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PARTE IV  
 
 

 Como Dizer “Crise Ambiental”  
 em “Filosofia Analítica” 

 
Teoria do Significado e do Sentido Linguístico 

 

 

Vamos focar a nossa atenção nos candidatos a termos singulares — termos indexicais, 

nomes próprios e descrições definidas, no contraponto da disputa desenvolvida entre as 

Teorias descritivistas (com base em  Frege e Russell) e as Teorias Referenciais Directas (com 

raízes em John Stuart Mill) a propósito da Teoria do Significado Linguístico. 

Partindo das Teorias de Kripke e de Kaplan dos conceitos de Nomes Próprios e 

Indexicais vamos fazer o seguinte percurso: 

No Capítulo I, iremos caracterizar os Nomes Próprios e Indexicais nas Teses 

Descritivistas de Frege e de Russell em contraponto com o seu enquadramento nas Teorias de 

Referência Directa em Kripke e Kaplan. 

No Capítulo 2, iremos testar os conceitos de Kripke e Kaplan de Nomes Próprios e 

Indexicais no confronto com os puzzles de Frege e Russell. 

No Capítulo 3, iremos ver se as Teorias de Kripke e Kaplan põem em causa, 

decisivamente, a Semântica Fregeana. 

Finalmente, pergunta-se: Qual a capacidade da semântica Fregeana em geral para 

descrever satisfatoriamente o conceito “Crise Ambiental”? 

Preliminarmente, faremos um breve esboço da evolução da Teoria do Significado 

Linguístico, designadamente em torno das disputas entre as Teses Descritivistas e as Teorias 

de Referência Directa. 
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Evolução das Teorias do Significado Linguístico (Semântica) 

 

Problema fundamental da Semântica, decorrente desde logo do ponto de vista 

metodológico, é o da identificação do seu objecto. Proposta como uma teoria do significado, 

considera Putnam1, este conceito, pelo menos desde a Idade Média, procurou superar a 

ambiguidade do mesmo com os pares de termos – extensão e intensão ou Sinn e Bedeutung, 

ou outras noções do género. Assim, em termos da lógica clássica, a extensão dum termo é 

simplesmente o conjunto das coisas de que o termo é verdadeiro. Mesmo esta noção – e é a 

noção menos problemática – herda os problemas da noção da Verdade; e um simples termo, 

por exemplo, «coelho», estritamente falando não é um termo, mas um par ordenado, 

consistindo dum termo e dum «sentido» (ou uma ocasião de uso, ou algo mais que distinga 

um termo num sentido, do mesmo termo usado num sentido diferente) que tem uma extensão. 

A própria noção de conjunto levanta também alguns problemas: um «conjunto», no 

sentido matemático, é um objecto de «sim ou não»; dado um qualquer objecto, ele pertence 

ou não pertence ao conjunto S. Mas as palavras, na linguagem não são «sim-ou-não». 

A palavra «árvores», por exemplo: há coisas que são claramente árvores e outras que o 

são falsamente, mas há casos intermédios, de fronteira: arbustos, por exemplo. Recentemente 

os matemáticos criaram a noção de conjuntos «confusos», conjuntos aos quais as coisas 

pertencem ou não pertencem com uma determinada grande probabilidade. Para aplicar a 

noção de extensão de conjuntos à linguagem natural seria necessário utilizar estes conjuntos 

da pertença probabilística. 

Também se tentou tratar os diferentes sentidos duma palavra como diferentes 

portadores de etiquetas: p.ex. coelho-animal de certo género; coelho-cobarde, etc.. Ora isto 

seria presumir que as palavras têm vários sentidos discretos e que estariam fixados duma vez 

por todas. 

De qualquer modo, também, termos com a mesma extensão não garantem o mesmo 

significado. Relembramos os casos de «criatura com um coração» e «criatura com um rim». 

Constata-se que todas as criaturas com coração têm um rim e vice-versa. Ora, este é um 

exemplo em que à mesma extensão de dois termos compostos corresponde mais do que um 

sentido, isto é, mais do que um significado (intensão). 

 

                                                 
1 Putnam, Hilary “The meaning of meaning” in “Mind, Language and Reality” – Philosophical Papers (vol. 2). 
Cambridge, Cambridge University Press, 1975, p. 216 e seg. 
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A explicação canónica era a de que, num determinado sentido, o significado significa 

extensão, noutro sentido, o significado significa intensão. A verdade é que extensão é bem 

rigorosa no tocante à noção lógica de verdade; a noção da intensão não tem mais rigor que a 

noção vaga de «conceito». 

A doutrina tradicional de que a noção de significado «meaning» tinha a ambiguidade 

intensão/extensão, para alguns filósofos implicava a existência de entidades mentais. Frege e 

Carnap, porém, criticaram este «psicologismo» e consideraram que os «meanings» eram 

propriedade pública e identificaram os conceitos (portanto, também, as «intensions») como 

entidades abstractas, embora a sua «compreensão» fosse um acto psicológico, isto é, uma 

questão de estar num certo estado psicológico. 

Vimos que os casos dos termos compostos «criatura com um rim» e «criatura com um 

coração» têm a mesma extensão e não têm a mesma intensão. Parecia óbvio que o inverso não 

era verdadeiro: que dois termos não podem ter extensão diferente e ter a mesma intensão. Mas 

não demonstraram essa alegada evidência. Era talvez uma consequência filosófica antiga e 

medieval em que assumiam que o conceito correspondente a um termo era uma conjunção de 

predicados e que o conceito correspondente a um termo fornecia sempre uma condição 

necessária e suficiente para cair no domínio da extensão do termo. Para Carnap, no entanto, 

embora aceitando a teoria da verificabilidade do significado, o conceito, não dando condição 

necessária e suficiente, fornecia um critério de pertença à extensão no sentido forte de modo a 

reconhecer se uma coisa caía na extensão ou não. 

Assim, a teoria do significado assentava em dois pressupostos estáveis: 

i) Que conhecer o significado dum termo é uma questão de estar num certo estado 

psicológico. 

ii) Que a «intensão» dum termo determina a sua extensão. 

 

Putnam demonstrou que estes dois pressupostos não são satisfeitos conjuntamente por 

qualquer noção de «meaning». A estratégia de demonstração é a seguinte2: 

O carácter «público» de Frege e Carnap pressupõe que duas pessoas estão no «mesmo 

estado psicológico» e, portanto que dois falantes não podem estar no mesmo estado 

psicológico e entender o significado do termo A diferentemente. 

 

                                                 
2 Putnam, op.cit., p. 221. 
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Ora, Putnam mostra que é possível dois falantes estarem no mesmo estado psicológico  

a respeito do termo  «água» e, através do caso da Terra Gémea, mostra que dois falantes 

podem estar no mesmo estado psicológico e o termo «água», com a mesma intensão, 

corresponder a duas extensões diferentes (H2O e XYZ). 

Isto demonstra que os «significados não estão na cabeça»3. 

Como é conhecido, a teoria dos estereotipos de Putnam que propõe para a noção de 

«meaning», mantém, no entanto, o pressuposto ii), isto é, de que o «meaning» determina a 

extensão, não como condição necessária e suficiente, mas por “construção” da descrição 

normal dum falante competente (mediante marcadores sintáticos, marcadores semânticos, 

estereotipos) e que a extensão é a descrita pelos utilizadores competentes: saber se de facto a 

extensão é o problema herdado da noção de verdade, pois já vimos que a extensão é um 

parente da noção de verdade. 

Importa reter aqui algumas das conclusões de Putnam: 

i) Durante muito tempo «meaning» foi identificado pelos filósofos como uma 

condição necessária e suficiente. 

ii) Na tradição empirista, foi identificado com o método da verificação. 

iii) Por outro lado, a consideração dos factos traduz apenas algumas verdades 

domésticas acerca do uso das palavras. A reflexão de Putnam sobre estas matérias 

mantém que o significado duma palavra é uma «bateria de regras semânticas». E se 

sabemos pouco sobre estas matérias, para as quais temos mais experiência própria e 

dados com que não sabemos lidar, isso reflecte duas tendências filosóficas: 

 

a) a tendência para tratar cognição como assunto puramente individual; 

b) a tendência para ignorar o mundo, na medida em que este consiste em mais do 

que observações individuais. 

 

Ignorar a divisão do trabalho linguístico é ignorar a dimensão social do conhecimento. 

Ignorar a indexicalidade da maior parte das palavras é ignorar a contribuição do ambiente. 

A tradição filosófica da linguagem, como muita da filosofia tradicional, deixa de fora 

as outras pessoas e o mundo; uma melhor filosofia e uma melhor ciência da Linguagem 

devem acompanhar ambos4. 

                                                 
3 Putnam, op.cit. p. 227. 
4 Ibidem, p. 271. 
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CAPÍTULO  1 

 

1. Nomes Próprios 

 

1.1. Indexicais e nomes próprios em Frege e Russell 

 

1.1.1 Expressões denotativas em Russell 

Bertrand Russell chama expressões denotativas a qualquer das expressões seguintes: 

um homem, algum homem, cada homem, todos os homens, o Rei de Inglaterra, o actual rei de 

França. 

Uma expressão é denotativa em virtude da sua forma. 

Podemos distinguir 3 casos: 

1) Ser denotativa mas não denotar algo. Exemplo: o presente Rei de França. 

2) Denotar com objecto definido. Ex.: O presente Rei de Inglaterra 

3) Denotar ambiguamente. Ex.:”um homem”. 

 

Distinção entre: 

1. Conhecimento por contacto (coisas que nos são apresentadas). 

2. Conhecimento acerca de (conhecimento por descrição – “expressões denotativas”. 

 

Na percepção – temos contacto com os objectos. 

No pensamento – temos contacto com objectos lógicos, abstractos (p. ex.: números). 

 

Nota: Mas não temos contacto necessariamente com os objectos denotados por 

expressões compostas de palavras cujos significados conhecemos por contacto. 

Todo o pensamento tem de partir do contacto; mas consegue também pensar acerca de 

muitas coisas com as quais não tem contacto. 

 

Tese: A noção de variável é fundamental. Usa «c(x)» para significar uma proposição 

na qual x é um constituinte em que a variável é essencialmente e completamente 

indeterminada. 
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Consideram-se as seguintes noções: 

 

«C(x) é sempre verdadeiro», 

e 

«C(x) é algumas vezes verdadeira». 

 

Então: tudo, nada e algum (que são as expressões denotativas mais primitivas) são 

interpretadas como segue: 

C(tudo) significa C(x) é sempre verdadeiro 

C(nada) significa «C(x) é falso» é sempre verdadeiro 

C(algo) significa «É falso que C(x) é falso», é sempre verdadeiro. 

 

Tudo, nada e algum não têm significado por si próprios mas conferem significado em 

cada proposição em que ocorrem. 

 

Este é o princípio da tese de Russell. 

Que expressões denotativas nunca têm significado em si mesmo, mas todas as 

proposições em que entram têm significado. 

As dificuldades respeitantes a expressões denotativas são o resultado duma análise 

errada de proposições cujas expressões verbais contém expressões denotativas. 

Suponhamos que queremos interpretar a expressão: 

“Eu encontrei um homem”. 

Na análise lógica é: 

“Eu encontrei x, e se é humano” não é sempre falso. 

 

Isto é, a expressão “um homem” é destituída de sentido, mas dá significado às 

proposições onde ocorre. 

 

Agora consideremos: 

Todos os homens são mortais. 

É realmente hipotética e diz: 

«Se algo é um homem, ele é mortal, qualquer que seja  o x: ou seja: 

«Se x é humano, x é mortal» é sempre verdadeiro. 
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Vejamos agora a interpretação de «o».  

Exemplo: 

«O pai de Carlos II foi executado», 

O «o» envolve unicidade. 

Podemos dizer: 

«x foi o pai de Carlos II» 

para obter uma proposição equivalente a «x foi o pai de Carlos II», ...precisamos de aditar: 

Se y é outro que não x, y não gerou Carlos II ou, o que é o mesmo: 

Se y gerou Carlos II, y é idêntico a x 

 

Logo «x é o Pai de Carlos II» torna-se x gerou Carlos II; e «se y gerou Carlos II, y é 

idêntico a x», é sempre verdadeiro de y. 

Então: 

«o pai de Carlos II foi executado» torna-se 

«Não é sempre falso de x que x gerou Carlos II e que x foi executado e que «se y 

gerou Carlos II, y é idêntico com x», é sempre verdadeiro de y. 

 

Em linguagem corrente: 

Carlos II teve só um pai e não mais do que um. 

Consequentemente, se esta condição falha, a expressão é falsa. 

Isto mostra a necessidade de reduzir as expressões em que as expressões denotativas ocorrem 

a formas nas quais essas expressões deixam de ocorrer. 

A necessidade desta teoria deriva das dificuldades que parecem inevitáveis se 

olharmos para expressões denotativas como permanecendo constituintes genuínos das 

proposições em que ocorrem. Como é o caso da teoria de Meinong. Esta teoria considera 

qualquer expressão denotativa como objectos genuínos. E assim são objectos «o actual Rei de 

França», o quadrado redondo, etc. Além desta falta de sentido robusto da realidade, infringe a 

lei da contradição. Isto é, afirma-se que o presente rei de França existe e também que não 

existe. 

Esta infracção à lei de contradição é evitada pela Teoria de Frege, embora esta 

evidencie outras dificuldades que Russel lhe apontou como se segue. 
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1.1.2 Expressões Denotativas em Frege (crítica de Russell) 

Russel, resumindo a teoria de Frege, diz que este distingue, numa expressão 

denotativa, dois elementos: − o significado e a denotação 5. 

Por exemplo, na frase «O Monte Branco tem mais do que 1000 metros de altura» é o 

significado (Sinn) dos constituintes da expressão denotativa que contribuem para o 

significado da proposição, não a sua denotação. 

Russel reconhece que esta distinção é interessante para afirmar a identidade de 

denotação com significados diferentes, mas aponta-lhe dificuldades que intenta resolver com 

a sua teoria da denotação. 

 

Dificuldades do conceito de denotação em Frege 

É o caso de: 

«O actual Rei de França é calvo» 

Tem significado mas não tem denotação. 

Então, uma de duas: ou arranjamos uma denotação para os casos em que à primeira 

vista está ausente ou abandonamos a ideia de que a denotação é o que é acerca de «em 

proposições que contêm expressões denotativas». 

Russel é a favor da 2ª alternativa. 

Frege, para a 1ª alternativa, cria a classe-zero (null class). 

Bertrand Russell, procurou testar as duas teorias nos Puzzles que uma teoria de 

denotação deve resolver ou dissolver:  

 

PUZZLES: 

 

1º Lei da Identidade 

Vejamos o exemplo: «Scott foi Autor de Waverley» 

Se a = b 

Scott é = o Autor de Waverly 

Scott é Scott 

 Como retirar conteúdos cognitivos diferentes deste resultado trivial? 

 

                                                 
5 Russell, Bertrand, On Denoting: Definite Descriptions A Reader in OSTERTAG, Gary (ed), Definite 

Descriptions: a reader, 1998, p. 39. 
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2º Lei do Terceiro Excluído 

A é B 

A não é B 

Então 

O Actual Rei de França é calvo 

O Actual Rei de França não é calvo 

 Como evitar a contradição? 

 

3º A negação das entidades não-existentes 

Considere a diferença entre A e B = D 

Se A for igual a B a diferença D não existe 

Como pode uma entidade “a diferença entre A e B” não existir, ou entidades de ficção 

em Apolo, Hamlet? 

 

Soluções de Russell: Através da análise da Linguagem numa estrutura lógica, Bertrand 

Russell submeteu o seu conceito de Demonstração aos testes de três Puzzles que lhe permitiu 

dissolver as contradições verificadas na aplicação do conceito das Expressões Denotativas em 

Frege. 

 

Como é que Frege denota algo que, de imediato, nega? 

Russell, com a sua teoria, dá uma resposta satisfatória: estas entidades (Apolo, Hamlet, a 

Diferença Nula) são expressões denotativas que, por si, não denotam nada; mas as 

proposições em que entram são interpretadas com o sentido acima explicado: se Apolo, 

Hamlet, a Diferença Nula, têm uma ocorrência secundária, as frases podem ser verdadeiras. 

O pressuposto é sempre o de que as descrições definidas não introduzem nomes, mas sim 

predicados. 

 

Esta é uma das conclusões interessantes da teoria da denotação proposta por Russell6. 

 

Quando há algo com que não temos contacto imediato, mas apenas uma definição por 

expressão denotativa, então as proposições nas quais esta coisa é introduzida por meio duma 

                                                 
6 Russell, Bertrand, op. cit. p. 47 e 48 
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expressão denotativa, não contém realmente esta coisa como um constituinte, mas em vez 

disso contém os constituintes expressos pelas várias palavras das expressões denotativas. 

 

Assim, em cada proposição que podemos apreender, todos os constituintes são realmente 

entidades com as quais temos conhecimento imediato. Agora tais coisas como matéria e as 

mentes das outras pessoas são conhecidas, por nós, apenas como expressões denotativas, isto 

é, não estamos em contacto com elas, mas conhecêmo-las como as que têm tais e tais 

propriedades. 

 

Portanto, embora possamos formar funções proposicionais c(x) nós não estamos em contacto 

com as proposições singulares  que afirmam estas coisas. 

 

1.1.3 Indexicais e nomes próprios em Bertrand Russell 

Russell, a propósito de nomes próprios, sustentou que estes mais não eram do que 

abreviaturas de Descrições Definidas. E quanto aos nomes dos «particulares egocêntricos» (i. 

é, tempos de verbo, demonstrativos e indexicais) considerou-os desnecessários e, à 

semelhança da linguagem da física, fez questão de dizer que não há nenhuma necessidade do 

seu uso para as questões do mundo não-mental, que podem perfeitamente dispensá-los e que 

mesmo grande parte do que os psicólogos querem dizer também os poderá dispensar. 

Restou, porém, um caso em que não pode deixar de reconhecer que estaria na presença 

dum Nome genuinamente referencial – o «this». Ora, não é exactamente pelo reconhecimento 

deste «pecado original» da linguagem começar pela nomeação das coisas do mundo por um 

«isto» que se robustece a convicção duma teoria que tenha o “mundo cá fora” em conta, como 

é o caso da teoria causal histórica da Referência? 

De três argumentos apresentados por K. Taylor para demonstrar que os indexicais não 

são Descrições definidas – são expressões de referência directa – vamos reter o 1º que 

evidencia os resultados contra-intuitivos se supusermos que os indexicais contribuem com o 

seu significado descritivo nas frases em que ocorrem. 

Suponhamos que “Eu” é equivalente a expressão incompleta “o falante”. 

Então, em cada circunstância (t, w) “Eu” denota o único x tal que x está falando em w no 

tempo t. Nesse caso “Eu não existo” será verdade em (t, w) para o único x  tal que x está 

falando num mundo w no tempo t, não existe. 

Se existe tal falante, então “Eu não existo” é falso. Então se não há um falante, “o falante” não 

denota ninguém em (t, w). 
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Então “Eu não existo” é novamente falso pois também não existe o falante. 

Então “Eu não existo” é necessariamente falso. Ora, quem quer que seja “Eu”, não é um ser 

necessário, isto é, não tem de existir necessariamente. 

 

Diferença entre Frege e Russell 

 

Para Frege, Descrições definidas  eram expressões de “referir” complexas. 

 

Descrições definidas para Russell: As Descrições definidas são distintas das expressões 

referenciais e funcionam não referencialmente (embora haja casos em que funcionam 

referencialmente). 

 

Descrições eram uma espécie de ilusão gramatical: na verdadeira forma lógica não há 

descrições. 

 

Já vimos as motivações de Russell que conduziram a esta concepção, entre as quais os 

desafios dos 3 puzzles e as propostas de solução apresentadas por Russell.  

 

1.1.4 Nomes logicamente próprios e descrições definidas (em Frege e Russell) 

As Descrições definidas em Russell são símbolos incompletos (têm significado no 

contexto): não são constituintes gramaticais das frases nas quais ocorrem. 

Se substituirmos uma Descrição Definida por paráfrases, então apenas teremos: 

•  predicados 

• quantificadores (nenhum dos quais pode ser encarado como sujeito gramatical da 

frase) 

• variáveis 

 

Nome logicamente próprio (em Russell):7 

Se n é um nome logicamente próprio, então n é o portador do nome n 

Então nome próprio sem portador, não tem significado. 

 

Frases que contêm nomes próprios expressam proposições objecto – dependente 

                                                 
7 Taylor, Kenneth, op. cit., p. 53 



 

107 
 

 

Frases que contêm Descrições Definidas expressam proposições objecto-independente. 

 

No Universo de Frege não há proposições dependentes do objecto. Nele são relevantes 

as Frases Eternas: não contam demonstrativos, nem indexicais, nem descrições definidas 

incompletas. 

Para Frege8 é fácil de ver que uma frase que contêm um nome como constituinte é ela 

própria sem referência, isto é, sem valor de verdade. 

Mas Frege não provou que a referência duma frase era o seu valor de verdade. 

 

Considere-se a alegada lógica equivalência formal por termos a mesma referência (o mesmo 

valor de verdade): 

Jack é humano ou não. 

Está a chover ou não está a chover. 

Então são tautológicas, têm a mesma referência. 

 

Mas é claro que são “acerca de coisas diferentes”. 

Então, uma frase corresponde (ou denota) a algo mais parecido com um estado de coisas ou 

factos. 

 

Nomes Próprios e frase (e predicados) são expressões referenciais complexas: Mas expressões 

referenciais são funções insaturadas, ao contrário dos objectos, que são saturados (no sentido 

de Frege: não precisam de ser completados). 

 

Em Frege, nós começamos com nomes e frases como categorias sintéticas básicas. 

 

Introduzimos uma terceira categoria: expressões que tomam nomes e produzem frases (p. ex.: 

“admira muito”) é uma tal expressão: tem um par de nomes (N) e produzem uma frase (S). 

 

N                    S 

S/N, N (os nomes tomados) 

S - (frase produzida) 

 

                                                 
8 Kaplan, David “Demonstratives: an Essay on the Semantics, Logic, Metaphysics and Epistemology of 
Demonstratives and other Indexicals”, Perry & Wettstein, 1989, p. 14.  
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Também há uma aproximação funcional para a semântica de Frege, correspondente à 

aproximação sintática referida. 

 

Então: 

 

É inteligente 

É do tipo S/N 

 

Então: 

 

Tem uma referência “r” que é função da referência dum nome para a referência duma frase e 

tem um sentido “s”, que é função do sentido dum nome para o sentido duma frase. 

 

Então a referência de “é inteligente” é uma função Fregeana de indivíduos para valores de 

verdade. 

E o sentido de “é inteligente” é uma função Fregeana de sentido de nomes (conceitos 

individuais?) para pensamentos. 

 

1.1.5  Indexicais em Frege 

Os pensamentos em Frege têm valores absolutos de verdade (sem relativização a 

qualquer tempo ou lugar- “qualquer contexto”). 

Se o pensamento é verdadeiro, é intemporalmente verdadeiro; se é falso, é 

intemporalmente falso. Nem há pensamentos verdadeiros num lugar e falsos noutro; 

verdadeiros para uma pessoa e falsos para outra. 

Exemplo: 

“César atravessou o Rubicão no último ano (César atravessou o Rubicão em 44 aC) 

• Se Marco António disse isto em 45 aC, isto é falso 

• Se Brutus disse isto em 43 aC, isto é verdadeiro. 

 

Isto significa é que a mesma frase pode ser verdadeira num caso e falsa em outro. 

As frases são temporais e, para Frege, os pensamentos são intemporais. Sendo 

alegadamente o pensamento o mesmo (atravessar o Rubicão) foi expresso por frases em 

contextos diferentes. 
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Ora, como observa Taylor, este raciocínio é falacioso. A chave da compreensão da 

diferença entre os pensamentos e as frases é que os pensamentos não têm tempos gramaticais 

e as frases são conjugadas nos tempos verbais. Mas os pensamentos são temporalmente 

verdadeiros ou falsos. Os pensamentos em si, o de Brutus e o de Marco António, são 

diferentes um do outro e não têm tempos gramaticais. O evento acerca do qual “pensam” é 

que é susceptível de ser conjugado nos tempos gramaticais. Pode-se falar do evento “atravessa 

o Rubicão” em termos de passado – “atravessou o Rubicão” ou em termos de futuro – 

“atravessará o Rubicão”. 

Portanto, um pensamento pode ser verdadeiro, exemplo dado, se antes ou depois de 

44aC for pensado que César atravessa o Rubicão em 44 aC e é falso se antes ou depois de 

46aC César atravessa o Rubicão em 46 aC. 

Em cada ocasião de uso Frege diria uma frase como “Eu estou aqui agora” expressa 

um pensamento que é ou intemporalmente verdadeiro ou intemporalmente falso. 

A original identificação dos pensamentos em Frege com os sentidos de frases 

declarativas bem formadas tem de ser qualificada. É que algumas frases declarativas bem 

formadas expressam diferentes pensamentos em diferentes contextos e não expressam 

pensamento senão num contexto. 

Frege considerou tais factos como sinal que muitas frases declarativas bem-formadas 

são “incompletas” a vários títulos. 

Assim: 

� Frases com tempos de verbos têm falta de tempo de especificação. 

� Termos lexicais referenciais: “Eu”, “aqui”, ou “agora”, ou demonstrativos como “isto” 

ou “aquilo” são referencialmente incompletos. Então, algo tem de ser acrescentado a 

estes termos para conseguir uma determinada referência. Só as frases completas, na 

perspectiva Fregeana, expressam, independentemente do contexto, pensamentos 

sempre verdadeiros ou sempre falsos. 

 

Mas como é que o contexto fornece o que falta para se compreender a expressão? 

É o que se verá no capítulo da Semântica Fregeana. 
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1.2. Nomes Próprios em Kripke 

 

Definição do designador rígido9: Chamamos a algo um designador rígido se em cada 

mundo possível ele designa o mesmo objecto – Designador não rígido ou designador 

acidental, se não é o caso. 

Adverte, porém, que não é necessário que os objectos existam em todos os mundos 

possíveis. Exemplificando com Nixon, este poderia não ter existido num mundo em que os 

seus pais se não tivessem casado. E explicita que quando pensa numa propriedade essencial a 

um objecto é acerca dum objecto que poderia ter existido. E reserva para designador dum 

existente necessário a expressão fortemente rígido. 

 

Tese de Kripke: Os nomes são designadores rígidos 

 

Sendo este o conceito de designador, sustenta que os nomes são designadores rígidos 

e, ao aplicá-lo a expressões como “Nixon” ou a sua descrição “O Presidente dos Estados 

Unidos em 1970” afirma que o nome “Nixon” é um designador rígido. Com efeito, num 

mundo (possível) em que Nixon não tivesse ganho as eleições o Presidente seria Humphrey, 

mas não seria o caso que o próprio homem Nixon não teria sido Nixon. Isto é, a descrição “O 

Presidente dos Estados Unidos em 1970” não é rígida (é flácida), enquanto o nome Nixon é 

rígido. 

E para os que alegam que a noção de designador rígido carece, primeiro, do 

esclarecimento do “critério de identidade transmundial”, Kripke sustenta que a ordem de 

demonstração está invertida: é precisamente por poder referir rigidamente Nixon e de 

estipular que o que pode acontecer noutros mundos é a ele, Nixon, que é um pressuposto 

existencial da estipulação.  

 

Afirma Kripke 10: 

 

(1) Geralmente, as coisas não são descobertas (com um telescópio!) numa situação 

contrafactual, elas são estipuladas. 

                                                 
9 Kripke, Saul, Naming and Necessity in MARTINICH, A. P., “The Philosophy of Language”, 4ª ed., New York, 
Oxford University Press, 2001, p. 275 e seg. 
10 Kripke, Saul, op. cit., p. 276. 
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(2) Os mundos possíveis não carecem de ser dados puramente em termos 

quantitativos. 

 

E demonstra11 que as propriedades que um objecto tem num mundo contrafactual não 

têm nada a ver com as propriedades identificadas no mundo actual. 

A questão da identificação transmundial tem interesse, não para perguntar “como 

posso identificar esta mesa em outro mundo possível, excepto pelas suas propriedades?”, mas 

antes, para perguntar sobre o objecto que nós temos, que podemos identificar no mundo 

actual, o que é que lhes poderia ter acontecido (a esses objectos) se outras coisas pudessem ter 

sido verdade desses objectos. 

 

Tese: não é verdade que todo o “a priori” é necessariamente verdadeiro 

 

Kripke contesta a confusão introduzida por Wittgenstein, ao dizer: que a propósito do 

“metro-padrão” existente em Paris, não se poderia dizer “tem um metro de comprimento” 

nem “não tem um metro de comprimento”, e toma este exemplo para provar que não é 

verdadeiro que tudo o que é conhecido “a priori” é necessariamente verdade. 

 

Dizer que: 

 

(1) “A” barra S tem um metro de comprimento “no tempo T0”  

é efectivamente, verdade, mas não é sinónima da expressão:  

(2) ”1 metro”. 

Porquê? Porque: um metro é um designador rígido. 

 

A expressão (1) não é um designador rígido (noutros mundos, mesmo no instante T0 com 

temperaturas e pressões diferentes o comprimento seria outro). 

Da análise epistemológica do estatuto de (1) parece indubitável concluir que o 

conhecimento é a priori, uma vez que se a barra S foi fixada como referência de 1 metro, não 

carece de investigação posterior. Portanto: 

 

 

                                                 
11 Cfr. Lycan, William G., “Philosophy of Language: a contemporary introduction”, Ed. Rautledge, 2000, p.53 e 
seg. 
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1ª Conclusão: O conhecimento é “a priori” 

 

Por outro lado, o sentido metafísico da mesma expressão, uma vez que “um metro” é 

um designador rígido duma entidade que, no mundo actual, podia ter sido outra, é a prova de 

que existem verdades contingentes a priori. Portanto: 

 

2ª Conclusão: Há uma verdade contingente “a priori”  

 

Mas, mais do que isso, é a prova da existência de definições de dois tipos: 

 

3ª Conclusão: sobre definições: 

 

-  umas  fixam a referência 

-  outras dão um sinónimo. 

 

Aplicação destas definições aos nomes 

 

Ora bem, no caso dos nomes também se deve fazer esta distinção: nomes que fizeram a 

referência e nomes que dão apenas um sinónimo. 

 

E Kripke traz à baila a expressão: 

 

“Aristóteles foi o maior dos filósofos que estudaram com Platão”. 

 

Se isto for encarado como uma definição de Aristóteles, esta descrição não é rígida pois, 

efectivamente, noutro mundo possível, Aristóteles podia não ter estudado com Platão. 

 

Se esta frase for encarada apenas para fixar o referente então Aristóteles é fixado, embora 

“via” uma descrição, mas do mesmo modo que foi fixado o sistema métrico. 

 

1ª Hipótese 

 

Em Frege-Russell o nome próprio não é um designador rígido: é sinónimo de descrição. 
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2ª Hipótese 

 

A descrição fixa a referência de uma forma rígida. 

 

Claro que estas duas alternativas têm consequências diferentes nas questões colocadas por 

Kripke. 

 

Assim, relativamente ao exemplo de Moisés: 

 

i) Se Moisés é um designador rígido, então se se verificar que Moisés não fez as tais 

coisas escritas na Bíblia, isso não significa que ele não tenha existido e não tenha feito 

outras coisas. 

 

ii) Se “Moisés é um homem que fez isto e aquilo” é uma descrição de Moisés e se vem a 

descobrir que as coisas “isto e aquilo” não foram feitas, então não foram preenchidas 

as condições de existência e de unicidade de Moisés. 

 

Desvantagens da teoria da descrição na afirmação existencial 

Portanto, a teoria de descrição não nos permite uma análise de afirmação singular 

existencial. 

 

Desvantagens da teoria da descrição como “da fixação da referência” 

Se abandonarmos a ideia de que esta é uma teoria do significado e ela se torna numa 

teoria de fixação de referência, também deitamos fora algumas das vantagens da teoria. 

 

Conclusão de Kripke: 

Afirmação da existência singular e afirmação de identidade entre nomes carecem de 

outras análises, sem especificar quais. Não deixa de notar, porém, que os autores que dizem 

que a teoria de Frege e Russell é falsa, não fazem mais do que recusar a letra da teoria, 

permanecendo, contudo, no seu espírito, por exemplo, quando usam a noção descritiva de 

“cluster” 12. 

 

                                                 
12 Kripke, Saul, op. cit., p. 274 
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1.3. Indexicais em Kaplan 

 

Diz Kaplan13: 

P1 — a referência dum termo indexical depende do contexto. 

 P2 — os indexicais são termos directamente referenciais. 

 

P1, determina o facto óbvio de que o que é dito por meio do uso dum indexical varia de 

acordo com o contexto da elocução. 

 

P2, regista o facto menos óbvio de que, relativamente a cada contexto de elocução, o termo 

indexical é um termo directamente referencial 

Ou seja: 

Que, dado um determinado contexto, o conteúdo dum indexical é equivalente ao conteúdo 

dum nome próprio. 

 

É assim, necessário distinguir dois tipos de sentido nas frases do tipo 

i é G 

O conteúdo é: uma função de circunstância de avaliação para a extensão apropriada. 

O carácter é uma função de contexto de locução para conteúdos. 

 

A mesma frase, pronunciada noutro contexto, produz outra proposição diferente, outro 

conteúdo distinto. 

 

É a função carácter associada, por exemplo, a cada um dos indexicais “eu” e “ontem” que 

permite determinar, para cada contexto, o indivíduo e o tempo relevantes. 

 

Por P2 (que diz que os indexicais são termos directamente referenciais) tem-se que o que é 

dito, relativamente a cada locução específica de frase inicial, é acerca do indivíduo e do tempo 

previamente determinados pelo contexto da proposição. 

 

A função carácter aplica-se a frases-tipo. 

 

                                                 
13 Citado de “Soames” no ensaio de Adriana Silva Graça “Critérios de Identificação do conteúdo”, U.L., Abril de 
2003. 
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Quando frases do tipo “i é G”, são analisadas obtém-se: 

 

� Os contextos da elocução com o carácter “i” determinam o conteúdo (o que é dito). 

 

� As circunstâncias de avaliação juntamente com o conteúdo (o que é dito) determinam 

o valor da verdade do que é dito. 

 

A função conteúdo aplica-se a frases-token 

 

Vejamos mais desenvolvidamente a tese de Kaplan14: frases contendo indexicais têm dois 

significados: conteúdo e carácter. 

 

i) O Conteúdo 

 

 Kaplan vai analisar os conteúdos dos elementos linguísticos seguintes: frases, 

descrições definidas, indexicais e predicados. 

 Por outro lado, os conteúdos serão objecto de avaliação conjunta como o que distingue 

de circunstâncias e de carácter. 

 Os conteúdos são avaliados nas circunstâncias de avaliação. 

 

- Se o conteúdo é uma proposição o resultado da avaliação é um valor de verdade. 

- Se o conteúdo é um termo singular o resultado da avaliação será um objecto. 

 

 Em geral, o resultado de avaliar o conteúdo duma expressão bem-formada numa 

circunstância será uma extensão apropriada para “δ”. (para uma frase – o valor de verdade; 

para um termo, um indivíduo; para um predicado de ordem n , um conjunto de n – múltiplos, 

etc.). 

 Isto sugere que podemos representar um conteúdo por uma função de circunstâncias 

de avaliação para uma extensão apropriada. Carnap chamou a estas funções — intensões. 

  

 

 

                                                 
14 Kaplan, David, op. cit., p. 500. 
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Ou, em linguagem mais comum: 

 

 Meaning + Context = Intensão 

 

 Intensão + Mundo Possível = Extensão 

 

 Um conteúdo fixo é o que é representado por uma função constante. 

 

 Todas as expressões directamente referenciais (como os designadores rígidos) têm 

conteúdo fixo. 

 

ii) O Carácter 

 

 O segundo género de sentido de “meaning”: é o que determina o conteúdo em vários 

contextos. A Regra 

 

“Eu” refere o falante ou escrevente 

 

é uma regra com o significado do segundo género (carácter). 

 

A frase “o falante ou escritor” não é suposta ser uma descrição completa. Refere-se ao falante 

ou escrevente da ocorrência relevante da palavra “Eu”, que é o agente do contexto. 

 

Estas regras, geralmente são incompletas. 

 

Os Indexicais têm um carácter  sensível ao contexto. 

 

Não indexicais têm um carácter fixo: 

 

O mesmo conteúdo é invocado em todos os contextos. 

 

Este conteúdo só é sensível às circunstâncias, isto é, os não-indexicais são tipicamente 

designadores não-rígidos, mas variam de extensão de circunstância para circunstância. 
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Frases eternas são bons exemplos de expressões com um carácter fixo.  

 

Exemplo: 

 

Todas as pessoas vivas em 1977 terão morrido em 2099. 

 

Expressa a mesma proposição em qualquer circunstância. O valor de verdade pode variar com 

algumas circunstâncias (p. ex.: alguém viver mais de 100 anos) mas o seu carácter é fixo. 

 

Carácter + Contextos = Conteúdos 

Conteúdos + Circunstâncias = Extensões 

 

Conclusão: 

Então, na posse de dois “meanings”,15 Kaplan propõe uma análise mais fina do 

princípio de Frege. O princípio de Frege da substituição intensional torna-se em dois 

princípios: 

 

F1 – o carácter do todo é função do carácter das partes. 

F2 – o conteúdo  do todo é função do conteúdo das partes.  

                                                 
15 Kaplan, David, op. cit. p. 507 
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CAPITULO   2 

 

2. Nomes próprios e indexicais são directamente referenciais (Teses de Kripke e de 

Kaplan) 

Confronto com os Puzzles de Frege e Russell 

 

2.1 Demonstração de que os indexicais são directamente referenciais (Kaplan vai 

demonstrar que os demonstrativos são itens de referência directa, e, por contraste, 

rejeitar uma Teoria Fregeana dos demonstrativos)16. 

 

Em primeiro lugar, Kaplan vai desenvolver argumentação, que concorda, 

parcialmente, com Frege: que aceita a Teoria das demonstrações. 

Depois, vai demonstrar que não aceita a parte da Teoria Fregueana dos 

demonstrativos. 

Vamos aqui reter só uma nota de Kaplan sobre a Teoria Fregeana das demonstrações 
17: 

Paradigma duma expressão com significado pleno para um Fregeano, é o caso da 

Descrições Definidas. 

 

Uma descrição definida:  

 

Este esquema permite, inclusivamente, que possa não haver nenhum demonstratum (caso 

duma alucinação). 

 

Diferenças entre Descrições Definidas e Demonstrações18: 

 

Kaplan anota, ainda, que há muitos pontos em que as descrições definidas e as demonstrações 

não são análogas. Por exemplo: 

 

1º As demonstrações não têm uma sintaxe (David Lewis) a partir da qual pudéssemos definir 

a noção de sentido). 

                                                 
16 Kaplan, David “Demonstratives: an Essay on the Semantics, Logic, Metaphysics and Epistemology of 
Demonstratives and other Indexicals”, Perry & Wettstein, 1989, p. 514. 
17 Ibidem, p. 514 
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2º A mesma demonstração pode ter sentidos diferentes (p. ex. :para a audiência que está de 

frente e para a audiência que está por detrás). 

Retenhamos, também, o sumário de Kaplan sobre a teoria Fregeana dos demonstrativos: 

 

Teoria Fregeana dos demonstrativos (Sumário de Kaplan)19  

 

De acordo com a teoria Fregeana dos demonstrativos, uma expressão demonstrativa é 

uma plataforma. suporte da demonstração associada. 

O sentido duma frase contendo demonstrativos é o resultado da substituição de cada 

demonstrativo por uma constante cujo sentido é dado pelo sentido da demonstração associada. 

Assim, no caso do That (Hesperus) = That (PhosPhorus) 

O 1º “That” tem um sentido diferente do 2º “That” (o que permite resolver o Puzzle de 

Frege) 

Isto é, o sentido dos demonstrativos é o sentido das demonstrações e, como estas são 

diferentes, os dois demonstrativos “That” têm sentidos diferentes. 

 

Nota de Kaplan: Expressão directamente referencial 

 

Directamente referencial20 é uma expressão, cujo referente, uma vez determinado, é 

tomado como fixo para todas as circunstâncias possíveis, isto é, tomado como sendo a 

componente proposicional. 

A ideia intuitiva não é a duma expressão que serve para designar o mesmo objecto em 

todas as circunstâncias, mas duma expressão cujas regras semânticas provêem directamente 

que o referente em todas as possíveis circunstâncias é fixado pelo actual referente. 

Um termo directamente referencial pode designar objectos diferentes quando usado 

em contextos diferentes. Mas quando avaliamos o que foi dito num determinado contexto, 

apenas um objecto singular será o relevante para avaliação de todas as circunstâncias. Esta 

distinção entre contextos de uso e circunstâncias de avaliação é essencial para evitar um 

conflito entre os Princípios 1 e 2. (Os Princípios de Kaplan). 

 

                                                                                                                                                         
18

 Kaplan, David, op. cit., p. 515 
19 Ibidem, op.cit., p. 516 
20 Ibidem, p. 493 
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A característica semântica que quer esclarecer ao chamar a uma expressão 

directamente referencial21 não é o facto de que designe o mesmo objecto em todas as 

circunstâncias, mas o modo pelo qual se designa o objecto em qualquer circunstância. 

Tal expressão é um “device” da referência directa. 

Isto não implica que não haja regras semânticas convencionalmente fixadas que 

determinam o seu referente em cada contexto de uso; é exactamente o oposto. 

Há regras semânticas que determinam o referente em cada contexto de uso — mas isso 

é tudo. 

As regras não provêem um complexo que conjuntamente com a circunstância revelam 

um objecto. Elas apenas provêem de um objecto. 

Por exemplo, circunstâncias de avaliação em geral não têm agentes. Suponhamos que 

digo: 

“Eu não existo” 

Ora, não há qualquer circunstância onde eu não exista. 

O que é característico dum termo directamente referencial é que o designatum
22 

(referente) determina a componente proposicional em vez de ser a componente proposicional, 

juntamente com uma circunstância a determinar o designatum. 

É por esta razão que um termo directamente referencial que designa um objecto 

contigentemente existente ainda será um designador rígido no sentido modificado. 

Relembremos o sentido modificado23: é uma expressão que designa a mesma coisa em 

todos os mundos possíveis (independentemente, da coisa existir ou não no mundo possível). 

Mas Kaplan não considera que todos os designadores rígidos (mesmo modificados) sejam 

directamente referenciais. A componente proposicional não necessita de escolher o seu 

designatum de todos os oferecidos por uma circunstância contingente; a componente 

proposicional tem garantido o seu designatum antes de encontrar a circunstância. 

Os termos directamente referenciais diferem das descrições definidas apenas em que 

parece que a componente proposicional no primeiro caso é uma função constante das 

circunstâncias. No mundo actual, o referente, numa circunstância dum termo directamente 

referencial é simplesmente independente da circunstância, e não é mais uma função (constante 

                                                 
21  Kaplan, David, op.cit., p.495.  
22 Ibidem, p. 497. 
23 Ibidem, p. 497 (cfr. a nota da obra citada a pp 493: o “sentido modificado” de designador rígido resulta de 
considerar detectáveis duas definições de “designador rígido” de Saul Kripke, Naming and Necessity, in 
Martinich, A. P., “The Philosophy of Language”, 4ª ed., New York, Oxford University Press, 2001,  
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ou outra coisa) da circunstância, “do que a minha acção é uma função dos teus desejos quando 

eu decido actuar, quer tu gostes ou não”24 

Alguns termos directamente referenciais, como nomes próprios, podem não ter 

significado descritivo semânticamente relevante, que os distingue uns dos outros. 

Outros, como os indexicais, podem ter um género limitado de sentido descritivo 

específico relevante para as características dum contexto de uso (“eu” – o que está a falar ou a 

escrever). 

Outros ainda, como os termos “that” podem ser associados  com um “sense” Fregeano 

para fixar o referente. 

 Mas em nenhum caso, um sentido descritivo dum termo directamente referencial  é 

parte do conteúdo proposicional. 

Kaplan, acredita que os nomes próprios são, na sua maioria, directamente referenciais. 

Mas que não são, geralmente, designadores rígidos no sentido original (só no sentido 

modificado). A característica dos termos directamente referenciais é que o designatum 

(referente) determina a componente proposicional — e não que o complexo da componente 

proposicional, mais a circunstância é que determina o designatum. É por esta razão que um 

termo directamente referencial que designe um objecto contingentemente existente, 

continuará a ser um designador rígido no sentido modificado. A componente proposicional 

não necessita de escolher o seu designatum duma circunstância contingente; o seu designatum 

está garantido antes do encontro com a circunstância. 

 

Argumento contra a teoria Fregeana dos demonstrativos 

 

Consideremos o argumento de Kaplan, com o exemplo que designa de PAT e MIKE: 

 

Apontando para PAUL: 

“Ele (demonstração relevante) agora vive em Princeton”. 

Se tiver havido troca entre Paul e Charles (disfarçadamente), dizem os Fregeanos que a 

proposição “PAT” (em que o falante quer referir o Paul) seria falsa: o sentido da 

demonstração é o sentido do demonstrativo. 

                                                                                                                                                         
– uma na p. 48 e outra na p. 49. A primeira (que ele adopta), é a que designa a coisa que “existe em todos os 
mundos possíveis”; o critério da segunda definição identifica um designador rígido como aquele que não pode 
designar algo que não exista nesse mundo. 
24 Kaplan, David, op. cit., p. 497 
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Ao contrário, KAPLAN pretende que o referente, na circunstância alegada de troca 

disfarçada, não muda, e, portanto, o referente continua a ser o Paul, que é o referente do 

contexto. A tese de Kaplan é de dizer que a teoria Fregeana é incorrecta quando associa 

proposições às utilizações, isto é, a situações de outras circunstâncias (no caso do exemplo 

abrevia para a proposição MIKE). 

A teoria Fregeana reclama que a proposição deve ser construída como se o sentido da 

demonstração fosse o sentido do demonstrativo. 

Conclusão: a distinção entre PAT e MIKE e a consideração de circunstâncias 

contrafactuais nas quais a demonstração não teria demonstrado nada, reforçam o ponto de 

vista de que os demonstrativos são items de referência directa. 

 

Os indexicais em Reichenbach 

 

Considerou as utilizações de “Eu”, “Tu”, “aqui”, “agora”, “isto”, como sendo os indivíduos 

referidos no acto da fala.  

Token — é o sinal individual. 

Símbolo — é a classe dos sinais similares. 

As palavras e as frases são símbolos. 

 

Então, as palavras acima (eu, tu, aqui, agora, isto) são “token – reflexive words”. 

 

Por exemplo, a palavra “eu” é o mesmo que 

 “a pessoa que está a usar esta palavra eu”, 

 

mas “eu” significa exactamente “a pessoa que usa a palavra eu”(1)? 

 

É verdade que 

“Eu” sou a pessoa que utiliza este “token” “eu”  

 

Se “eu” é sinónimo de (1) 

Então se ninguém utilizar a palavra “eu”, eu não existo! 

 

Qual é o erro do argumento? Resulta exactamente de não considerar a palavra “eu” como 

directamente referencial. 
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Tese de KAPLAN: os indexicais 

 

D1 – “Eu” é um indexical, diferentes usos do qual têm diferentes contéudos. 

D3 – “Eu” é, em cada uma das suas utilizações, directamente referencial. 

D2 – Em cada uma das suas utilizações, “Eu” refere-se à pessoa que o utiliza. 

 

Vimos que os erros da análise Fregeana dos demonstrativos e a análise de 

Reichenbach dos indexicais resulta de não considerarem estas palavras como directamente 

referenciais. 

Quando dizemos que uma palavra é directamente referencial estamos dizendo que o 

seu significado é a sua referência? Certamente que não. Na medida em que o significado é 

dado pelas regras linguísticas e o que é conhecido por falantes competentes, eu estaria mais 

inclinado para dizer no caso das palavras e frases referencialmente directas que a sua 

referência não é parte do seu significado. 

O significado da palavra “Eu” não muda quando pessoas diferentes a usam. 

O significado de “Eu” é dado pelas regras D1, D2 e D3. 

Os significados dizem-se como o conteúdo duma palavra ou frase é determinado pelo 

contexto de uso. 

Assim, o significado duma palavra ou frase é o que Kaplan chama o seu carácter (as 

palavras e as frases que não tem elementos indexicais expressam o mesmo conteudo em 

qualquer contexto – tem um carácter fixo). 

Procurar um sinónimo para uma palavra ou frase é procurar outro com o mesmo 

carácter; encontrar outro com o mesmo conteúdo num contexto particular certamente não é 

um sinónimo (caso de usar “eu” e outro dizer-me “tu”, não significa que “eu” e “tu” sejam 

sinónimos, só porque coincidem no uso dum determinado contexto. (Frege fala de “hoje” e 

“ontem” quando usados para referir o mesmo dia, em usos de 2 dias sequentes para duas 

palavras ou frases serem sinónimos, devemos ter o mesmo conteúdo em todos os contextos. 

Em geral, para indexicais, não é possível encontrar sinónimos. Isto, porque os 

indexicais são directamente referenciais, e as frases compostas que podem ser usadas para dar 

a sua referência não são directamente referenciais (a pessoa que está falando, o indivíduo que 

está sendo demonstrado). 
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Sumário sobre os indexicais puros 

 

Consideramos os indexicais não demonstrativos como: 

Eu, aqui, agora, hoje, ontem, etc. 

As convenções linguísticas que constituem o significado consistem em regras que 

especificam o referente duma dada ocorrência da palavra, em termos de várias características 

do contexto da ocorrência. 

Embora estas regras fixem o referente e, num sentido muito especial, se possa dizer 

que definam o indexical, o modo, pelo qual as regras nos são dadas não provêem dum 

sinónimo para o indexical. 

As regras dizem-nos para alguma possível ocorrência do indexical que referente seria, 

mas as regras não constituiem o conteúdo de tal ocorrência. Os indexicais são directamente 

referenciais. As regras dizem-nos o que é referido. 

Assim, eles determinam o conteúdo (o constituinte proposicional duma particular 

ocorrência dum individuo) mas não são parte do conteúdo (não constituiem qualquer parte do 

constituinte proposicional). 

Aos indexicais associam-se o conteúdo e o carácter. 

 

“Eu estou cansado hoje”, usado em contextos diferentes, pode não só ter um referente 

diferente, como um significado diferente. 

Mas há outro sentido de significado no qual, fora as ambiguidades lexicais e sintéticas, 

duas ocorrências da mesma palavra ou frase devem significar o mesmo. 

Este sentido de significado – que eu chamo carácter – é o que determina o conteúdo 

duma ocorrência da palavra ou frase num dado contexto. 

Ora, para os indexicais, as regras da Linguagem constituem o significado no sentido 

de carácter. 

Importa reter o seguinte acerca dos dois sentidos de significado: 

1. Carácter aplica-se apenas a palavras e frases como types, conteúdo às ocorrências de 

palavras e frases nos contextos 

2. Ocorrências de duas frases podem concordar em conteúdo, embora as frases  difiram 

em carácter, e duas frases concordar em carácter e diferir em conteúdo em contextos 

distintos. 

3. A relação de carácter para conteúdo é qualquer coisa como a que tradicionalmente se 

olhava para a relação de sentido para denotação. Carácter é um modo de apresentação 
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do conteúdo. O carácter está para o conteúdo assim como o sentido está para a 

denotação. 

 
Carácter =    Sentido 

 Conteúdo    Denotação 
  
     

Notas de Kaplan ainda sobre detalhes de demonstrativos e demonstrações 

 

Já vimos que Kaplan aceita, provisoriamente, a teoria Fregeana das demonstrações 

segundo a qual: 

 

(1) Uma demonstração é um modo de apontar um indivíduo 

(2) Uma dada demonstração em outras circunstâncias contrafactuais teria demonstrado 

(isto é, apresentado) outro indivíduo que não o actualmente demonstrado. 

(3) Uma demonstração que falha em demonstrar qualquer indivíduo podia ter 

demonstrado um, e uma demonstração que demonstra um indivíduo podia não ter 

demonstrado nenhum (caso de alucinação). 

 

Não é uma propriedade essencial duma dada demonstração (de acordo com a teoria de 

Frege) que ela demonstra um dado indivíduo. 

É esta a característica das demonstrações: 

As demonstrações que de facto demonstram o mesmo indivíduo poderiam ter 

demonstrado distintos indivíduos (é por isso que proporciona uma solução para o puzzle de 

Frege: 

Porquê That (Has) = That (Phos) é informativo? 

É útil pensar em demonstrações como types e realizações particulares dadas como tokens. 

Então: 

(4) Uma demonstração dada pode ser montada por outra pessoa que não o actual 

agente, e pode ser repetida no mesmo ou em diferente lugar. 

 

Ilustra com um exemplo da importância da perspectiva (um agente e um local) uma 

demonstração: 

O corpo celeste mais brilhante visível daqui, agora. 
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Esta mesma demonstração, diferentemente localizada, pode apresentar um 

demonstratum diferente (um gémeo, por exemplo). 

Quando fazemos uma demonstração δ num contexto, nós determinamos a perspectiva 

relevante. Nós também determinamos o Demonstratum – se há um. Ao fazer a demonstração 

δ  em ε nós determinamos mais do que o demonstratum no mundo possível do contexto. Isto 

é, nós determinamos o conteúdo. Mas isto não é o mesmo que fixar o conteúdo (como o 

demonstratum designador rígido). 

Este percurso acabado de fazer numa teoria de Frege de demonstração permite-lhe 

estabelecer as seguintes características estruturais das demonstrações: 

1. Uma demonstração, quando inserida num contexto (isto é, numa ocorrência da 

demonstração) determina o conteúdo. 

2. Não é exigido que uma ocorrência duma demonstração tenha um conteúdo fixado. 

 

Em vista destas características, pode-se associar cada demonstração a um carácter que 

representa o “significado” ou o modo de apresentação da demonstração. 

Os demonstrativos são expressões incompletas que devem ser completadas por uma 

demonstração (type). 

Uma frase completa (type) incluirá uma demonstração associada (type) para cada um 

dos seus demonstrativos. 

Assim, cada demonstrativo d será acompanhado por uma demonstração, δ e assim: d(δ) 

O carácter dum demonstrativo completo é dado pela regra semântica: 

Em qualquer contexto c, d(δ) é um termo directamente referencial que designa o 

demonstratum, (se algum, de δ  em e, e que pode não designar nada) 

 

2.2 Confronto das teses de Kripke e Kaplan sobre os Nomes Próprios e Indexicais 

com os puzzles de Frege e Russelll 

 

Em linha com a concepção metodológica de Lycan25, vamos submeter as concepções de 

Kripke e Kaplan aos testes dos puzzles de Frege e Russell e ver como se comportam. 

Recordemos, sumariamente, os puzzles de Frege e de Russell. 

 

 

                                                 
25 LYCAM, William, op. cit., p. 56. 
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1º Puzzle de Frege 

Explicação da igualdade entre dois nomes pode contribuir para veicular informação: 

Caso de 

(1) Hesperus = Phosphorus 

Na acepção de Russell, sendo os nomes abreviações de descrições definidas, a igualdade 

(1) veicula a informação respeitante a Hesperus e a informação referente a Phosphorus. 

Sendo ambos nomes da mesma referência, são descrições diferentes, logo veiculam 

informação não tautológica. 

 

Ora, se a maior parte dos nomes são rígidos para Kripke (ele sabe que há alguns 

nomes flácidos e o próprio Frege se referiu a um: “Trieste não é Viena”, em que “Viena” 

funciona, não como nome de cidade, mas como abreviatura da vida cultural existente em 

Viena)26, mantendo o mesmo referente em todos os mundos, certo é que as descrições 

Russellianas são flácidas, portanto, normalmente, os nomes não são equivalentes às 

descrições Russellianas. 

Kripke oferece o seguinte teste de rigidez: usar o termo do nome “N” numa frase com 

a seguinte grelha: “N” poderia não ter sido “N”? Ilustrando com o exemplo “O Presidente dos 

Estados Unidos em 1970”. Obteríamos “O Presidente dos Estados Unidos em 1970 poderia 

não ter sido o Presidente dos Estados Unidos em 1970”? Podia, no sentido da pessoa que foi o 

Presidente eleito; poderia ter sido outra, que não Nixon. Isto é a descrição é flácida. 

Ora, um defensor das teses de D.R. (direct reference) não precisa de ver neste teste 

uma contrariedade à sua pretensão de que os nomes próprios introduzem os portadores que 

usam os seus nomes nos discursos; e que não contribuem com nada para o significado da frase 

em que ocorrem. Isto é, não é exigível que carreguem informação no seu bojo. Se trouxerem 

informação a reboque é por accidens, não é essencial à sua função de identificar a referência. 

Aliás, esta observação da irrelevância dos puzzles de Frege e de Russell estende-se aos 

outros puzzles. Porquanto, para os defensores da D.R. os nomes não têm sentido semântico, 

eles apenas representam os seus portadores, tem a função de introduzir as referências no 

discurso. 

 

Vejamos o puzzle de substituitividade 

Exemplo: 

                                                 
26 Lycan, William G., op. cit., p.53 
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(1) “Alberto acredita que Adolfo Pisca Rocha tem um nome intermédio curioso” 

Ora, quando se substitui o nome por Miguel Torga a frase 

(2) “Alberto acredita que Miguel Torga tem um nome intermédio curioso” torna-se 

falsa. 

 

Como é que um defensor das Teorias da Referência Directa explica esta mudança do 

valor de verdade quando se substitui o nome por outro nome do mesmo referente? 

A estratégia da resposta pode ter 2 gumes: uma teoria positiva e uma teoria negativa. 

 

a) A tese positiva defende que os nomes em questão realmente substituem sem alterar 

o Valor de Verdade da frase que o contém. Assim, a frase (2) é verdadeira. E a 

razão alegada é que as frases de crenças têm leituras ou compreensões 

transparentes, na qual os nomes lidos no âmbito da crença realmente referem o 

que eles realmente referem. 

 

Ora, este ponto de vista parece insustentável: se eu afirmo (2) estou a admitir que 

Alberto aceitaria a frase (2). Se eu disser que “Alberto não acreditaria que Miguel Torga não 

tem um nome intermédio curioso, porventura Alberto diria: “Não” ou “Não sabia”. 

Mas os defensores da Teoria Directa dizem que estas sugestões não são sempre 

verdadeiras, ou talvez mesmo nunca o sejam. 

Considere-se a seguinte frase: 

Colombo reconheceu que a ilha de Castro estava apenas a algumas milhas da Índia. 

Isto significa que o falante diz “Castro” sem, naturalmente, assumir que Colombo podia 

referir-se à ilha daquele modo. 

O falante faz esta referência a Cuba sem assumir, de modo algum, que a mudança de 

nome da ilha de Colombo para a ilha de Castro corresponda a outro referente. 

Assim parece inegável que há posições transparentes nas frases de crenças, nas quais a 

expressão referencial se refere mesmo ao seu portador, sem qualquer sugestão sobre o modo 

pelo qual o sujeito da crença teria representado o portador do nome. Termos singulares podem 

ser, e são, muitas vezes, compreendidos com transparência. 

 

Mas esta tese positiva é o menos que um defensor, de que os nomes têm uma leitura 

Milliana, pode dizer mesmo em contextos de crenças. É que muitas vezes as frases de crenças 

têm uma leitura opaca.  
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b) Vejamos, agora, a tese negativa: 

Os nomes não têm leituras não Millianas, mesmo em contextos de crença. 

Esta tese torna as coisas ainda pior, para uma explicação de referência directa. 

 

Vamos agora sujeitar os nomes próprios aos testes dos puzzles às entidades não existenciais. 

 

Puzzle da Referência Aparente a Não existente 

Exemplo: 

“O actual Rei de França é calvo”   

 

Puzzle da negação das entidades não existentes 

Exemplo: 

“O actual Rei de França não existe” 

 

O teste é o seguinte: pergunta-se a um defensor da Referência Directa: 

 

- Se os nomes apenas referem o seu portador, então como se explica o significado dos nomes 

de que não existem portadores (actual Rei de França, Pai Natal, etc.) e como se aplica a 

contradição de nomear um portador e, logo de seguida, dizer dele que não existe? 

 

Kripke ensina-nos que os Nomes não podem ser pensados como abreviaturas 

de Descrições flácidas, ou ter sentidos substantivos ou conotações). 

 

Intuitivamente, os nomes são Millianos. 

 

Mas os puzzles de Russell parecem refutar bem esta tese. 

Concordamos com Lycan quando escreve que nos confrontamos com um trilema 27: 

 

i)   ou os nomes são Millianos 

ii)  ou são descrições abreviadas 

iii) ou, numa acepção fraca, como a de SEARLE, os nomes têm algum   sentido ou 

conteúdo. 

                                                 
27 Lycan, William G., op. cit., p. 59 
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Mas temos de concordar que as perspectivas abertas para encontrar caminhos nesta 

encruzilhada, desde Platinga a Ackerman que apelaram para descrições simplificadoras, até 

Devitt, que oferece uma revisão radical do sentido de Frege, não dão resposta unitária aos 

testes de Frege e de Russell. 

Este ponto conduz-nos a uma questão filosófica importante para a qual Lycan nos 

convoca e a que se deve dar particular atenção. Temos falado até aqui da Semântica dos 

Nomes Próprios, isto é, como é que os nomes contribuem para o significado das frases em que 

ocorrem. 

Mas em virtude de quê uma coisa é o referente ou o portador desse nome particular? A 

resposta tem de ser dada por uma “Teoria Filosófica de Referir”, que procure dar resposta à 

questão de saber o que é ser um elo referencial entre um uso dum nome e o indivíduo que 

obtém ser referido por aquele uso. 

É necessário movermo-nos do campo da Semântica para a “Teoria do Referir”. 

Uma resposta possível é dada pela Teoria Causal – Histórica28  

                                                 
28 Lycan, William G., op. cit., p. 60 
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CAPITULO   3 

 

3. A semântica Fregena está em crise? 

 

3.1. O desafio à Semântica Fregeana29: 

No percurso efectuado até aqui é notória a incapacidade da Semântica Fregeana para 

dar resposta adequada à compreensão das frases não-eternas (são as que dependem do 

contexto). 

Para um Fregeano, uma frase não eterna, tomada independentemente do contexto, 

exprime um pensamento “incompleto” ou proposição incompleta. O contexto completa o 

pensamento, de alguma maneira. 

Como diz Frege: “palavras como aqui, agora” não dizem “quem, onde e quando” 

Mas Frege nunca explica como é que o contexto completa o sentido duma frase-não 

eterna. 

Mas ele tem um modelo de como completar pensamentos. 

A distinção crucial é entre conceitos e objectos. 

 

-  Conceitos são funções que associam objectos a valores de verdade 

Mas funções não são objectos. Os objectos são saturados. As funções são 

insaturadas e necessitam de ser completadas por objectos. 

 

Completar uma função acarreta um novo objecto, um pensamento. 

Por exemplo, “é gordo” denota um conceito, uma entidade incompleta ou insaturada, 

que toma um objecto completo e produz um outro objecto completo – verdadeiro se o objecto 

é gordo; falso se o objecto não é gordo. 

Do mesmo modo, quanto ao “sense”: “é gordo”  expressa um sentido incompleto que 

toma o completo sentido dum termo como “Joe” e produz um “sense” completo posterior – o 

pensamento de que Joe é gordo. 

 

 

 

                                                 
29 Taylor, Kenneth Truth and Meaning: an introduction to the Philosophy of Language, ed. Blackwell, p. 261 
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3.2. Dificuldades da Semântica Fregeana  

 

- Russell nega a necessidade de conceber indexicais e demonstrativos para a descrição do 

mundo não-mental (Que tudo pode ser dito sem o recurso aos particulares egocêntricos).30 

 

São ou não necessários os indexicais para a descrição do mundo? 

Frases eternas – não precisam do contexto 

Frases não–eternas – (para um fregeano estas frases, tomadas independentemente do contexto 

são proposições incompletas). 

Frege diz: «Palavras como “aqui” e “agora” apenas adquirem o seu completo sentido 

através das circunstâncias nas quais são usadas. Se alguém diz “está a chover”, o tempo e o 

lugar da utilização tem que ser fornecido». 

Mas Frege nunca diz como é que o contexto completa o sentido duma frase não-

eterna.31 

Mas há um modelo de Frege, em que a distinção crucial é entre funções e objectos e 

que Taylor vai testar32: «se este modelo pode ser estendido à interacção das frases não-eternas 

com o contexto». Lembremos, que para Frege, conceitos são funções que associam objectos 

com valores de verdade, mas as funções não são, na sua óptica, qualquer género de objecto”. 

Os objectos são saturados e as funções são insaturadas. 

Então, o contexto por si deve de alguma forma completar os ingredientes duma 

completa especificação. 

Mas o contexto, à luz dos Fregeanos, não pode desempenhar esse papel. O Contexto 

só pode dar um dia como objecto. Para os Fregeanos, o que completa um “sense” incompleto 

só pode ser um “sense”. Por isso, para Frege, o contexto não pode completar o “sense” – só 

um “sense” o pode fazer. 

Uma segunda via para chegar à mesma conclusão é através dos pontos de vista de 

Frege relativamente à referência. 

A referência é também medida pelo “sense” na semântica Fregeana. 

Termos referenciais com o mesmo “sense” devem ter a mesma referência. 

Agora, a palavra hoje tem uma determinada referência quando, e apenas quando, é 

usada num determinado contexto. Além do mais, refere-se a diferentes objectos em diferentes 

                                                 
30 Taylor, Kenneth, op. cit., p. 301. 
31 Ibidem, p.261. 
32 Ibidem, p.262. 
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contextos. Se a referência de hoje como usado no contexto e difere da referência de hoje como 

usado no contexto e’, segue-se que o sentido de hoje como usado em e deve diferir do sentido 

como usado em e’. Por isso o contexto deve de algum modo originar um determinado 

“sense”, suficiente para determinar uma referência. Mas na semântica Fregeana, não há 

caminho de volta de referência para o “sense”. 

Isto é, dado um objecto há muitos “senses” que determinam aquele objecto como 

referência. 

Por isso Frege não pode aceitar que um determinado sentido pode ser gerado apenas 

pela presença dum só objecto. Um sentido pode ser gerado apenas se o “objecto” é dado duma 

determinada maneira, debaixo dum determinado modo de apresentação. 

 

Diferença entre pensamentos de Frege e proposições singulares 

 

Posição de Taylor33 

Tem sido argumentado que frases contendo demonstrativos como “this” ou “that”, 

frases contendo indexicais como “I”, “Here” and “now” e mesmo frases contendo nomes 

próprios expressam proposições singulares: isto é que nas frases contendo estes items, estas só 

contribuem com os seus referentes (objectos) para as frases onde ocorrem. 

Nesta linha, “Eu tenho fome” expressa uma proposição singular que s tem ele próprio, 

e não um modo de apresentação de  como um constituinte 

Já vimos que há razões, talvez não conclusivas, para duvidar de que frases como “eu 

tenho fome agora”, quando tomadas em contexto, exprimam pensamentos Fregeanos. Mas 

não demos argumentos positivos para dizer que tais frases expressam proposições simples. 

Para dar um argumento positivo, vamos reconsiderar a observação de Frege de que 

expressamos o mesmo pensamento “hoje”, usando a expressão “ontem” quando nos referimos 

ao pensamento expresso no dia anterior. 

Uma aproximação que assume que uma referência como “hoje” contribui apenas com 

um dia, e não num modo de apresentação do dia, tem melhores hipóteses de tornar isto 

verdadeiro que a aproximação de Frege. 

Por outro lado, assume que as expressões como “hoje” e “ontem” só contribuem com 

um dia para as proposições expressas, então segue-se que adequados relatos de hoje “Φ” e 

ontem, “Φ”, expressam a mesma proposição. Uma vez que “ontem” e “hoje” expressam o 

                                                 
33 Taylor, Kenneth, op. cit. p. 267 e seg. 
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mesmo dia (a mesma referência, então elas contribuem com o mesmo objecto para o 

pensamento expresso pelas respectivas frases). 

Nenhuma diferença no pensamento expresso por estas duas frases pode ser devida à 

presença de “hoje” e de “ontem”, numa e noutra frase. 

Mas a “proposição singular” também tem problemas. 

Ilustrando com o exemplo: 

Se “ontem” e “hoje” são co-referenciais, então 

“Hoje, Φ” e “No meu dia favorito, Φ” expressam o mesmo pensamento, parece implausível 

pois que alguém pode não saber que hoje é o meu dia favorito. 

Somos assim empurrados para duas direcções: 

1ª Que “Hoje, Φ”, e “Ontem, Φ”, têm algum sentido, expressam a mesma proposição. 

2ª Ao mesmo tempo, não desejamos a mera ”mesmidade” de referência para garantir a 

“mesmidade do sentido”: que um agente que hoje acredita o que é expresso por “Hoje, 

Φ”, ipso facto amanhã acredita o que é expresso por “Ontem, Φ”. 

 

Taylor pretende demonstrar que este aparente conflito pode ser reconciliado. 

 

Citando Kaplan, propõe o seu processo semântico em dois patamares: 

 

1º Patamar 

Distingue contextos de produção e circunstâncias de avaliação.  

Uma circunstância de avaliação é aquilo em relação ao qual um conteúdo determina 

uma extensão. 

Um contexto de produção é aquilo relativo ao qual uma expressão tem um 

determinado conteúdo. 

Coordenadas de um contexto são, por exemplo: Um mundo, um lugar, um tempo e um 

agente. 

Coordenadas de circunstância são pares ordenados do mundo-tempo, sem coordenadas 

do agente. 

Esta distinção entre contexto e circunstância dá lugar a um processo semântico em 

dois patamares. Note-se que um contexto contém um par de mundo-tempo, logo contém uma 

circunstância, que podemos chamar de circunstância doméstica do contexto c. 
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Então, quando a frase: 

 

(1) “Eu estou aqui agora” é dita, por exemplo, por alguém, em Lisboa, no dia 20 de 

Julho de 2003. Se pensarmos em situações contrafactuais, de outros contexto (w, a, 

p, t), esta frase seria falsa. 

w– mundo;  a – agente;  p – lugar;  t – tempo 

 

Mas, por outro lado, a frase expressa por outro alguém, em qualquer sítio, dia e hora, 

noutro mundo, é verdadeira. Isto porque, em certo sentido, a frase “Eu estou aqui agora”, é 

universalmente verdadeira. Basta, para isso, construir um sistema de coordenadas (índices) 

adequado, de forma tal que no mundo do sistema, o agente do sistema está localizado no lugar 

do sistema no tempo do sistema. Então, agora a frase (1), é verdadeira em cada sistema de 

coordenadas adequadas. E a frase (1) será necessariamente verdadeira: 

 

(2) “Eu estou aqui agora” 

 

Mas efectivamente, poderia ser falso que o falante de Lisboa no dia 20 de Julho da 

frase (1) poderia não estar aquela hora no lugar onde pronunciou a frase: “Eu estou aqui 

agora”. 

Isto é, estamos perante um dilema: 

Por um lado, se num sistema de coordenadas construído adequadamente, a frase (1) é 

universalmente válida, os índices são adequados; por outro lado, se (2) não é uma verdade 

lógica, então temos que permitir índices não adequados. Como superar a condição? 

Ora bem: reparemos que a cada contexto está (w, p, a, t) associado uma circunstância 

de coordenadas (w, t). Ou seja as coordenadas w e t da circunstância estão incluídas no 

contexto — é a chamada circunstância doméstica do contexto. 

Então o sentido no qual (1) é universalmente válida é o da circunstância doméstica do próprio 

contexto. 

Mas não se segue que (1) seja necessariamente verdadeira, pois que não expressa no contexto 

um conteúdo que é verdadeiro em todas as circunstâncias de avaliação. 
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Em síntese:  

1º Patamar:  

O carácter e o contexto de produção é que, juntos, determinam um conteúdo. 

2º Patamar 

O conteúdo é a função que depois de avaliada com respeito à circunstância 

determina uma extensão. 

Sumariamente, a função carácter e o contexto de produção, determinam em 

conteúdos. 

A função conteúdo, avaliada com a circunstância, determina uma extensão. 

Finalmente, recolhemos a tentativa de Kripke para a construção dum conceito de 

Verdade, socorrendo-se do conceito de “designador rígido”. 

Pretende demonstrar que é possível: a construção dum conceito de Verdade à 

priori contingente. Se o conseguir, é preciso alijar a tese de que todas as verdades à priori 

são necessárias. Se for o caso de ter sucesso na demonstração, a verdade dos juízes à 

priori sofre, também aqui, um rude golpe. 

 

Da Capacidade da semântica fregeana para descrever “Crise Ambiental” 

 

Vulnerabilidades 

 

1ª Concluímos, a partir da Teoria do designador rígido de Kripke que pode haver definições 

de dois tipos: 

- umas que fixam a referência; 

- outras que dão um sinónimo. 

 

O que, aplicado aos nomes próprios, conduz a duas hipóteses: 

i) o nome próprio não é designador rígido e é sinónimo de descrição. 

ii) a descrição é rígida e fixa a referência de forma rígida. 

 

A ser assim, a teoria da descrição traz duas desvantagens, como vimos atrás: 

a) Não permite uma afirmação singular de existência. 

b) Torna-se apenas numa teoria da fixação da referência. 
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2ª Sendo os nomes próprios e os indexicais directamente referenciais, vimos que, a serem 

considerados dispensáveis, como pretendia Russell, não podemos evitar resultados absurdos: 

a teoria Fregeana é incorrecta quando associa proposições às utilizações, isto é, a situações de 

outras circunstâncias (vimos isso no caso dos demonstrativos). 

 

3ª Vimos também que os indexicais não geram, desacompanhados do contexto, um sinónimo. 

Porquanto, como as frases compostas que podem ser usadas para dar a sua referência não são 

directamente referenciais: só o carácter do indexical juntamente com o contexto, gera o 

conteúdo. Razão pela qual os Fregeanos não conseguem explicar como é que, no caso dum 

contexto “dar um dia” para completar uma frase não-eterna, o “sense” passa a estar completo, 

uma vez que um “sense” incompleto só pode ser completado por outro “sense” – e isto, o 

objecto “um dia”, não o pode fazer. 

 

4ª Verificámos também que os designadores rígidos de Kripke e os indexicais de Kaplan, no 

confronto com os testes dos puzzles de Frege e de Russell, se defrontam com dificuldades 

sérias para dar explicações razoáveis à sua incapacidade, por exemplo, para justificar as 

identidades informativas. Mas também vimos, que os defensores das teses da Referência 

Directa, ao pretenderem que os nomes apenas introduzam os seus portadores nos discursos, 

não se comprometem com a exigência de contribuírem com algo para o significado da frase 

em que ocorrem. 

Esta observação da irrelevância dos puzzles de Frege e de Russell para validar as 

teorias da Referência Directa também se estende à solução dos problemas da “referência 

aparente a não-existentes” e da “negação das entidades não-existentes”. Porquê? 

Justamente na medida em que para os defensores da Referência Directa os nomes não 

têm sentido semântico – a sua função é introduzir as referências no discurso. E esta e outras 

putativas funções, não cabendo no âmbito da Semântica restrita devem, isso sim, ser objecto 

da Pragmática, como se mostra no ensaio “Critérios de Identificação do Conteúdo” da Profª. 

Adriana Graça 34. 

 

5ª Não podemos esquecer a interpretação da Filosofia do Atomismo Lógico segundo a qual as 

proposições, depois de analisadas, têm como constituintes termos simples; e o seu sentido, 

                                                 
34 Cfr. Graça, Adriana Silva, “Critério da Identificação do Conteúdo”, UL, 2003 
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pelo Princípio do Contacto, são os sense data que se identificam com a referência dos 

constituintes. 

Esta função semântica dos termos simples, cujo sentido se identifica com o objecto 

representado do mundo extra-linguístico, é uma função puramente referencial 35. 

 

Como descrever o conceito “Crise Ambiental” na semântica Fregeana? 

 

 Analisada a evolução das Teorias do Significado Linguistico (Semântica) desde os 

indexicais e nomes próprios em Frege e Russel, confrontadas com as teses de Kripte e Kaplan 

e verificadas algumas vulnerabilidades, qual a capacidade Semântica Fregeana para Dizer o 

conceito de Crise Ambiental? 

Há saída para a tensão entre as teorias descritivistas e as teorias da Referência Directa? 

Embora fora do âmbito deste trabalho, afiguram-se-me fecundas as perspectivas da sua 

superação por duas vias: 

 

1ª Pela Teoria Causal Histórica da Referência, que compatibiliza um contacto inicial da 

função do baptismo da nomeação directa, com a transmissão histórica por utilizadores 

competentes que usam nomes genuinamente próprios e correntes, descrições rígidas e 

flácidas, nomes ostensivos, demonstrativos e indexicais. (Os significados “deixam de 

estar só na cabeça”) 

 

2ª Pela necessidade de abandonar Teorias Unitárias (totalitárias?) do sentido do significado 

que pretendiam abranger, debaixo do mesmo conceito, o conteúdo, a fixação da 

referência e a função do veículo de informação 36. Assim, teorias parcelares de Nomes 

Próprios e dos Indexicais, pode dar boa conta da função de identificar a referência e do 

sentido em contexto. Bem como, no âmbito das teorias descritivistas as funções 

referidas têm sido objecto de soluções parcelares, sugeridas, pioneiramente pelos 

trabalhos de: 

• Strawson (para quem as expressões não referem, de modo nenhum – as pessoas é que 

referem: a relação de referir não é abstracta, é, sim, um acto pessoal) 

                                                 
35 Cfr. Graça, Adriana Silva, “O Atomismo Lógico e a Função Referencial da Linguagem”, Universidade de 
Lisboa 
36 Graça, Adriana Silva, “Critério da Identificação do Conteúdo”. 
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• Searle (que sugeriu que o Nome não estava associado a uma descrição particular, 

antes, sim, a um “cluster” de descrições em número suficiente, que os utilizadores 

competentes adquirem) 

• Donnelan (que chamou a atenção para o uso, por vezes, referencial, das Descrições 

Definidas) 

 

e, mais modernamente, os trabalhos de Putnam, Kripke, Plantinga, Kaplan e outros, que 

propõem soluções parciais para as dificuldades encontradas na Semântica Fregeana. Creio que 

esta não está, decisivamente, posta em causa 37. Penso que continua a ser portadora duma 

lógica fundacional interpelante das inferências que nela se suportam, cujos desafios porém, 

geram problemas exigentes de novas soluções que, se julgo descortinar, evidenciam sim, 

necessidade de análises mais finas. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
37 Cfr. Ensaio de João Branquinho “Sobrevive o Descritivismo Actualizado aos Argumentos Modais?” onde se 
desenvolve argumentação que coloca em mau estado as Teorias Descritivistas Actualizadas. 
A estratégia do argumento modal, designado por Argumento de Obstinação, parte duma distinção crucial entre 
designador persistente e designador obstinado. A rigidez mais forte é a obstinada: d  designa x se e só se, para 
todo o mundo possível m, d designa x com respeito a m. O designador é persistente só no caso de existir um m. 
A tese, em resumo é de: 
1º Demonstrar que Nomes próprios são designadores rígidos dos objectos que designam. 
2º Demonstrar que as descrições definidas actualizadas não são designadores obstinadamente rígidos. 
3º Que propriedades de rigidez diferente (obstinada/persistente) acarretam propriedades semânticas diferentes. 
Conclusão: nomes próprios não são, ou não abreviam, descrições actualizadas; o sentido dum nome não pode ser 
o sentido duma descrição desse nome. 
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