira coisa que ele gostaria de dizer

(tendo perguntado ‘Onde sua ideia deu errado?’) seria: ‘Sua ideia era que significar a

ordem já tinha, a seu modo, tomado todos esses passos: que sua mente, ao significar

a ordem, como se voasse adiante e fizesse todas as transições antes de você chegar

fisicamente a este ou àquele.’ (Investigations, §188) Ele acrescenta: ‘Assim, você

estava inclinado a usar expressões como “Os passos já são realmente tomados,

mesmo antes de tomá-los na escrita, ou oralmente, ou no pensamento”. E isso

pareceu como se eles estivessem em um modo particular determinado previamente,

antecipado — como apenas o significar pode antecipar a realidade.’ Kripke não

menciona algumas dessas formulações de Wittgenstein sobre o que ele está atacando.

É possível que isto seja porque ele mesmo iria querer aceitá-las, mas não — não

poderia — negar suas absurdidades.

Em §190 Wittgenstein imagina alguém usando um sinal em uma fórmula, e nosso

dizer, ‘se com “x!2” sua intenção é x², você obtém este valor para y, mas se você quer

dizer 2x, você obtém esse.’ Ele então nos convida a perguntar para nós mesmos

‘Como alguém tem uma ou outra intenção em usar “x!2’?” Ele declara que esse será

como o significado de alguém pode determinar os passos com antecedência. Isto é

um exemplo interessante porque envolve o uso de um sinal que não está em uso

comum. Como alguém poderia treinar alguém que não saiba tanto ‘x²’ nem ‘2x’, no

uso de ‘x!2’ com o significado de um deles? Como (assumindo a própria inocência

tanto de ‘x²’ como de ‘2x’) iria alguém explicar ‘x!2’, quando isso possui um destes

significados autonomamente?

A passagem implica que, qualquer que seja a intenção de tal significado como x²,

para um sinal desconhecido, será assim que a intenção de um sinal pode determinar

passos com antecedência. Isto parece ser um pouco um modo indireto de dizer que

os critérios para N.N.s tendo em vista o aluno a fazer isto neste lugar desta série

inclui a possessão de uma certa técnica da aritmética. Eu apenas digo ‘inclui’, pois eu

não estou, obviamente, esboçando o resto da situação de N.N. e do aluno. Mas esta

parte do conjunto total de critérios é a parte atarefada do problema de Kripke.
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A essa altura, devemos ressaltar que Wittgenstein não pensa como Kripke, que um

trecho de uma série não pode corretamente ser tomada a ser continuada assim. Isso

pode: Tanto ser por familiaridade com ela ou por adivinhação de uma fórmula ou

princípio de desenvolvimento e tendo um palpite confirmado pelo próximo número,

um é dado. (Ver Investigations, §151) Para a objeção: ‘Você deve ter escolhido uma

de várias interpretações possíveis’, ele responde: ‘Nem um pouco disso! Em algumas

circunstâncias uma dúvida era possível. Porém, isso não é dizer que eu tive, ou

mesmo poderia ter tido, qualquer dúvida.’ (Investigations, §213). Nem o ponto de

Leibniz, tampouco a reinterpretabilidade de uma fórmula ou regra faz Wittgenstein

errar a exclamação ‘Agora eu posso continuar!’.

Eles fazem Kripke retroceder a um estado mental de significado e querer uma

consideração do ‘fato sobre seu estado mental’, no qual constitui seu significado seja

lá o que ele quer dizer. Deve ser levado em consideração que justificará, por exemplo,

seus cálculos de n + m. O que ele permitirá como justificativa tem que ser

formalmente (e não apenas na prática) imune às objeções baseadas no ponto de

Leibniz ou na reinterpretabilidade das regras.

As considerações de Wittgenstein, às quais citei, do tipo de coisa que você queria

dizer para mim para dar 1868 como sucessor de 1866 na série +2, Kripke, sem

dúvida, contaria como um pedaço da ‘solução cética’ (embora eu tema que ele não

atenda a isso).

Kripke não pode provar a existência do fato que ‘o cético’ nega. Agora, o ceticismo

não pode suportar a imaginabilidade da dúvida. Você deve duvidar se você pode

pensar numa dúvida. Assim, Kripke é confrontado com uma terrível ameaça se ele

não pode responder o cético. Como ele pode dizer que ele sabe? — Sabe o quê? — Que

ele possui ‘razão para ser tão confiante que ele deveria responder “125” e não “5”.’

(ver p. 11) Claramente, ele não se sente justificado em responder como Wittgenstein,

‘Eu não tenho dúvida’. E, ‘Meus olhos estão fechados’. Não sei se ele considerou

seriamente esta possibilidade como qualquer outra coisa além de uma espécie de

blefe.

E ainda ele diz que o problema ‘não é [A] “Como sei que 68 mais 57 é 125?”, ao qual

deveria ser respondido por um cálculo aritmético, mas ao invés disso [C] “Como sei

que 68 mais 57 como eu quis dizer ‘mais’ no passado deveria denotar 125?”’ (p. 12)

Porém: Apenas se A não puder ser resolvido como isso é e como ele diz isso, C

relevantemente surge. A demanda que qualquer estado mental estava significando

mais deveria em algum sentido mostrar como é justo Kripke dar a resposta ‘125’,

querendo dizer que ele gostaria de alguma consideração deste estado mental passado

para justificar dizendo que 68 mais 57 é 125 — contrário àquilo que ele diz na p. 12.

Por que não simplesmente dar o cálculo como a justificação e deixar as coisas assim?

A resposta deve ser: porque afinal, Kripke pensa que você pode levantar uma dúvida
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sobre o cálculo por si mesmo, se a questão cética sobre o passado não puder ser

respondida.

Aceitemos que a dúvida cética se transforma em uma dúvida sobre significado

presente, assim como significado passado, e sobre significado de qualquer palavra; e

que isto é necessariamente uma dúvida sobre se ‘125’ é a resposta correta para a

soma.

Então, podemos analisar a ‘condição…’ de Kripke ‘...que qualquer candidato suposto

para tal fato deve satisfazer’, isto é, tal fato sobre o estado mental de alguém constitui

o significado de alguém de mais. Isto é, que deve, em algum sentido, mostrar como se

justifica dar a resposta "125" a "68 + 57". Esta demanda parece ser impossível para

qualquer ‘fato sobre um estado mental’ a satisfazer, a menos que seja extremamente

generosa sobre o que deve ser contado como um ‘fato sobre um estado mental’. Por

exemplo, Wittgenstein, respondendo à questão ‘Como julgamos se alguém queria

dizer isso?’ diz: ‘O fato que ele tem, por exemplo, dominado uma técnica particular

na aritmética e na álgebra, e que ele ensinou alguém a expansão de uma série no

modo usual, é tal critério.’ (Investigations, §692) Agora, podemos dizer: Aí está, há o

fato do estado mental em que ele estava ou estava tendo ou qual era seu estado

mental — quando ele disse a esse aluno para continuar adicionando 2? Todas estas

passagens em itálico soam estranhas; elas parecem expressar algo diferente do que

queremos. Mas esqueçamos isso: meu ponto presente é que chamar isso ‘um fato

sobre um estado mental’ é como chamar ‘alguém tem jogado xadrez na sala ao lado

cinco minutos antes’ uma descrição de um ‘fato sobre meu estado físico’ em um certo

período. O que alguém naturalmente iria querer dizer por ‘um fato sobre o estado

mental de alguém’ (considerando isto na maneira em que filósofos da tradição

empirista têm considerado) seria alguma característica atual da postura mental de

alguém (possivelmente momentaneamente). Claro, se alguém diz que alguns termos

de estado mental são ‘disposicionais’, alguém poderia não querer dizer somente isso.

Kripke devota um grande espaço para lidar com esta sugestão, feito a ele como uma

solução para seu problema cético; ele lida com o que eu entendo ser o significado de

seus interlocutores para fazê-lo, de forma muito eficiente. No geral, eles parecem ter

significado algo como o conjunto de um despertador; algo ao qual, teoricamente,

poderia ser diretamente inspecionada por alguém olhando diretamente dentro do

mecanismo. Tal não é o sentido em que o conhecimento, por exemplo, é um conceito

disposicional. Em nenhum dos sentidos significa mais por ‘+’ disposicional. Assim,

eu não direi mais sobre esta parte do livro. É interessante notar, com alguma

curiosidade, que Kripke fala de um estado mental ao invés de um ato mental;

possivelmente ele aceitar a observação de Wittgenstein que é completamente

equivocado pensar do verbo ‘querer dizer’ (com sujeito pessoal (to mean)) como o

nome de uma atividade intelectual (ou mental). (Investigations, §693)

Isso me leva para as boas observações de Kripke sobre a dificuldade de argumentar

‘que significar adição por “mais” denota uma experiência irredutível, com sua própria
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quale, conhecida diretamente por cada um de nós por introspecção. (Dores de

cabeça, cócegas e náusea são exemplos de estados internos com tal qualia)’. (p. 41)

Se alguém argumenta então, que alguém diria que ‘o fato que eu quero dizer por

“mais” é para ser identificado com minha possessão de experiência desta qualidade’.

Ele critica esta como “Fora do alvo como uma resposta para o desafio original do

cético’. Porque, o cético queria saber por que ele estava tão convencido que ele devia

dizer ‘125’ quando perguntado sobre 68 + 57. Mas, ele pergunta, como uma

experiência poderia com uma qualidade bem especial ajudá-lo a perceber se ele

deveria responder ‘125’ ou ‘5’. (p. 42)

Muito bem. Tal é a dificuldade. Que tipo de mental de alguma forma a atende?

O problema de Kripke: como sei o que quis dizer por mais? É de fato interessante, se

problemas céticos alguma vez são.

Mais interessante é o problema com o qual ele está implicitamente se confrontando:

o que é o fato que ele sabe, nomeadamente que ele quis dizer, e quer dizer, mais? Sua

consideração de Wittgenstein dando um ‘problema cético’ ao primeiro problema é

muito menos interessante e é, eu temo, afetada pelo seu não deixar si mesmo ser

épris por este problema.

A questão cética sobre significado passado não é suposta a ser parte de uma questão

cética geral sobre memória de eventos mentais, estado e processos. Alguém pode se

perguntar por que isso importa para a justificação da resposta de Kripke à soma. Se

ele quis dizer mais e não mudou seu uso, ele diz, ele está justificado. Porém, ‘se’ não é

‘apenas se’. Por esta razão, alguém pode muito bem pensar do desafio cético: ‘Você

está cometendo um erro sobre o significado de “+”; prosseguindo pelo que tem sido

significado antes, sua resposta deveria ser “5”, foi meramente um dispositivo para

despertar-nos ao problema essencial: ‘O que é o fato mental do significado?’ com as

considerações concomitantes sobre regras e o ponto de Leibniz.

Mas a questão cética sobre significado passado tem um interesse particular: alguém

diz ‘Quis dizer tal e tal’ como uma memória direta de um fato. Não se está

recordando a posse de técnicas de tal-e-tal, treinamento prévio do aluno, etc.,

embora se possa referir a elas se estivesse discutindo com o cético. Ao mesmo tempo,

‘Quis dizer…’ não é, certamente, a expressão de um cogitatio cartesiano. Este

problema, sobre a primeira pessoa do indicativo de verbos psicológicos, foi mal

arranhado por Wittgenstein.

Meu amigo Yorick Smythies uma vez disse para mim que o que era necessário seria

um ataque a Wittgenstein. Tais como têm sido, são inúteis, até onde eu as vi. A

intenção expressa de Kripke não era atacar, mas expor o argumento que ele, Kripke,

tirou de Wittgenstein. Na minha opinião, deveria ser útil no modo que Smythies
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pensou que um ataque sério seria. O grande capítulo para este fim é o chamado ‘The

Wittgensteinian Paradox'. Por esta razão, eu simplesmente abordei sua linha

principal. Eu espero que isso possa levar leitores (em parte, em perceber o que está

errado com ele) a uma mais forte percepção e investigação adicional das questões

envolvidas. E eu digo a Kripke, muito obrigado.
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