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1. O Outro Dogma do Empirismo
2

A bem conhecida rejeição de Quine da “teoria do significado” - concebida como uma teoria de

noções intensionais tais como sinonímia, analiticidade, intensão, e assim por diante - e sua

aceitação da “teoria da referência” é bem sabida. A discrepância certamente repousa na

diferença entre os paradigmas dessas teorias.

Já em Mathematical Logic, Quine enfatiza que “não há como negar que sabemos o que significa

dizer que uma dada declaração é verdadeira - absolutamente Verdadeira - somente tão clara

quanto entendemos a dada declaração em si”. Ele continua:

As circunstâncias sob as quais a declaração:

1. Jones fuma

deve ser dita sendo verdadeira, e.g, são precisamente as circunstâncias sob as quais se diz que o

próprio Jones fuma. A Verdade de uma declaração (1) não é mais misteriosa do que as noções de

Jones e fumando” (Quine 1940:4; ênfase no texto; declaração renumerada).

Da mesma forma para predicados e “é verdadeiro para” – por exemplo, “é esférico” é verdadeiro

precisamente para aqueles objetos que são esféricos; ‘é primo’ é verdadeiro precisamente para

os números primos, e assim por diante.

O mesmo não pode ser dito da analiticidade, sinonímia, e assim por diante. Não irei ensaiar os

argumentos familiares aqui, uma vez que eu desejo mostrar que argumentos similares podem

ser dados para uma visão que eu chamo “afirmativismo” (poderia ter sido chamado de

“positivismo”, mas esse termo já está preenchido). Chamo a visão que critico de “negativismo”;

seus defensores são “negativistas”.

De acordo com os negativistas, além da verdade, o paradigma Tarskiano de descitação nos

permite uma noção chamada “falsidade” fazer sentido. (Assim, é supostamente parte da ‘teoria

da referência’). Como a falsidade deve ser explicada? Bem, uma explicação invoca uma operação

que eles chamam de “negação”: dizer que

2. ‘Jones fuma’ é falso
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Neste paper, as convenções de Quine a respeito da citação são seguidas na maior parte do tempo. De

qualquer forma, marcas de citação são, algumas vezes, omitidas quando o significado é claro,

especialmente quando itálicos são usados.
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Como tem se tornado usual com meu trabalho, esse paper foi entregue oralmente (sem notas e sem até

mesmo os papers e livros de Quine) em inúmeras oportunidades. De qualquer forma, nesse caso,

nenhuma gravação existe. Em resposta aos pedidos, eu tenho, hesitantemente, concordado em escrever

ele. Mesmo a versão escrita sendo dada aqui, acredito que o leitor irá lucrar consideravelmente

imaginando ela falada. Com pausas apropriadas e ênfases.



é apenas dizer

3. ~(Jones fuma)

Ou, verbalmente, ‘Jones não fuma” - ou, mais literalmente, ‘Não é o caso que Jones fuma’.

Mas como o negativista explica a operação ‘~’ usada na explicação da falsidade? Porque, por

uma “tabela verdade”, desse modo:

4. p ~p

V F

F V

Mas certamente isso invoca a noção de falsidade que supostamente deve ser explicada. Nosso

argumento é simplesmente circular? Bem, ele tem a forma, figuradamente falando, de uma

curva fechada no espaço.
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Observações similares se aplicam a tentativas de fornecer uma explicação paralela na

metalinguagem. Uma declaração é falsa quando não é verdadeira. Simbolicamente:

5. A é falso.

significa:

5. ~(A é verdadeiro)

(Alguns negativistas podem duvidar dessa explicação. Algumas sentenças, dizem, são “nem

verdadeiras nem falsas”, ou tem “uma disparidade de valor-verdade” - o que quer tudo isso

queira dizer. Vamos deixar essas pessoas de lado. Elas apenas complicam assuntos.)

Mas a explicação da falsidade em termos de negação na metalinguagem é obviamente sujeita aos

mesmos problemas que encontramos na explicação prévia com a negação na linguagem-objeto.

Basta disso. Considere uma linguagem com apenas conectivos afirmativos - por exemplo, a

conjunção. Dizer ┌(A∧ B) é verdadeiro┐é dizer que A e B são ambos verdadeiros; em cada caso

particular, a explicação é bastante paralela com essa do ‘Jones fuma’ como dada acima. O

negativista reclama que essa explicação é “inadequada”. A explicação certa deve consistir em

uma tabela verdade com três linhas extras, dado tradicionalmente correspondendo a quando A

ou B podem ser “falsos”. Mas é claro que a explicação afirmativa que acabamos de dar é, de fato,

totalmente completa. Similarmente,┌(A ∨ B) é verdadeiro┐ significa A é verdadeiro ou B é

verdadeiro. ┌(x) A(x) é verdadeiro┐ diz que A(x) é verdadeiro independente de qual valor é

atribuído a x, ; ┌(∃x) A(x) é verdadeiro┐diz que para algum valor de x, A(x) é verdadeiro.
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Cf. Quine (1951: 30).



Chamo uma linguagem de primeira ordem L “Afirmativa” se ela tem uma lista finita de

predicados primitivos, admite conjunção e disjunção como conectivos primitivos, e também os

quantificadores existencial e universal. Tal linguagem pode ser “adequada para a ciência”?

Deixe-nos assumir, se somente para o bem do argumento, que a linguagem deve ser adequada

somente se suplementada pela negação. De qualquer modo, mesmo o negativista admite, dado

suas “leis De Morgan”, que toda sentença na linguagem aumentada é logicamente equivalente a

uma sentença com negação aplicada apenas para a fórmula atômica Pi(x) (coloque a seta sobre

x), i.e. a predicados primitivos seguidos por variáveis. Nos deixe estender a linguagem por

adicionar a cada predicado Pi um predicado Pi* para seu complemento. Então tudo exprimível

na linguagem negativista permanece exprimível. É verdade, minha terminologia - “leis De

Morgan”, “complementos”, e assim por diante - é negativista. Mas nosso argumento é

endereçado a negativistas; nós afirmativistas achamos supérfluo.
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Dificilmente preciso mencionar alguma das invenções negativistas descaradas. Carnap, em seu

Formalization of Logic (1943:101), pensa que um sistema formal apropriado, juntamente com

“regras do teorema [theoremhood]”, deve conter as então chamadas “regras de rejeição”.

Somente se isso é dado, o sistema formal é completamente claro. Comentários a respeito dessa

visão são supérfluos. Ele simplesmente toma a ideia negativista como primitiva, sem explicação.

2. Empirismo sem o Dogma

O que acontece se adotamos a visão afirmativista defendida aqui? Primeiro, um dos pontos mais

difíceis da lógica moderna, os então chamados “paradoxos”, imediatamente desaparecem.Cada

“paradoxo” é facilmente visto invocando uma noção negativista, e desaparece do nosso ponto de

vista.

Mais importante, a qualidade e civilidade de nossa discussão, na filosofia e onde quer que seja,

irá melhorar consideravelmente. Ao invés de pensar que outros sustentam visões que são

“falsas”, prefiro admitir que existem visões que estamos mais ou menos relutantes em aceitar.

Ao invés de marcar a visão de algum interlocutor com a dúvida e o epíteto abusivo “falso”,

pode-se dizer, "Estou bastante relutante em endossar sua opinião”. Os benefícios para a

civilidade e inteligibilidade de nosso discurso são, na verdade, enormes.

Uma defesa do negativismo vem de nossas intuições reconhecidamente definidas de falsidade.

Tais sentenças como ‘2 + 2 = 5’, ‘a lua é feita de queijo verde’, e afins, têm uma sensação de que

todos apreciam. Essas intuições são irrepreensíveis em sua via, mas seria um erro olhar para

elas de uma dicotomia abrangente (o que quer que isso signifique) entre sentenças verdadeiras e

falsas, “verdade” e “falsidade”.
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Veja Quine (1960:66-7).
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Veja Quine (1960: 265) a respeito do mentalismo e fisicalismo. O argumento pode também ser

comparado com a forma de argumento negativista reductio ad absurdum. Mostramos que mesmo sob as

premissas negativistas essa negação é supérflua.



Mas, o negativista irá argumentar, ‘Você mesmo não está condenando minhas visões como

falsas? O que mais você pode dizer?’ Bem, estou extremamente relutante para aceitar essas

visões. Na verdade, estou extremamente relutante em dizer que eu as entendo.

Não que eu renunciasse completamente ao uso dos idiomas negativistas, pelo menos

imediatamente, em nosso discurso diário. Acabei de usar um mesmo.
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E dar uma representação

“lógica” ou “canônica” de tais noções, talvez a lógica negativista usual, tem um certo papel. Mas

no discurso estritamente científico, ou no discurso sério geral, delineando a natureza verdadeira

e última da realidade, a restrição à terminologia afirmativista é o caminho a seguir. As vantagens

da civilidade de nosso discurso foi descrita acima. E tal discurso civilizado pode levar, com

probabilidade maior do que a conversa negativista usual, à uma paz do mundo; pois muitos

conflitos foram precedidos por condenações negativistas de asserções do outro lado como

‘falsas’. Estou sendo muito esperançoso? Veremos.
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The City University of New York, Graduate Center Saul A. Kripke

Adendo

Várias pessoas tomam esse paper sendo um argumento genuíno para o “afirmativismo” e tem

questionado se o argumento realmente é sensato. Devo negar isso, correndo o risco de cair em

um idioma negativista? Em qualquer evento, o paper é significado como uma paródia dos

próprios argumentos de Quine, como as notas de rodapé e o estilo indicam. Isso é tudo que

precisa ser dito.
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