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RESUMO

O assunto desta dissertação é o paradoxo da conhecibilidade. Esse paradoxo é uma

demonstração lógica da proposição de que se todas as verdades são conhecíveis,

então todas as verdades são conhecidas.  Os objetivos desta dissertação são três.

Em primeiro lugar, apresentar os aspectos centrais do paradoxo da conhecibilidade,

i.e.  apresentar a demonstração lógica envolvida nesse paradoxo e apresentar os

motivos  pelos  quais  essa  demonstração  é  problemática.  Em  segundo  lugar,

apresentar e  avaliar  uma tentativa de solução para esse paradoxo, proposta por

Jonathan Kvanvig (1995, 2006). Essa tentativa de solução consiste em argumentar

que a demonstração envolvida nesse  paradoxo é inválida, pois depende de uma

falácia modal. Em terceiro lugar, argumentar que  a solução proposta por Kvanvig

não funciona, pois existem leituras alternativas e reconstruções alternativas dessa

demonstração que não dependem de falácia modal alguma.

Palavras-chave: paradoxo  da  conhecibilidade,  teoria  Neo-Russelliana  da

quantificação, falácias modais.



ABSTRACT

The paradox known as ‘The knowability Paradox” is a logical proof of the proposition

that if all truths are knowable, then all truths are known. In this dissertation I present

the central features of the knowability paradox, which comprises of a presentation of

the proof for the conclusion that if all truths are knowable, then all truths are known,

and of a presentation of the reasons why the proof generates a paradox. Then I

present  and  evaluate  the  attempt  to  solve  that  paradox  proposed  by  Jonathan

Kvanvig (1995, 2006). Roughly, Kvanvig argues that the proof of the claim that if all

truths are knowable, then all truths are known is invalid for it rests on a modal fallacy.

Finally I  argue that Kvanvig's solution is not a good one, for there are alternative

readings and reconstructions of the proof that does not rely on the modal  fallacy

pointed out by him.

Keywords: knowability  paradox,  neo-Russellian  theory  of  quantification,  modal

fallacies.
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CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO

Paradoxos  são  argumentos  aparentemente  válidos,  com  premissas

aparentemente verdadeiras, e com uma conclusão aparentemente falsa. O que há

de  paradoxal  em  um  paradoxo  é  que  um  argumento  realmente  válido,  e  com

premissas realmente verdadeiras, não pode realmente possuir uma conclusão falsa.

Por  isso,  se  acreditamos  que  um  argumento  é  válido,  que  possui  premissas

verdadeiras, e que possui uma conclusão falsa, então algo deve estar errado com

alguma dessas crenças.

Existem ao menos três maneiras de solucionar um paradoxo. A primeira é

argumentar  que,  apresar  do  argumento  ser  aparentemente  válido,  ele  não  é

realmente  válido.  Nesse  caso,  devemos  apresentar  bons  motivos  para  rejeitar

alguma regra de inferência utilizada no argumento, e explicar por que inicialmente

essa regra de inferência nos parecia válida. A segunda é argumentar que, apesar de

todas  as  premissas  aparentemente  serem  verdadeiras,  alguma  delas  não  é

realmente verdadeira. Nesse caso, devemos apresentar bons motivos para rejeitar

alguma das premissas, e explicar porque inicialmente essa premissa nos parecia

verdadeira. A terceira é argumentar que, apesar de a conclusão aparentemente ser

falsa, ela não é realmente falsa. Nesse caso,  devemos apresentar bons motivos

para aceitarmos a conclusão,  e  explicar  porque inicialmente essa conclusão nos
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parecia falsa.

O assunto desta dissertação é o paradoxo da conhecibilidade. Esse paradoxo

é  uma  demonstração  lógica  da  proposição  de  que  se  todas  as  verdades  são

conhecíveis,  então  todas  as  verdades  são  conhecidas.   Os objetivos desta

dissertação  são  três.  Em  primeiro  lugar,  apresentar  os  aspectos  centrais  do

paradoxo da conhecibilidade, i.e. apresentar a demonstração lógica envolvida nesse

paradoxo e apresentar os motivos pelos quais essa demonstração é problemática.

Em  segundo  lugar,  apresentar  e  avaliar  uma  tentativa  de  solução para  esse

paradoxo, proposta por Jonathan Kvanvig  (1995, 2006). Essa tentativa de solução

consiste em argumentar que, apesar de a demonstração envolvida nesse paradoxo

ser aparentemente válida, ela não é realmente válida. Em terceiro lugar, argumentar

que a solução proposta por Kvanvig não funciona, pois depende de algumas teorias

falsas e de algumas confusões conceituais.

Nesta  introdução  apresentarei  os  aspectos  centrais  do  paradoxo  da

conhecibilidade. Na seção 1.1 apresento a conclusão e a demonstração envolvida

nesse paradoxo. Na seção 1.2 apresento dois problemas centrais levantados por

esse paradoxo, viz. que sua conclusão aparentemente é falsa e que essa conclusão

pode ser utilizada em um argumento contra as teorias anti-realistas. Na seção 1.3

discuto algumas reações iniciais  ao paradoxo da conhecibilidade. Finalmente,  na

seção 1.4 apresento o plano geral para os capítulos seguintes.
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1.1. O Paradoxo da Conhecibilidade

O paradoxo da conhecibilidade é uma suposta demonstração ou prova lógica

da  proposição  de  que  se  todas  as  verdades  são  conhecíveis,  então  todas  as

verdades são conhecidas.

Dizer  que  todas  as  verdades  são  conhecíveis é  dizer  que  para  cada

proposição, se essa proposição é verdadeira, então é possível que essa proposição

seja conhecida. Supondo que a proposição «o número de batatas fritas que comi ao

longo  de  minha  vida  é  ímpar»  seja  verdadeira,  essa  não  seria  uma  verdade

conhecida, pois aparentemente ninguém se importa com o número de batatas fritas

que comi  ao  longo de minha vida.  Mas seria  uma verdade conhecível,  pois  em

princípio é possível que alguém, com bastante paciência e com interesses bastante

estranhos,  tivesse se dado ao trabalho de contar o número batatas fritas que comi

ao longo de minha vida. Assim, dizer que todas as verdades são conhecíveis é dizer

que isso ocorre com todas as proposições verdadeiras: independentemente de cada

uma das proposições verdadeiras  efetivamente  serem conhecidas,  cada uma das

proposições  verdadeiras  podem  ser  conhecidas.  A  essa  afirmação  chamaremos

“tese da conhecibilidade”, que pode ser formalizada assim:

∀p (p  →  ◊Kp) (Tese da conhecibilidade)

Um  esclarecimento  importante  acerca  dessa  tese  é  que  o  operador  de
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conhecimento  “K”  significa  algo  como  “algum  sujeito  em  algum  tempo  conhece

que ...”.  Por  isso,  essa tese não afirma nem que todas as verdades podem ser

conhecidas  por  apenas  um  sujeito,  nem  que  todas  as  verdades  podem  ser

conhecidas em apenas um momento. Antes, essa tese afirma que cada verdade

pode ser conhecida por algum sujeito, possivelmente diferente para cada verdade,

em algum momento, possivelmente diferente para cada verdade.

Dizer  que  todas  as  verdades  são  conhecidas é  dizer  que  para  cada

proposição, se essa proposição é verdadeira, então essa proposição efetivamente é

conhecida.  A  essa  afirmação  chamaremos  “tese  da  onisciência”,  que  pode  ser

formalizada assim:

∀p (p  →  Kp) (Tese da onisciência)

O mesmo esclarecimento é importante aqui: essa tese não afirma nem que

todas as verdades efetivamente são conhecidas por apenas um sujeito, nem que

todas as verdades efetivamente são conhecidas em apenas um momento. Antes,

essa tese afirma que cada verdade efetivamente é conhecida por algum sujeito,

possivelmente  diferente  para  cada  verdade,  em  algum  momento  do  tempo,

possivelmente diferente para cada verdade.

Nesses termos, o paradoxo da conhecibilidade é uma suposta demonstração

ou prova lógica da proposição de que se a tese da conhecibilidade é verdadeira,
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então a tese da onisciência também é verdadeira, que pode ser formalizada assim:

∀p (p  →  ◊Kp)  →  ∀p (p  →  Kp)

Em termos informais, a linha de raciocínio da demonstração do paradoxo da

conhecibilidade é a seguinte:  Suponha que todas as verdades são conhecíveis e

suponha que existe uma verdade desconhecida; pela nossa segunda suposição, é

verdade que alguma proposição específica é verdadeira e desconhecida; pela nossa

primeira  suposição,  é  possível  conhecer  que  essa  proposição  específica  é

verdadeira  e  desconhecida;  mas  isso  é  contraditório,  pois  conhecer  que  essa

proposição  específica  é  verdadeira  e  desconhecida  exige  conhecer  que  essa

proposição é verdadeira e conhecer que essa proposição é desconhecida; mas se

conhecemos  que  essa  proposição  é  verdadeira,  então  essa  proposição  não  é

desconhecida.  Logo,  por  redução  ao  absurdo,  se  todas  as  verdades  são

conhecíveis, então todas as verdades são conhecidas.

Em  termos  mais  formais,  a  demonstração  lógica  do  paradoxo  da

conhecibilidade é uma demonstração por redução ao absurdo: Começamos supondo

que  a  conclusão  é  falsa,  i.e.  que  a  condicional  «se  todas  as  verdades  são

conhecíveis,  então  todas  as  verdades  são  conhecidas» é  falsa.  Em  seguida

derivamos uma contradição dessa suposição, e isso nos permite inferir que nossa

suposição inicial deve ser verdadeira, i.e. que a condicional «se todas as verdades
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são conhecíveis,  então todas as verdades são conhecidas» deve ser verdadeira.

Como uma condicional é falsa se, e somente se, sua antecedente é verdadeira e

sua consequente é falsa, então começamos supondo que todas as verdades são

conhecíveis, apesar de algumas verdades serem desconhecidas:

Sup (1) ∀p( p  →  ◊Kp )

Sup (2) ∃p( p  ⋀  ¬Kp )

De acordo com nossa suposição (2),  existe  uma proposição que é verdadeira e

desconhecida.  Seja  qual  for  essa proposição verdadeira  e desconhecida,  vamos

chamá-la de p1. Disso se segue que p1 é verdadeira e desconhecida:

(3)  p1  ∧  ¬Kp1

De acordo com nossa suposição (1), para qualquer proposição, se essa proposição

é verdadeira, então é possível conhecer que ela é verdadeira. Como a proposição

«p1 é verdadeira e desconhecida» é uma proposição como outra qualquer, então a

suposição  (1)  nos  permite  inferir  que  se  a  proposição  «p1 é  verdadeira  e

desconhecida» é verdadeira,  então é possível  conhecer  que a proposição  «p1 é

verdadeira e desconhecida» é verdadeira:

15



(4) (p1  ∧  ¬Kp1)  →  ◊K(p1  ∧  ¬Kp1)

Esse  passo  pode  parecer  estranho,  mas  a  princípio  é  apenas  uma

instanciação universal como outra qualquer: se supomos que todas as verdades são

conhecíveis, segue-se que se é verdade que a neve é branca, então é conhecível

que a neve é branca; se é verdade que a neve é branca e a grama é verde, então é

conhecível que a neve é branca e a grama é verde; se é verdade que ninguém sabe

que a neve é branca, então é conhecível que ninguém sabe que a neve é branca; se

é verdade que a neve é branca e ninguém sabe que a neve é branca, então é

conhecível que a neve é branca e ninguém sabe que a neve é branca.

A ideia central é que a tese da conhecibilidade é uma tese sobre todas as

proposições,  viz.  é  a  tese de que se uma proposição é verdadeira,  então ela  é

conhecível. Como a tese da conhecibilidade é uma tese sobre todas as proposições,

e como a proposição «p1  ∧  ¬Kp1» é uma proposição como outra qualquer, então a

tese da conhecibilidade nos permite inferir  que se essa proposição é verdadeira,

então ela é conhecível.

A partir  das fórmulas (3) e (4),  por  modus ponens,  podemos inferir  que é

possível conhecer que p1 é verdadeira e desconhecida:

(5) ◊K(p1  ∧  ¬Kp1)
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No entanto, podemos demonstrar que a fórmula (5) é logicamente falsa, utilizando

apenas algumas regras da lógica clássica, modal e epistêmica.  Para demonstrar

que a fórmula (5) é logicamente falsa, começamos supondo que é conhecido que  p1

é verdadeira e desconhecida:

Sup (6) K(p1  ∧  ¬Kp1)

Uma regra de inferência da lógica epistêmica é a distributividade do operador

de conhecimento sobre conjunções. A ideia dessa regra é que se conhecemos uma

conjunção,  então  também  conhecemos  cada  um  de  seus  conjuntos,  e.g.  se

conhecemos que a neve é branca e a grama é verde, então conhecemos que a neve

é branca e conhecemos que a grama é verde. Em termos formais, essa regra é a

seguinte:

K(p  ∧  q)  ⊢  Kp  ∧  Kq (Distributividade do conhecimento)

Assim, a partir da suposição (6) e dessa regra da distributividade do conhecimento

sobre  conjunções,  podemos  inferir  que  é  conhecido  que  a  proposição  p1 é

verdadeira  e  que  é  conhecido  que  não  é  conhecido  que  a  proposição  p1 é

verdadeira:
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(7) Kp1  ∧  K¬Kp1

Outra  regra  de  inferência  da  lógica  epistêmica  é  a  factividade  do

conhecimento. A ideia dessa regra é que se conhecemos que uma proposição é

verdadeira,  então essa proposição é verdadeira,  e.g.  se sabemos que a neve é

branca, então a neve é branca. Em termos formais, essa regra é a seguinte:

Kp  ⊢  p (Factividade do conhecimento)

Assim, a partir de (7) e da aplicação da regra da factividade do conhecimento ao

segundo conjunto da fórmula (7), podemos inferir que é conhecido que a proposição

p1 é verdadeira e não é conhecido que a proposição p1 é verdadeira:

(8) Kp1  ∧ ¬Kp1

Como a partir de nossa suposição (6) conseguimos inferir a fórmula (8), e como a

fórmula (8) é uma contradição, então, por redução ao absurdo, podemos inferir a

negação de nossa suposição (6):

(9) ¬K(p1  ∧  ¬Kp1)
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Como demonstramos que a fórmula (9) é verdadeira recorrendo apenas a regras de

inferência,  então  a  fórmula  (9)  é  logicamente  verdadeira.  E  como  tudo  que  é

logicamente verdadeiro é necessariamente verdadeiro, então podemos inferir que a

fórmula (9) é necessariamente verdadeira:

(10) ☐¬K(p1  ∧  ¬Kp1)

Uma  regra  da  lógica  modal  é  a  regra  de  interdefinição  dos  operadores

modais.  A  ideia  dessa  regra  é  que  “necessariamente  não  é  o  caso  que  ...”  é

equivalente a “não é possível que ...”, e.g. “necessariamente a neve não é preta” é

equivalente a “não é possível  que a neve seja preta”.  A partir  dessa regra e da

fórmula (10), podemos inferir que não é possível conhecer que a proposição p1 é

verdadeira e desconhecida:

(11) ¬◊K(p1  ∧  ¬Kp1)

No entanto, a fórmula (11) contradiz diretamente a fórmula (5). Nesse caso, como

começamos supondo que nossa conclusão é falsa, i.e. que a condicional «se todas

as verdades são conhecíveis, então todas as verdades são conhecidas» é falsa, e

como derivamos uma contradição dessa suposição, então, por redução ao absurdo,

podemos inferir que nossa suposição inicial deve ser verdadeira:
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(12) ∀p( p  →  ◊Kp )  ⊢  ∀p( p  →  Kp )

Como queríamos demonstrar.

1.2. Os problemas levantados pelo paradoxo da conhecibilidade

O paradoxo da conhecibilidade levanta ao menos dois problemas bastante

diferentes. O  primeiro  problema  é  que  essa  demonstração  estabelece  que  é

logicamente verdadeiro que se a tese da conhecibilidade é verdadeira, então a tese

da  onisciência  também  é  verdadeira.  Em  outras  palavras,  essa  demonstração

estabelece que a tese da conhecibilidade implica logicamente a tese da onisciência.

Mas aparentemente não é uma verdade lógica que se a tese da conhecibilidade é

verdadeira, então a tese da onisciência também é verdadeira. Em outras palavras,

aparentemente  a  tese  da  conhecibilidade  não  implica  logicamente  a  tese  da

onisciência.

É importante notar que a estranheza dessa conclusão não tem a ver nem com

o valor de verdade efetivo da tese da conhecibilidade, nem com o valor de verdade

efetivo da tese da onisciência, mas sim com as relações lógicas entre os valores de

verdade dessas teses. Mesmo porque essa conclusão não diz coisa alguma nem

sobre do valor de verdade efetivo da tese da conhecibilidade, nem sobre do valor de

verdade efetivo da tese da onisciência, mas sim sobre as relações lógicas entre os
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valores  de  verdade  dessas  teses.  Por  um  lado,  mesmo  que  a  tese  da

conhecibilidade e a tese da onisciência sejam ambas verdadeiras, continuaria sendo

estranho que a  primeira  implicasse logicamente  a  segunda.  Por  isso  o  seguinte

raciocínio não serve para solucionarmos nosso paradoxo: Se aceitarmos que existe

um ser onisciente, podemos aceitar tanto a tese da conhecibilidade quanto a tese da

onisciência, e portanto devemos aceitar a existência de um ser onisciente. Por outro

lado, mesmo que a tese da conhecibilidade e a tese da onisciência  sejam ambas

falsas, também continuaria sendo estranho que a primeira implicasse logicamente a

segunda.  Por  isso,  o  seguinte  raciocínio  também não  serve  para  solucionarmos

nosso paradoxo: como a tese da onisciência é obviamente falsa, devemos também

rejeitar a tese da conhecibilidade como igualmente falsa.

Uma maneira de tornar mais clara a estranheza da conclusão é desenvolver

um pouco mais  as  suas consequências.  De acordo com a conclusão,  a tese da

conhecibilidade implica logicamente a tese da onisciência:

∀p( p  →  ◊Kp )  ⊢  ∀p( p  →  Kp )

Trivialmente, a tese da onisciência implica logicamente a tese da conhecibilidade,

pois trivialmente se todas as verdades são conhecidas, então todas as verdades são

conhecíveis:
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∀p( p → Kp )  ⊢  ∀p( p → ◊Kp )

A partir desses dois resultados, podemos concluir que a tese da conhecibilidade é

logicamente equivalente à tese da onisciência:

∀p( p → ◊Kp )  ≡  ∀p( p → Kp )

E aceitar  isso significa aceitar  que a tese da conhecibilidade possui  as mesmas

condições de verdade que a tese da onisciência. Mas isso é um resultado bastante

estranho:  a  tese  da  conhecibilidade  é  uma  afirmação  modal,  i.e.  não  é  uma

afirmação acerca de como as coisas efetivamente são,  mas sim uma afirmação

acerca de como as coisas poderiam ser,  enquanto a tese da onisciência é uma

afirmação efetiva, i.e. não é uma afirmação acerca de como as coisas poderiam ser,

mas sim uma afirmação acerca de como as coisas efetivamente são. E é bastante

estranha a ideia de que uma afirmação acerca de como as coisas poderiam ser

possui as mesmas condições de verdade que uma afirmação acerca de como as

coisas efetivamente são.

O  segundo  problema  levantado  pelo  paradoxo  da  conhecibilidade  é  um

problema específico para aqueles que defendem algumas teorias anti-realistas sobre

a natureza da verdade. Como mencionado, uma das maneiras de solucionar esse

paradoxo  é  argumentar  que,  apesar  de  sua  conclusão  aparentemente  não  ser
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logicamente verdadeira, ela realmente é logicamente verdadeira. Se adotarmos essa

estratégia de solução, então poderemos utilizar essa conclusão em um argumento

por  redução  ao  absurdo  contra  algumas  dessas  teorias  anti-realistas.  Pois  uma

consequência usual de aceitar uma teoria anti-realista é aceitar que o conceito de

verdade é um conceito  epistêmico,  e  uma consequência usual  de aceitar  isso é

aceitar  que todas as verdades são conhecíveis.  Nesse caso,  se a conclusão de

nosso  paradoxo  for  correta,  então  uma  consequência  de  aceitar  que  todas  as

verdades são conhecíveis é aceitar que todas as verdades são conhecidas. Como

essa última consequência é obviamente falsa, então qualquer  teoria  que possua

essa consequência deve ser rejeitada como igualmente falsa, e portanto qualquer

teoria  anti-realista  que  tenha  como  consequência  que  todas  as  verdades  são

conhecíveis deve ser rejeitada como falsa.

Tomando como exemplo o verificacionismo, a linha geral desse argumento

seria a seguinte:  Todas as afirmações que são verdadeiras possuem sentido; de

acordo com o verificacionismo, todas as afirmações que possuem sentido possuem

um  método  de  verificação;  todas  as  afirmações  que  possuem  um  método  de

verificação em princípio podem ser verificadas; todas as afirmações que em princípio

podem ser verificadas podem ser conhecidas; segue-se que todas as afirmações

que  são  verdadeiras  podem ser  conhecidas,  de  acordo  com o  verificacionismo.

Assim, se aceitarmos a conclusão de nosso paradoxo, viz. que se todas as verdades

são  conhecíveis,  então  todas  as  verdades  são  conhecidas,  então  segue-se  que
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todas as afirmações que são verdadeiras são efetivamente conhecidas, de acordo

com o verificacionismo. Como essa última consequência é obviamente falsa, então

qualquer teoria que possua essa consequência,  incluindo o verificacionismo, deve

ser rejeitada como igualmente falsa.

É importante distinguir  claramente entre esses dois problemas.  O primeiro

problema é um problema mais geral, que tem a ver com nossa intuição pré-teórica

de que a tese da conhecibilidade não implica logicamente a tese da onisciência, e de

que  essas  duas  teses  possuem  condições  de  verdade  diferentes.  O  segundo

problema é um problema mais específico, que tem a ver com algumas teorias anti-

realistas que possuem como consequência a tese de que todas as verdades são

conhecíveis. Assim, ao avaliar as soluções para o paradoxo da conhecibilidade, é

importante manter claro se a solução em questão é uma solução para o primeiro ou

para  o  segundo  problema.  Pois  uma  solução  para  o  primeiro  problema  não  é

automaticamente uma solução para o segundo problema, e.g. uma solução para o

primeiro problema pode depender de suposições incompatíveis com as teorias anti-

realistas.  E uma solução para o segundo problema não é automaticamente uma

solução para o primeiro problema, e.g. uma reformulação do anti-realismo que não

se comprometa com a tese da conhecibilidade não serve para solucionar o primeiro

problema.

A solução proposta por Kvanvig é uma solução para o primeiro problema, i.e.

para o problema que tem a ver com nossas intuições pré-teóricas de que a tese da
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conhecibilidade não implica logicamente a tese da onisciência, e de que essas duas

teses  possuem condições  de  verdade  diferentes.  A  ideia  central  da  solução  de

Kvanvig é argumentar que uma das regras de inferência utilizadas na demonstração

de nosso paradoxo é inválida, e por isso não precisamos nem aceitar sua conclusão

nem abandonar  essas nossas intuições pré-teóricas.  Nesta  dissertação discutirei

apenas  o  primeiro  problema  e  a  solução  proposta  por  Kvanvig  para  o primeiro

problema. Não discutirei nem o segundo problema nem qualquer relação da solução

proposta por Kvanvig com o segundo problema.

1.3. Reações iniciais ao paradoxo da conhecibilidade

Até  agora  apresentei  a  demonstração  envolvida  no  paradoxo  da

conhecibilidade como um paradoxo genuíno. Mas nem todos os autores encaram

essa demonstração dessa maneira.

O primeiro autor a apresentar a demonstração é Fitch (1963).  Nesse artigo,

Fitch apresenta algumas demonstrações de alguns teoremas, dentre os quais está o

que  ele  chama  de  “Teorema  5”.  Esse  teorema  afirma  que  “se  existe  alguma

proposição  verdadeira  que  ninguém sabe  (ou  soube  ou  saberá)  ser  verdadeira,

então existe uma proposição que ninguém pode saber ser verdadeira”.  O Teorema

5, que  é a contrapositiva da versão que apresentei  como a conclusão de nosso

paradoxo, assim como sua demonstração, é o que veio a ser conhecido como o
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paradoxo da conhecibilidade. No entanto, Fitch não percebe coisa alguma de contra

intuitivo nesses  resultados,  e  apresenta  esse  teorema,  assim  como  sua

demonstração, como um resultado a ser aceito,  e não como um paradoxo a ser

resolvido.

Aparentemente  o artigo  de Fitch  não foi um dos mais populares por algum

tempo, pois a demonstração de nosso paradoxo não foi mencionada  sequer uma

vez  por  pelo  menos  dez  anos  desde  sua publicação.  Os  primeiros  autores  a

redescobrirem e a perceberem algumas consequências filosóficas mais profundas

da demonstração  de Fitch  são W. D. Hart e C. McGinn  (Hart e McGuinn, 1976 e

Hart,  1979).  Eles  se referem  a  essa  demonstração  como  uma  “pérola  lógica

negligenciada”,  capaz  de  refutar definitivamente  o  verificacionismo  (como  se

faltassem refutações definitivas do verificacionismo). O argumento apresentado por

eles contra o verificacionismo é essencialmente o mesmo que apresentei na seção

anterior.  Apesar  de  Hart  e  McGinn  perceberem  as  consequências  dessa

demonstração  para  o  verificacionismo,  nenhum  deles  parece  ter  percebido

claramente que sua conclusão era pré-teoricamente contra-intuitiva, e portanto que

deveria  ser  considerada primeiramente  um  paradoxo  a  ser  resolvido,  e  não

simplesmente um resultado a ser aceito.

O  primeiro  autor  a  discutir  se  a  demonstração  de  Fitch  é  um  paradoxo

genuíno,  e  a  discutir  em  mais  pormenores suas  consequências  para  o

verificacionismo, é J. Mackie (1980).  Apesar de  Mackie conceder que  a conclusão
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dessa demonstração inicialmente parece surpreendente, ele argumenta que ela não

é realmente falsa, e procura explicar nossa surpresa inicial. A ideia de Mackie é que

não deve ser  surpreendente que operadores factivos possam ser  utilizados para

criar  exemplos auto-refutantes.  Considere este  caso:  Pode ser  verdade que não

estou escrevendo,  e  posso escrever  que não estou escrevendo,  mas não posso

escrever  verdadeiramente que  não  estou  escrevendo.  Acontece  que  o  ato  de

escrever a frase “não estou escrevendo” falsifica a frase. Apesar de isso não ser um

impedimento  para  escrever  essa frase,  isso  é  um  impedimento  para  escrever

verdadeiramente a frase.  Considere o caso de nosso paradoxo: Pode ser verdade

que  «a  neve  é  branca  e  ninguém conhece  que  a  neve  é  branca»,  mas  não  é

possível conhecer que «a neve é branca e ninguém conhece que a neve é branca».

Acontece que o ato de conhecer a proposição «a neve é branca e ninguém conhece

que a neve é branca» falsifica a proposição, e isso é um impedimento para conhecer

a proposição. Mackie defende que esses dois casos são essencialmente similares, e

como o primeiro caso não deve ser surpreendente, então o segundo caso também

não deve ser surpreendente.

Penso que essa tentativa de dissolver  a  surpresa da conclusão de nosso

paradoxo não funciona. A explicação de Mackie não dissolve a surpresa de que a

tese  segundo  a  qual  todas  as  verdades  podem  ser  conhecidas  é  logicamente

equivalente à tese segundo a qual todas as verdades efetivamente são conhecidas.

Essa explicação pode tornar intuitiva a demonstração dessa conclusão: Se todas as
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verdades  pudessem  ser  conhecidas  e  se  existisse  uma  verdade  desconhecida,

então seria possível conhecer a conjunção de que essa verdade é uma verdade e

que essa verdade é desconhecida; mas isso não é possível, pois o processo de

conhecer essa conjunção falsifica essa conjunção. No entanto, que a explicação de

Mackie  torne  intuitiva  essa  demonstração  não  ajuda  em  nada  a  solucionar  o

paradoxo,  pois  a  demonstração  é  intuitiva  desde  o  começo,  e  isso  é  parte  do

problema:  Temos  uma  demonstração  aparentemente  válida,  na  qual  todas  as

inferências  aparentemente  são  válidas,  e  uma  conclusão  surpreendente.  Nesse

caso, apresentar uma explicação que reitera a intuitividade da demonstração não

ajuda  em nada  a  dissolver  a  surpresa  da  conclusão.  Se  queremos  dissolver  a

surpresa  dessa conclusão,  então  devemos  identificar  os  motivos  pelos  quais  a

conclusão  parece  surpreendente,  e  apresentar  argumentos  independentes  para

mostrar que esses motivos são equivocados.

A primeira autora a tratar nossa demonstração como um paradoxo genuíno foi

D. Edgington (1985, 2010), mas por motivos diferentes daqueles que apresentei. Por

um  lado,  de  acordo  com  a  maneira  que  encaro  essa  demonstração,  ela  é

paradoxical  em virtude  de  estabelecer  uma  equivalência  lógica  entre  a  tese  da

conhecibilidade e a tese da onisciência. Nesse caso, a surpresa da conclusão não

tem a ver com teoria alguma sobre a natureza da verdade. Por outro lado, de acordo

com a maneira que Edgington encara essa demonstração, ela  é paradoxical  em

virtude de reduzir ao absurdo de modo muito simples e muito direto diversas teorias
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sofisticadas sobre a natureza da verdade.  Nas palavras de Edgington, “mesmo um

realista completo deve suspeitar que a longa tradição filosófica à qual ele se opõe

não possa ser tão rapidamente reduzida ao absurdo”1. Nesse caso, a surpresa da

conclusão tem a ver diretamente com essas teorias anti-realistas sobre a natureza

da verdade.

Penso que essa não é a melhor maneira de encarar essa demonstração. Nas

palavras  de Williamson,  “se  os  proponentes  dessas  teorias  não  perceberam um

contra-exemplo simples, isso é um embaraço, não um paradoxo”2. Mesmo porque,

se  isso  fosse  motivo  suficiente  para  considerarmos  a  demonstração  paradoxal,

então qualquer argumento simples e direto contra qualquer teoria que defendemos

poderia ser encarado como um paradoxo a ser resolvido, e não como uma refutação

de uma teoria a ser abandonada.

O primeiro autor  a tratar  essa demonstração como um paradoxo genuíno,

pelos  motivos  que  apresentei,  foi  Kvanvig  (1995,  2006).  Kvanvig  argumenta

extensamente  que  essa  demonstração  é  paradoxal  em  primeiro  lugar  por

estabelecer  uma  equivalência  entre  a  tese  da  conhecibilidade  e  a  tese  da

onisciência.  Em virtude disso,  e  não  em virtude  de reduzir  ao  absurdo algumas

teorias anti-realistas, ela deve ser encarada primeiramente como um paradoxo a ser

resolvido, e não como um resultado a ser aceito.

1 Edgington (1985), p. 568.

2 Williamson (2000), p. 271.
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1.4. Plano geral da dissertação

Como  mencionei,  tenho  três  objetivos  nesta  dissertação.  Meu  primeiro

objetivo era apresentar os aspectos centrais do paradoxo da conhecibilidade,  que

espero ter sido atingido neste primeiro capítulo. Meu segundo e terceiro objetivos

são respectivamente apresentar a solução proposta por Kvanvig e argumentar que

essa solução não funciona.

Como mencionei, a solução de Kvanvig consiste em argumentar que, apesar

de a demonstração envolvida nesse paradoxo ser aparentemente válida, ela não é

realmente válida. No segundo capítulo apresentarei o argumento de Kvanvig a favor

da ideia de que a demonstração de nosso paradoxo não é realmente válida. Em

linhas gerais,  o argumento é o seguinte: todas as inferências que dependem da

substituição de expressões modalmente flexíveis no âmbito de operadores modais

são inferências inválidas;  uma das inferências da demonstração do paradoxo da

conhecibilidade depende da substituição de uma expressão modalmente flexível no

âmbito  de  um  operador  modal;  logo,  uma  das  inferências  da  demonstração  do

paradoxo da conhecibilidade é inválida.  Nesse capítulo, discutirei principalmente a

primeira  premissa  do argumento  de  Kvanvig,  viz.  que  todas  as  inferências  que

dependem  da  substituição  de  expressões  modalmente  flexíveis  no  âmbito  de

operadores modais  são inferências  inválidas,  e  defenderei  que  essa  premissa  é

falsa.

No terceiro capítulo, apresentarei e discutirei mais detalhadamente a segunda
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premissa do argumento de Kvanvig, viz. que uma das inferências da demonstração

do  paradoxo  da  conhecibilidade  depende  da  substituição  de  uma  expressão

modalmente  flexível  no  âmbito  de  um  operador  modal.  Kvanvig  apresenta  um

segundo argumento independente para defender essa premissa. Em linhas gerais, o

argumento é o seguinte:  a teoria semântica correta das frases quantificadas é a

teoria  neo-russelliana;  se  a  teoria  neo-russelliana  é  correta,  então  a  expressões

quantificadas são modalmente indexicais;  expressões modalmente indexicais  são

modalmente  flexíveis;  logo,  como  a  expressão “p1  ∧   ¬Kp1”  é  a  abreviação  da

expressão quantificada  “p1  ∧  ¬∃s∃t  Kstp1”, então essa expressão é modalmente

flexível. Na medida em que essa expressão é substituída no âmbito de um operador

modal na demonstração de nosso paradoxo, então uma das inferências de nossa

demonstração depende da substituição de uma expressão modalmente flexível no

âmbito de um operador modal.  Nesse capítulo, discutirei principalmente a primeira

premissa  desse  argumento,  viz.  que  a  teoria  semântica  correta  das  frases

quantificadas  é  a  teoria  neo-russelliana.  Defenderei  que  não  existem  bons

argumentos a favor dessa  premissa, e que existem algumas objeções inicialmente

plausíveis contra ela.

No quarto capítulo, apresentarei e discutirei  em mais pormenor a segunda

premissa do argumento  de Kvanvig,  viz.  que se teoria  neo-russelliana  é correta,

então  expressões  quantificadas  são  modalmente  indexicais.  Nesse  capítulo,

discutirei principalmente  algumas  pressuposições  dessa  premissa,  e  as
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consequências dessas pressuposições para  nosso paradoxo e para a solução de

Kvanvig.  A  ideia  central  que  defenderei é  que,  mesmo que  essa  premissa  seja

verdadeira, é possível reconstruir a demonstração de nosso paradoxo de modo que

expressões quantificadas,  e  portanto  que  a expressão “p1  ∧   ¬Kp1”,  não sejam

modalmente indexicais, mesmo que a teoria neo-russelliana seja correta.

No  quinto  capítulo,  apresentarei  e  discutirei  em mais  pormenor  a  terceira

premissa do argumento de Kvanvig, viz. que expressões modalmente indexicais são

modalmente flexíveis. Defenderei  que uma versão mais restrita dessa premissa é

bastante plausível, apesar de inicialmente parece implausível. Além disso, voltarei a

discutir  as  objeções  apresentadas  no  terceiro  capítulo contra  a  teoria  neo-

russelliana.  Defenderei  que a ideia de que frases quantificadas são modalmente

flexíveis fornece respostas para as objeções contra a teoria neo-russelliana.

Finalmente,  no  sexto  capítulo,  faço  um  sumário  do  que  considero  os

principais pontos, argumentos e conclusões.
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CAPÍTULO 2: A SOLUÇÃO DE KAVNVIG

A solução de Kvanvig consiste em argumentar que, apesar da demonstração

do  paradoxo  da  conhecibilidade  ser  aparentemente  válida,  ela  não  é  realmente

válida, e em apresentar argumentos para rejeitarmos uma das inferências utilizadas

nessa demonstração. O argumento geral de Kvanvig para defender essa ideia, que

chamaremos de Argumento (A), pode ser formulado assim:

A.1. Todas as inferências que dependem da substituição de expressões  

modalmente flexíveis  no  âmbito  de  operadores  modais  são

inferências inválidas.

A.2. Uma das inferências da demonstração do paradoxo da conhecibilidade

depende da substituição de uma expressão modalmente flexível no  

âmbito de um operador modal.

A.3. Logo,  uma  das  inferências  da  demonstração  do  paradoxo  da

conhecibilidade é uma inferência inválida.

Neste capítulo apresentarei os aspectos centrais dessa solução, assim como

os conceitos que precisamos para entendê-la. Além disso, discutirei principalmente a

primeira premissa desse argumento. Nas seções 2.1  -  2.4 explico os conceitos de

33



mundo  possível, expressões  referenciais  modalmente  rígidas  e  modalmente

flexíveis, frases  modalmente  rígidas  e  modalmente  flexíveis,  falácias  modais  e

apresento  os  aspectos  centrais  da  solução  de  Kvanvig.  Nas  seções  2.5  -  2.7

apresento três objeções contra a primeira premissa desse argumento, e defendo que

ela é falsa, e por isso o argumento não funciona.

Antes de seguirmos, vale a pena esclarecer um ponto. Kvanvig não formula

seu argumento  exatamente  dessa maneira,  mas penso que essa  seja  a  melhor

reconstrução  do argumento.  Apesar  de  Kvanvig  nunca  afirmar  explicitamente  a

primeira  premissa, viz.  que todas as inferências que dependem da substituição de

expressões modalmente flexíveis no âmbito de operadores modais são inferências

inválidas, acredito que essa reconstrução continua sendo adequada. Em primeiro

lugar, porque facilita a exposição e a discussão de sua posição. Em segundo lugar,

porque sem essa premissa o argumento é simplesmente inválido,  e  não  parece

existir alguma premissa mais plausível que torne o argumento válido. E em terceiro

lugar,  porque acredito  que as  objeções que apresentarei  continuam funcionando

independentemente dessa premissa.

2.1. Mundos possíveis e expressões modalmente flexíveis

A primeira premissa do argumento de Kvanvig é que todas as inferências que

dependem  da  substituição  de  expressões  modalmente  flexíveis  no  âmbito  de

operadores modais são inferências inválidas. Essa é uma tese sobre a validade de
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inferências em linguagens que possuam operadores modais, i.e. operadores como

“necessariamente”,  “possivelmente”,  dentre  outros.  A  seguir,  apresento  alguns

conceitos  mais  ou  menos familiares  na discussão sobre  modalidades que serão

necessários para entendermos e avaliarmos essa premissa,  viz.  os conceitos de

mundo possível, de expressões modalmente rígidas e flexíveis e de falácias modais.

O  conceito  de  mundo  possível serve  para  representar  nossas  afirmações

sobre possibilidades e necessidades. Intuitivamente, um mundo possível é um modo

como as coisas poderiam ser. Por exemplo, apesar de Sócrates ter sido grego, ele

poderia ter sido egípcio, e por isso podemos dizer que existe um mundo possível

com respeito ao qual Sócrates  foi egípcio.  Por um lado, nossas afirmações sobre

necessidades  são  representadas  como  quantificações  universais  sobre  mundos

possíveis.  Por  exemplo, a  afirmação de que Sócrates  necessariamente  é  mortal

pode ser  representada  pela afirmação de que Sócrates é mortal  com respeito  a

qualquer mundo possível. Por outro lado, nossas afirmações sobre possibilidades

são representadas como quantificações existenciais sobre mundos possíveis.  Por

exemplo,  a  afirmação  de  que  Sócrates  possivelmente  é  egípcio  pode  ser

representada  pela afirmação  de  que  Sócrates  é  egípcio  com  respeito  a  algum

mundo possível.

Os  conceitos  de  expressão  modalmente  rígida e  expressão  modalmente

flexível servem  para  caracterizar  o  comportamento  de  algumas  expressões  em

frases que possuam operadores modais. Por um lado, uma expressão modalmente
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rígida  é  uma  expressão  que  designa  o  mesmo  objeto  com respeito  a  qualquer

mundo  possível.  Por  exemplo, a  expressão  “Sócrates”  aparentemente  é  uma

expressão modalmente rígida. Quando utilizamos essa expressão para falar de um

objeto com respeito a algum mundo possível, estamos sempre falando do mesmo

objeto, viz. do objeto que foi um filósofo ateniense com respeito ao mundo atual. Por

outro  lado,  uma  expressão  modalmente  flexível  é  uma  expressão  que  designa

diferentes  objetos  com  respeito  a  diferentes  mundos  possíveis.  Por  exemplo, a

expressão “o número de planetas”  aparentemente  é uma expressão modalmente

flexível.  Quando utilizamos essa expressão para falar de um objeto com respeito a

um mundo possível  no qual  existem nove planetas,  estamos falando do número

nove, mas quando utilizamos essa expressão para falar de um objeto com respeito a

um mundo possível no qual existem oito planetas, estamos falando do número oito. 

2.2. Expressões modalmente flexíveis e falácias modais

Expressões modalmente flexíveis, quando utilizadas em alguns argumentos

modais, produzem algumas inferências particularmente problemáticas, usualmente

chamadas de  falácias modais.  Um exemplo  familiar desse tipo de inferência é o

seguinte:

(a.i) Para qualquer número n, se n é ímpar, então é necessário que n seja 

ímpar;

36



(a.ii) Logo,  se  o número de planetas é ímpar,  então é necessário que  o

número de planetas seja ímpar.

Esse tipo de inferência é problemática porque sua premissa parece verdadeira, a

inferência  parece  válida,  mas  sua  conclusão  parece  falsa.  Em  linhas  gerais,  o

diagnóstico usual para nossas intuições conflitantes sobre essa inferência é que sua

conclusão é ambígua entre uma leitura de dicto e uma leitura de re. Por um lado, se

interpretarmos a conclusão segundo a leitura  de dicto, então a conclusão é falsa,

mas a inferência é inválida, apesar da aparência inicial de validade. Por outro lado,

se interpretarmos a conclusão segundo a leitura de re, então a inferência é válida,

mas a conclusão é verdadeira, apesar da aparência inicial de falsidade.

Existe algum debate sobre qual a melhor maneira de caracterizar a distinção

entre a leitura  de dicto e a leitura  de re3.  Alguns caracterizam essa distinção em

termos  semânticos. Em linhas gerais,  a leitura  de re de uma frase é aquela que

permite a substituição salva veritate de expressões coreferenciais.  De acordo com

essa caracterização, uma inferência como “o número de planetas é idêntico a nove;

necessariamente  nove  é  maior  que  cinco;  logo,  necessariamente  o  número  de

planetas é maior que cinco” é válida quando a frase “necessariamente o número de

planetas é maior que cinco” é interpretada sob a leitura  de re, e inválida quando

essa frase é interpretada sob a leitura de dicto. Nesse caso, sua leitura de dicto é

3 Conferir McKay & Nelson (2010) para uma exposição mais detalhada dessas diferentes maneiras

de caracterizar a distinção de dicto / de re.
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uma e a mesma coisa que produzir esse tipo de inferências inválidas e sua leitura

de re é uma e a mesma coisa que  produzir esse tipo de inferências válidas.  Mas

essa caracterização não serve para nosso caso. Pois estamos utilizando a distinção

de dicto / de re justamente para explicar a validade ou invalidade desse mesmo tipo

de  inferência.  Então  se  pressupormos  a  validade  ou  invalidade  desse  tipo  de

inferência  para  caracterizar  a  distinção  de  dicto /  de  re,  nossa  explicação  será

circular.

Alguns caracterizam essa distinção em termos sintáticos. Em linhas gerais, a

leitura de re de uma frase é equivalente à leitura do âmbito amplo do quantificador

com respeito ao operador modal.  De acordo com essa caracterização, uma frase

como  “necessariamente  o  número  de  planetas  é  maior  que  cinco”  pode  ser

entendida de dois modos: como uma frase quantificada na qual o quantificador tem

um âmbito restrito, viz. “necessariamente existe um e apenas um objeto que numera

os planetas e esse objeto é ímpar”, ou como uma frase na qual o quantificador tem

um âmbito amplo, viz. “existe um e apenas um objeto que numera os planetas e

esse objeto necessariamente é ímpar”. Nesse caso, sua leitura de dicto é uma e a

mesma coisa que sua leitura sob o âmbito restrito e sua leitura  de re é uma e a

mesma coisa que sua leitura sob o âmbito amplo. Mas essa caracterização também

não serve para nosso caso. Pois estamos utilizando a distinção de dicto / de re para

explicar a validade ou invalidade de um certo tipo de inferência. Mas não é claro que

exista algum avanço explicativo se utilizarmos a distinção entre âmbito  restrito e
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amplo para  caracterizar  a  distinção  entre  de  dicto /  de  re,  i.e.  ainda  não  é

exatamente claro o motivo pelo qual nossa inferência é inválida sob a leitura de

âmbito amplo, mas válida sob a leitura de âmbito restrito.

Alguns caracterizam essa distinção em termos metafísicos. Em linhas gerais,

a leitura de re de uma frase é aquela na qual uma propriedade está sendo atribuída

diretamente  a  um objeto.  De  acordo  com essa  caracterização, uma frase  como

“necessariamente o número de planetas é maior que cinco” pode ser  interpretada

como uma afirmação sobre um conceito, viz. que o conceito «o número de planetas»

necessariamente  denota  um objeto  que  possui  a  propriedade  de  ser  maior  que

cinco,  ou  como  uma  afirmação  diretamente  sobre  o  objeto  que  esse  conceito

efetivamente denota, viz.  que o número nove, que é o objeto que o conceito «o

número de planetas» efetivamente denota, necessariamente possui a propriedade

ser  maior  que cinco.  Nesse caso,  sua leitura  de dicto é  a interpretação na qual

fazemos uma afirmação sobre o conceito, i.e. sobre o dicto, e sua leitura de re é a

interpretação na qual fazemos uma afirmação sobre a coisa, i.e. sobre a res. Essa

caracterização  parece  mais  promissora  para  nosso  caso.  Pois  não  produz

circularidade alguma e fornece uma explicação razoável para a validade e invalidade

de cada uma das leituras de nossa inferência.

Por  um  lado,  de  acordo  com  a  leitura  de  dicto,  a  conclusão  de  nossa

inferência afirma que para qualquer mundo possível w, o número de planetas com

respeito  à w possui  a propriedade de ser ímpar com respeito  à w, se possuir  a
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propriedade  de  ser  ímpar  com  respeito  ao  mundo  atual.  A  ideia  central  é  que

estamos atribuindo uma propriedade ao conceito «o número de planetas», viz. a

propriedade de necessariamente denotar um número ímpar, se atualmente denotar

um número ímpar.  Nesse caso,  intuitivamente essa afirmação é falsa,  pois  esse

conceito denota o número zero com respeito a um mundo possível no qual todos os

planetas  foram  destruídos,  apesar  de  denotar  o  número  nove  com  respeito  ao

mundo atual. Mas nesse caso, nossa inferência é inválida, pois da afirmação de que

qualquer  número  necessariamente  possui  a  propriedade  de  ser  ímpar,  se

atualmente for ímpar, não se segue a afirmação de que o conceito «o número de

planetas» necessariamente denota um número ímpar,  se atualmente denotar  um

número ímpar.  Isso porque ele pode denotar um número ímpar com respeito ao

mundo atual, e um número par com respeito a outros mundos possíveis.

Por outro lado, de acordo com a leitura de re, a conclusão de nossa inferência

afirma que para qualquer mundo possível w, o número de planetas com respeito ao

mundo atual possui a propriedade de ser ímpar com respeito a esse mundo possível

w, se possuir a propriedade de ser ímpar com respeito ao mundo atual. A ideia é que

estamos atribuindo  uma propriedade diretamente ao objeto denotado pelo conceito

«o  número  de  planetas»,  viz.  a  propriedade  de  necessariamente  ser  ímpar,  se

atualmente for ímpar. Nesse caso, nossa inferência é válida, pois da afirmação de

que qualquer número necessariamente é ímpar, se atualmente for ímpar, se segue a

afirmação  de  que  o  objeto  atualmente  denotado  pelo  conceito  «o  número  de
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planetas» necessariamente é ímpar,  se atualmente for  ímpar,  justamente porque

estamos atribuindo uma propriedade diretamente ao objeto,  que é o mesmo em

todos os mundos possíveis.  Mas nesse caso, a conclusão de nossa inferência é

verdadeira,  pois  o  objeto  atualmente  denotado  pelo  conceito  «o  número  de

planetas», viz. o número nove, realmente possui a propriedade de necessariamente

ser ímpar.

A  lição  a  ser  aprendida  desse  tipo  de  inferência,  dos  problemas que  ela

produz,  e do diagnóstico desses problemas, é que a substituição de expressões

modalmente  flexíveis  no  âmbito  de  operadores  modais  resulta  em  inferências

problemáticas, que produzem um tipo característico de invalidade, como é o caso da

leitura de dicto de nosso exemplo.

2.3. Expressões modalmente flexíveis e frases modalmente flexíveis

O último conceito que precisamos é o conceito de frase modalmente flexível.

Esse conceito é necessário para entendermos a segunda premissa do argumento de

Kvanvig,  viz.  que  uma  das  inferências  da  demonstração  do  paradoxo  da

conhecibilidade depende da substituição de uma expressão modalmente flexível no

âmbito de um operador modal.

A ideia dessa premissa é que a expressão “p1  ∧  ¬Kp1” é uma expressão

modalmente  flexível,  e  como  essa  expressão  é  substituída  no  âmbito  de  um

operador modal  na demonstração de nosso paradoxo,  então essa demonstração
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depende da substituição de uma expressão modalmente flexível no âmbito de um

operador modal.  Mas essa ideia exige alguns esclarecimentos preliminares.  Pois

usualmente o tipo de expressões que caracterizamos como modalmente rígidas ou

flexíveis  são  expressões referenciais,  i.e.  expressões que possuem a função de

denotar objetos. Mas a expressão “p1  ∧  ¬Kp1” não é uma expressão referencial,

mas sim uma  frase,  i.e.  não é  uma expressão que  possui  a  função de denotar

objetos, mas sim de expressar proposições.

Apesar de não ser de todo claro que podemos falar de frases designando

proposições, e de ser menos claro ainda que podemos falar de frases designando

flexivelmente proposições, penso que podemos definir um conceito mais geral  que

chamarei  de “designação*”  e  que é suficiente para formular a ideia de que frases

podem ser expressões modalmente rígidas ou modalmente flexíveis. Para o caso

das expressões referenciais, a definição de designação* é a seguinte:

Uma expressão referencial “a” designa* um objeto x em uma frase como “Fa” 

se, e somente se, x é o objeto que deve satisfazer o predicado “F” para tornar

a frase “Fa” verdadeira.

A  ideia  geral  é  que  uma  expressão  referencial  como  “Sócrates”  ou  “o

professor de Platão” designa* um sujeito especifico em uma frase como “Sócrates é

mortal”  ou  “O  professor  de  Platão  é  mortal”  se,  e  somente  se,  é  esse  sujeito
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específico que deve satisfazer o predicado “é mortal” para tornar a frase “Sócrates é

mortal” ou “O professor de Platão é mortal” verdadeira. Utilizando esse conceito de

designação*,  podemos definir  os conceitos de expressão referencial  modalmente

rígida e modalmente flexível da seguinte maneira:

Uma expressão referencial “a” em uma frase como “Fa” é modalmente rígida 

se,  e  somente  se,  essa  expressão  “a”  designa*  o  mesmo objeto  x  com  

respeito  a  qualquer  mundo  possível,  i.e.  é  o  mesmo objeto  x  que  deve  

satisfazer o predicado “F” para tornar a frase “Fa” verdadeira com respeito a 

qualquer mundo possível.

A ideia geral é que uma expressão referencial como “Sócrates” em uma frase

como “Sócrates  é  mortal”  é  uma expressão referencial  modalmente  rígida  se,  e

somente se, essa expressão “Sócrates” designa* um mesmo sujeito com respeito a

qualquer mundo possível, i.e. é esse mesmo sujeito que deve satisfazer o predicado

“é mortal” para tornar a frase “Sócrates é mortal” verdadeira com respeito a qualquer

mundo possível. Para o caso das expressões referenciais modalmente flexíveis, a

definição é a seguinte:

Uma expressão referencial “a” em uma frase como “Fa” é modalmente flexível

se,  e  somente  se,  essa  expressão  “a”  designa*  diferentes  objetos  com  
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respeito a diferentes mundos possíveis, i.e. são diferentes objetos que devem

satisfazer o predicado “F” para tornar a frase “Fa” verdadeira com respeito a 

diferentes mundos possíveis.

A ideia geral é que uma expressão referencial como “o professor de Platão”

em uma frase como “o professor de Platão é mortal” é uma expressão referencial

modalmente  flexível  se,  e  somente  se,  essa  expressão  “o  professor  de  Platão”

designa* diferentes sujeitos com respeito a diferentes mundos possíveis,  i.e.  são

diferentes sujeitos que devem satisfazer o predicado “é mortal” para tornar a frase

“Sócrates é mortal” verdadeira com respeito a diferentes mundos possíveis. Para o

caso das frases, a definição de designação* é a seguinte:

Uma frase “s” designa* uma proposição p em uma frase como “Fs” se, e  

somente se, é a proposição p que deve satisfazer o predicado “F” para tornar 

a frase “Fs” verdadeira.

A  ideia  geral  é  que  uma  frase  como  “A  neve  é  branca”  designa*  uma

proposição especifica em uma frase como “Que a neve é branca é conhecido” se, e

somente  se,  é  essa  proposição  específica  que  deve  satisfazer  o  predicado  “é

conhecido”  para  tornar  a  frase  “Que  a  neve  é  branca  é  conhecido”  verdadeira.

Utilizando  esse  conceito  de  designação*,  podemos definir  os  conceitos  de  frase
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modalmente rígida e modalmente flexível da seguinte maneira:

Uma frase “s” em uma frase como “Fs” é modalmente rígida se, e somente se,

essa  frase  “s”  designa*  a  mesma  proposição  p  com  respeito  a  qualquer

mundo possível, i.e. é a mesma proposição p que deve satisfazer o predicado

“F”  para  tornar  a  frase  “Fs”  verdadeira  com  respeito  a  qualquer  mundo

possível.

A ideia geral é que uma frase como “A neve é branca” em uma frase como

“Que a neve é branca é conhecido” é uma frase modalmente rígida se, e somente

se, essa frase “A neve é branca” designa* uma mesma proposição com respeito a

qualquer  mundo  possível,  i.e.  é  essa  mesma  proposição  que  deve  satisfazer  o

predicado “é conhecido” para tornar a frase “Que a neve é branca é conhecido”

verdadeira  com  respeito  a  qualquer  mundo  possível.  Para  o  caso  das  frases

modalmente flexíveis, a definição é a seguinte:

Uma frase “s” em uma frase como “Fs” é modalmente flexível se, e somente

se,  essa  expressão  “s”  designa*  diferentes  proposições  com  respeito  a

diferentes  mundos  possíveis,  i.e.  são  diferentes  proposições  que  devem

satisfazer o predicado “F” para tornar a frase “Fs” verdadeira com respeito a

diferentes mundos possíveis.
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A ideia geral é que uma frase como “A neve é branca” em uma frase como

“Que a neve é branca é conhecido” é uma frase modalmente flexível se, e somente

se, essa frase “A neve é branca” designa* diferentes proposições com respeito a

diferentes mundos possíveis, i.e. são diferentes proposições que devem satisfazer o

predicado “é conhecido” para tornar a frase “Que a neve é branca é conhecido”

verdadeira com respeito a diferentes mundos possíveis.

Se essas definições estiverem em ordem, e penso que estejam, então faz

sentido perguntar se a expressão “p1  ∧  ¬Kp1” é uma expressão modalmente rígida

ou uma expressão modalmente flexível.

2.4. Frases modalmente flexíveis e falácias modais

Podemos agora considerar os aspectos centrais do argumento de Kvanvig.

De  acordo  com  Kvanvig, o  mesmo  tipo  de  invalidade  que  é  produzida  pelas

expressões  referenciais  modalmente  flexíveis  também  é  produzida  pelas  frases

modalmente  flexíveis.  Mais  especificamente,  assim  como  a  substituição  de

expressões  referenciais  modalmente  flexíveis  no  âmbito  de  operadores  modais

produzem alguns tipos de inferências inválidas, a substituição de frases modalmente

flexíveis no âmbito de operadores modais também produzem os mesmos tipos de

inferências inválidas.

Considere  novamente  nossa  inferência  problemática  sobre  o  número  de
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planetas:

(a.i) Para qualquer número n, se n é ímpar, então é necessário que n seja 

ímpar;

(a.ii) Logo,  se  o número de planetas é ímpar,  então é necessário que  o

número de planetas seja ímpar.

Como a expressão “o número de planetas” é uma expressão modalmente

flexível,  então,  sob a leitura  de dicto,  essa inferência é inválida.  Por um lado,  a

premissa (a.i) atribui uma propriedade diretamente aos números, viz. a propriedade

de necessariamente ser ímpar, se atualmente for ímpar. Por outro lado, a conclusão

(a.ii) atribui uma propriedade  apenas  ao  conceito «o número de planetas», viz. a

propriedade  de  necessariamente  designar  um  número  ímpar,  se  atualmente

designar  um número  ímpar.  Mas  essa  conclusão  pode  ser  falsa,  mesmo que  a

premissa  seja  verdadeira.  Pois  como  a  expressão “o  número  de  planetas”  é

modalmente flexível, existe a possibilidade dessa expressão designar um número

com  respeito  ao  mundo  atual e  outro  número  com  respeito  a  outros  mundos

possíveis.

Considere  também  a  seguinte  inferência  da  demonstração  de  nosso

paradoxo:
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b.i. Para qualquer proposição p, se a proposição p é verdadeira, então é

possível que a proposição p seja conhecida;

b.ii. Logo,  se  a  proposição  p1 é  verdadeira  e  desconhecida é

verdadeira,  então  é  possível  que  a  proposição  p1 é  verdadeira  e

desconhecida seja conhecida.

Analogamente,  se  a  expressão “p1 é  verdadeira  e desconhecida”  for  uma

expressão  modalmente  flexível,  então,  sob  a  leitura  de  dicto,  essa  inferência

também  será  inválida.  Por  um  lado,  a  premissa  (b.i)  atribui  uma  propriedade

diretamente às proposições, viz. a propriedade de possivelmente ser conhecida, se

atualmente for verdadeira. Por outro lado, a conclusão (b.ii) atribui uma propriedade

apenas  ao  dicto “p1  é  verdadeira  e  desconhecida”,  viz.  a  propriedade  de

possivelmente  designar  uma proposição conhecida,  se  atualmente  designar  uma

proposição verdadeira. Mas se a expressão “p1 é verdadeira e desconhecida” for

modalmente flexível, então essa conclusão pode ser falsa, mesmo que a premissa

seja  verdadeira.  Pois  se  a  expressão  “p1 é  verdadeira  e  desconhecida”  for

modalmente  flexível,  existe  a  possibilidade  dessa  expressão  designar  uma

proposição com respeito ao mundo atual e outra proposição com respeito a outros

mundos possíveis.

Essa é a ideia central da primeira premissa do argumento de Kvanvig, viz.

que todas as inferências que dependem da substituição de expressões modalmente
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flexíveis no âmbito de operadores modais são inferências inválidas. Mas acredito

que essa ideia seja falsa, pelos motivos que apresentarei nas seções seguintes.

2.5. A primeira objeção: a leitura de re

Como mencionado anteriormente, Kvanvig não se compromete explicitamente

com a  primeira  premissa  do  modo como apresentei  seu  argumento,  viz.  com a

premissa de que todas as inferências que dependem da substituição de expressões

modalmente flexíveis no âmbito de operadores modais são inferências inválidas. De

todo em todo, acredito que algo como essa premissa seja necessário para que seu

argumento seja válido, e penso que esse seja o primeiro problema com sua solução,

pois, como argumentarei a seguir, essa premissa é falsa.

Nossa discussão sobre as falácias modais nos fornece algum motivo para

pensarmos que esse tipo de inferência é inválida sob a leitura de dicto. Mas não nos

fornece motivo algum para pensarmos que esse tipo de inferência é inválida sob a

leitura  de  re.  Ao  contrário,  nossa  discussão  sobre  falácias  modais  nos  fornece

apenas motivos para pensarmos que esse tipo de inferência é válida sob a leitura de

re. Considere novamente nossa inferência sobre o número de planetas:

(a.i) Para qualquer número n, se n é ímpar, então é necessário que n seja 

ímpar;

(a.ii) Logo,  se  o número de planetas é ímpar,  então é necessário que  o
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número de planetas seja ímpar.

Por  um  lado,  a  premissa  (a.i)  atribui  uma  propriedade  diretamente  aos

números, viz. a propriedade de necessariamente ser ímpar, se atualmente for ímpar.

Por  outro  lado,  sob  a  leitura  de  re,  a  conclusão  (a.ii)  também  atribui  essa

propriedade  diretamente  ao  número  atualmente designado  pela  expressão “o

número  de  planetas”,  viz.  a  propriedade  de  necessariamente  ser  ímpar,  se

atualmente for  ímpar.  Nesse  caso,  se  a  premissa  for  verdadeira,  a  conclusão

também será  verdadeira.  Pois  como  essas  propriedades  estão  sendo  atribuídas

diretamente aos números, não existe a possibilidade de estarmos falando de um

número com respeito a um mundo possível, e de outro número com respeito a outro

mundo possível.

Por  isso,  nem  todas  as  inferências  que  dependem  da  substituição  de

expressões modalmente flexíveis no âmbito de operadores modais são inválidas,

viz. as leituras de re desse tipo de inferência são válidas.

Em defesa de Kvanvig,  podemos sustentar  que apenas uma versão mais

restrita  dessa  premissa  é  necessária  para  seu  argumento.  Não  precisamos nos

comprometer com a afirmação mais geral de que qualquer expressão modalmente

flexível  sempre  produz inferências  inválidas,  mas apenas com a afirmação mais

restrita de  que especificamente as frases modalmente flexíveis  sempre  produzem

inferências  inválidas.  Na  verdade,  precisamos  nos  comprometer  apenas  com  a
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afirmação de que especificamente a expressão “p1 é verdadeira e desconhecida”

sempre produz esse tipo de inferências inválidas.

Mas isso também não funciona.  Pois é uma propriedade característica de

expressões  modalmente  flexíveis  que  elas  sempre  produzem  uma ambiguidade

entre uma leitura de dicto e uma leitura de re. Por isso, mesmo frases modalmente

flexíveis, assim como a expressão “p1 é verdadeira e desconhecida”, caso seja uma

frase modalmente flexível, produzirão exatamente essas duas leituras. Suponha que

a  frase “p1 é  verdadeira e desconhecida”  seja  uma frase modalmente flexível,  e

considere uma frase como  “É possível que «p1 é verdadeira e desconhecida» seja

conhecida”.  Por  um  lado,  claramente  existe  uma  leitura  de  dicto dessa  frase,

segundo  a  qual  estamos  atribuindo uma  propriedade  apenas  ao  dicto «p1 é

verdadeira  e  desconhecida»,  viz.  a  propriedade  de  possivelmente  designar  uma

proposição conhecida, se atualmente designar uma proposição verdadeira. Por outro

lado,  também  claramente  existe  uma  leiura  de  re dessa  frase,  segundo  a  qual

estamos  atribuindo  uma  propriedade  diretamente  à  proposição  atualmente

designada  pela  frase  «p1 é  verdadeira  e  desconhecida»,  viz.  a  propriedade  de

possivelmente ser conhecida, caso atualmente seja verdadeira.

Nesse caso, mesmo que a expressão “p1 é verdadeira e desconhecida” seja

modalmente flexível, a demonstração de nosso paradoxo será válida se construída

sob  a  leitura  de  re.  Considere  novamente  a  inferência  em  questão  de  nosso

paradoxo:
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b.i. Para qualquer proposição p, se a proposição p é verdadeira, então é

possível que a proposição p seja conhecida;

b.ii. Logo,  se  a  proposição  p1 é  verdadeira  e  desconhecida é

verdadeira,  então  é  possível  que  a  proposição  p1 é  verdadeira  e

desconhecida seja conhecida.

Por  um  lado,  a  premissa  (b.i)  atribui  uma  propriedade  diretamente  às

proposições, viz. a propriedade de possivelmente ser conhecida, se atualmente for

verdadeira. Por outro lado, sob a leitura de re, a conclusão (b.ii) também atribui essa

propriedade diretamente à proposição  atualmente designada  pela expressão “p1 é

verdadeira e desconhecida”, viz. a propriedade de possivelmente ser conhecida, se

atualmente for verdadeira.  Nesse caso, se a premissa for verdadeira, a conclusão

também  será  verdadeira.  Pois  como  as  propriedades  estão  sendo  atribuídas

diretamente às proposições, então não existe a possibilidade de estarmos falando

de uma proposição com respeito a um mundo possível, e de outra proposição com

respeito a outro mundo possível.

Por isso,  mesmo uma versão mais restrita dessa premissa continua sendo

falsa.  Nem  todas  as  inferências  que  dependem  da  substituição  de  frases

modalmente  flexíveis,  ou  mais  especificamente  da expressão “p1 é  verdadeira  e

desconhecida”, no âmbito de operadores modais são inválidas, viz. as leituras de re
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desse tipo de inferência são válidas.

2.6. A segunda objeção: a leitura de dicto

Minha segunda objeção  à solução de Kvanvig  é que, mesmo que existisse

apenas a leitura  de dicto da expressão  “p1 é verdadeira e desconhecida”,  ainda

assim os argumentos de Kvanvig não seriam suficientes para estabelecer que a

demonstração  envolvida em nosso paradoxo  é inválida, mesmo se construída sob

essa leitura.

Por um lado, é verdade que existem algumas inferências que dependem da

substituição de expressões modalmente flexíveis no âmbito de operadores modais

que são  inválidas  sob a  leitura  de dicto.  Considere  novamente  nossa  inferência

problemática sobre o número de planetas:

(a.i) Para qualquer número n, se n é ímpar, então é necessário que n seja 

ímpar;

(a.ii) Logo,  se  o número de planetas é ímpar,  então é necessário que  o

número de planetas seja ímpar.

Essa  inferência  é  inválida  sob  a  leitura  de  dicto.  Pois  a  expressão modalmente

flexível “o número de planetas” pode designar um número ímpar com respeito ao

mundo atual, mas designar um número par com respeito a outros mundos possíveis.

53



Mas por outro lado, também é verdade que existem algumas inferências que

dependem  da  substituição  de  expressões  modalmente  flexíveis  no  âmbito  de

operadores  modais  que  são  válidas  mesmo  sob  a  leitura  de  dicto.  Considere  a

seguinte inferência:

(c.i) Para qualquer número n, se n é ímpar, então é necessário que n seja 

ímpar;

(c.ii) Logo, se o número de planetas multiplicado por dois e somado à um é

ímpar, então é necessário que o número de planetas multiplicado por

dois e somado à um seja ímpar.

Essa inferência é válida mesmo sob a leitura  de dicto. Pois apesar da expressão

modalmente flexível “o número de planetas multiplicado por dois e somado à um”

poder  designar  um número  com respeito  ao  mundo  atual,  e  outro  número  com

respeito a outros mundos possíveis, essa expressão sempre designará um número

ímpar com respeito a qualquer mundo possível.

Isso nos mostra que nem todas as inferências que dependem da substituição

de expressões modalmente flexíveis no âmbito de operadores modais são inválidas,

mesmo sob a leitura de dicto. O problema mais geral com a estratégia de solução de

Kvanvig é  assumir que se uma inferência possui uma forma lógica inválida, então

essa inferência é inválida.  Mas existem bons motivos para pensarmos que essa
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suposição é falsa. Afirmar que uma forma lógica é válida nos compromete com a

afirmação  que  todas  as  inferências  que  possuem essa  forma  são  válidas.  Mas

afirmar que uma forma lógica é inválida não nos compromete com a afirmação que

todas as inferências que possuem essa forma são inválidas, mas apenas com a

afirmação  que  algumas  inferências  que  possuem  essa  forma  são  inválidas.

Considere a seguinte inferência:

João é solteiro; Logo João não é casado.

Aparentemente  essa  inferência  é  válida,  apesar  de  possuir  uma  forma  lógica

inválida, viz.

P  ⊢  Q

Isso  nos  mostra  que  nem todas  as  inferências  que  possuem essa  forma lógica

inválida  são  inferências  inválidas.  Mais  importante,  isso  nos  mostra  que  não

podemos argumentar que uma inferência particular é inválida tendo como premissa

apenas o fato de que essa inferência possui uma forma lógica inválida. 

Acredito que exatamente esse é o problema mais geral com a estratégia de

solução de Kvanvig. Em primeiro lugar, ele argumenta que a inferência em questão

de nosso paradoxo, viz.
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b.i. Para qualquer proposição p, se a proposição p é verdadeira, então é

possível que a proposição p seja conhecida;

b.ii. Logo,  se  a  proposição  p1 é  verdadeira  e  desconhecida é

verdadeira,  então  é  possível  que  a  proposição  p1 é  verdadeira  e

desconhecida seja conhecida.

possui a forma lógica inválida de uma substituição de uma expressão modalmente

flexível no âmbito de um operador modal, viz. 

∀x( Fx  →  ◊Gx )  ⊢  Fα → ◊Gα

onde α é uma expressão modalmente flexível. Partindo apenas dessas premissas,

Kvanvig conclui  que essa inferência de nosso paradoxo é inválida.  Mas partindo

apenas  dessas  premissas,  não  podemos  concluir  que  especificamente  essa

inferência  é  inválida,  justamente  porque  nem  toda  substituição  de  expressões

modalmente flexíveis no âmbito de operadores modais são inválidas.

2.7. A terceira objeção: a necessidade fixa

Até agora argumentei que  existe uma leitura  de re na qual  a demonstração

envolvida em  nosso paradoxo é válida,  e que mesmo que existisse apenas uma
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leitura  de  dicto os  argumentos  de  Kvanvig  ainda  não  seriam  suficientes  para

estabelecer  que  essa  demonstração  é  inválida. Minha  terceira  objeção  é  que,

mesmo que existisse apenas a leitura de dicto, e mesmo que nossa demonstração

fosse inválida sob essa leitura, ainda seria possível reconstruir  essa demonstração

utilizando do um conceito diferente de modalidade.

A ideia de que podemos definir diferentes conceitos de modalidade é uma

ideia mais ou menos familiar. Como mencionado, nossa noção usual de modalidade

pode ser representada como uma quantificação sobre mundos possíveis. Por um

lado, nossa noção usual de  necessidade é representada como uma quantificação

universal sobre mundos possíveis: algo é necessário se, e somente se, é o caso

com respeito a todos os mundos possíveis. Por outro lado, nossa noção usual de

possibilidade  é  representada  como  uma  quantificação  existencial  sobre  mundos

possíveis: algo é possível se, e somente se, é o caso com respeito a algum mundo

possível.

Além de nossa noção usual de modalidade, podemos definir uma noção de

modalidade física. Essa noção de modalidade física também pode ser representada

como uma quantificação sobre mundos possíveis, com a diferença que restringimos

essa  quantificação  para  incluir  apenas  os  mundos  possíveis  que  possuam  as

mesmas leis da física que o mundo atual. Por um lado, a noção de necessidade

física é representada como uma quantificação universal  sobre mundos possíveis:

algo é fisicamente necessário se, e somente se, é o caso com respeito a todos os
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mundos possíveis que possuam as mesmas leis da física que o mundo atual. Por

outro lado, a noção de possibilidade física é representada como uma quantificação

existencial sobre mundos possíveis: algo é fisicamente possível se, e somente se, é

o caso com respeito a algum mundo possível que possua as mesmas leis da física

que o mundo atual.

Em  adição  à  noção  de  modalidade  física,  podemos  também  definir  uma

noção de modalidade fixa.  Essa noção  também pode ser representada como uma

quantificação  sobre  mundos  possíveis,  com  a  diferença  que  restringimos  essa

quantificação  para  incluir  apenas  os  mundos  possíveis  que  possuam  o  mesmo

domínio  de  quantificação  que  o  mundo  atual.  Por  um  lado,  nossa  noção  de

necessidade  fixa é representada como uma quantificação universal sobre mundos

possíveis: algo é fixamente necessário se, e somente se, é o caso com respeito a

todos os mundos possíveis que possuam o mesmo domínio de quantificação que o

mundo atual. Por outro lado, nossa noção de possibilidade fixa é representada como

uma quantificação existencial sobre mundos possíveis: algo é fixamente possível se,

e somente se, é o caso com respeito a algum mundo possível que possua o mesmo

domínio de quantificação que o mundo atual.

A consequência dessa noção de necessidade fixa é que, mesmo aceitando

que a expressão “p1 é verdadeira e desconhecida” é modalmente flexível na noção

usual  de  modalidade,  ela  não  será  modalmente  flexível  nessa  nova  noção  de

modalidade.  Pois,  como  veremos  em  mais  pormenor  nos  próximos  capítulos,
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Kvanvig defende que a expressão “p1 é verdadeira e desconhecida” é modalmente

flexível em virtude dessa expressão ser a abreviação da expressão quantificada “p1

é verdadeira e  não existe um sujeito que a conheça”, e em virtude do domínio de

quantificação ser um elemento constituinte da proposição expressa por expressões

quantificadas. Uma consequência dessa posição é que a expressão “p1 é verdadeira

e  desconhecida”  é  modalmente  flexível  apenas  se  diferentes  mundos  possíveis

possuírem diferentes domínios de quantificação.  Isso pode ser o caso em nossa

noção usual de modalidade, mas não é o caso com nossa noção de modalidade fixa,

que  explicitamente  exclui  a  variação  no  domínio  de  quantificação  dos  mundos

possíveis.

Nesse  caso,  se  utilizarmos  essa  noção  de  necessidade  fixa,  então  a

expressão “p1 é verdadeira e desconhecida” será modalmente rígida, e poderemos

utilizar essa noção para reconstruir a inferência em questão de nossa demonstração:

b.i. Para qualquer proposição p, se a proposição p é verdadeira, então é

fixamente possível que a proposição p seja conhecida;

b.ii. Logo,  se  a  proposição  p1 é  verdadeira  e  desconhecida é

verdadeira,  então  é  fixamente  possível  que  a  proposição  p1 é

verdadeira e desconhecida seja conhecida.

Como nossa noção  de necessidade  fixa  exclui  a  variação no  domínio  de
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quantificação de mundo possível  para mundo possível,  então a expressão “p1 é

verdadeira e desconhecida” será modalmente rígida, e nossa demonstração será

garantidamente válida, independentemente de ser construída sob a leitura de dicto

ou sob a leitura de re.

2.8. Conclusões gerais

Nesse capítulo  apresentei  os  aspectos  centrais  da  solução de Kvanvig,  e

discuti  principalmente  a primeira  premissa de seu argumento,  viz.  que  todas as

inferências que dependem da substituição de expressões modalmente flexíveis no

âmbito de operadores modais são inferências inválidas.

Penso que essa premissa seja falsa, pelas três objeções que apresentei. Em

primeiro  lugar,  nem todas  as  inferências  desse  tipo  são  inválidas,  pois  existe  a

leitura  de re das expressões modalmente flexíveis de acordo com a qual  essas

inferências são válidas. Em segundo lugar, mesmo que existisse apenas a leitura de

dicto dessas expressões, os argumentos de Kvanvig ainda não são suficientes para

estabelecer  que  essas inferências são  inválidas,  mesmo  sob  essa  leitura.  Em

terceiro lugar, podemos reconstruir a demonstração de nosso paradoxo utilizando

um conceito diferente de modalidade que evita por completo essa solução,  e isso

mostra que ela falha em solucionar o problema levantado pelo nosso paradoxo.

60



CAPÍTULO 3: A TEORIA NEO RUSSELLIANA

Como  vimos,  o  argumento  de  Kvanvig  a  favor  da  ideia  de  que  a

demonstração do paradoxo da conhecibilidade não é realmente válida é o seguinte: 

A.1. Todas as inferências que dependem da substituição de expressões  

modalmente flexíveis  no  âmbito  de  operadores  modais  são

inferências inválidas.

A.2. Uma das inferências da demonstração do paradoxo da conhecibilidade

depende da substituição de uma expressão modalmente flexível no  

âmbito de um operador modal.

A.3. Logo,  uma  das  inferências  da  demonstração  do  paradoxo  da

conhecibilidade é uma inferência inválida.

No  capítulo  anterior  apresentei  e  discuti  a  primeira  premissa  desse

argumento.  Nos próximos capítulos apresentarei  e discutirei  a segunda premissa

desse argumento, viz. que uma das inferências da demonstração do paradoxo da

conhecibilidade depende da substituição de uma expressão modalmente flexível no

âmbito de um operador modal.

Kvanvig  apresenta  um  argumento  independente  a  favor  dessa  última

premissa. Penso que esse argumento, que chamaremos de Argumento (B), pode ser
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formulado assim:

B.1. A teoria  semântica  correta  das frases quantificadas é  a  teoria  neo-

russelliana;

B.2. Se a teoria neo-russelliana  é correta, então  expressões quantificadas

são modalmente indexicais;

B.3. Expressões  modalmente  indexicais  são  expressões  modalmente

flexíveis;

B.4. Logo,  como a expressão “p1  ∧  ¬Kp1” é a abreviação da expressão

quantificada “p1  ∧  ¬∃s∃t Kstp1”, então essa expressão é modalmente

flexível.

Como a expressão “p1  ∧   ¬Kp1”  é substituída no âmbito de um operador

modal na demonstração de nosso paradoxo,  então se esse argumento funcionar,

nossa  demonstração  dependerá  da  substituição  de  uma  expressão  modalmente

flexível no âmbito de um operador modal.

Em linhas gerais, a ideia da primeira premissa, viz.  que a teoria semântica

correta  das  frases quantificadas é  a  teoria  neo-russelliana,  é  que  o  domínio  de

quantificação  é  um  elemento  constituinte  da  proposição  expressa  por  frases

quantificadas. A ideia da segunda premissa, viz.  que se a teoria neo-russelliana  é

correta,  então  expressões  quantificadas  são  modalmente  indexicais,  é  que  se  a
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teoria neo-russelliana é correta, então a mesma frase quantificada, quando proferida

em  diferentes  mundos  possíveis,  expressará  diferentes  proposições.  A  ideia  da

terceira  premissa,  viz.  que  expressões  modalmente  indexicais  são  expressões

modalmente  flexíveis,  é  que se  a  mesma frase expressa  diferentes  proposições

quando  proferida  em  diferentes  mundos  possíveis,  então  essa  frase  também

designa diferentes proposições quando avaliada com respeito a diferentes mundos

possíveis.

Cada uma das premissas do Argumento B será apresentada e discutida nos

próximos  capítulos.  De  modo  geral,  acredito  que  esse  argumento  não  é  bem

sucedido,  principalmente  em  virtude  de  não  existir  motivação  alguma  para

aceitarmos a primeira premissa, apesar de também não existirem objeções decisivas

contra  ela.  Penso  que  a segunda  premissa  seja  mais  plausível,  desde  que

aceitemos a  ideia de que diferentes mundos possíveis  podem possuir  diferentes

domínios  de  quantificação.  Penso  que  a terceira  premissa  também  seja  mais

plausível, apesar de parecer implausível à primeira vista: de modo geral, expressões

indexicais  não  são  modalmente  flexíveis,  mas  se  aceitarmos  a  teoria  neo-

russelliana, então aparentemente nossas intuições atestam que especificamente as

frases quantificadas, se forem modalmente indexicais, serão também modalmente

flexíveis.

Neste  capítulo,  começaremos  discutindo  a  primeira  premissa  desse

argumento. Na seção 3.1 apresento a teoria neo-russelliana. Nas seções 3.2  - 3.4
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apresento e discuto três argumentos de Kvanvig a favor dessa teoria. Nas seções

3.5 - 3.7 apresento e discuto três objeções diretas contra essa teoria.

3.1. Apresentação da teoria neo-russelliana

Kvanvig defende que a teoria semântica correta das frases quantificadas é o

que ele chama de “teoria neo-russelliana da quantificação”, por oposição ao que ele

chama de “teoria fregeana da quantificação”.  Ambas são teses sobre o conteúdo

semântico de frases quantificadas, i.e. teses sobre que tipo de proposições as frases

quantificadas expressam.

Por um lado, a teoria mais familiar sobre o conteúdo semântico das frases

quantificadas é a teoria fregeana. De acordo com essa teoria, frases quantificadas

expressam  proposições  que  possuem  como  elementos  constituintes  apenas

propriedades de primeira ordem, i.e.  propriedades de objetos, e propriedades de

segunda  ordem,  i.e.  propriedades  de  propriedades.  Nesse  caso, uma  frase

quantificada  como  “Tudo  é  matéria”  expressa  uma  proposição  constituída pela

propriedade de primeira ordem «... é matéria» e pela propriedade de segunda ordem

«... é sempre instanciada». Podemos representar essa proposição através da n-tupla

ordenada <Mx, Φx>, onde “Mx” é a propriedade de primeira ordem «... é matéria» e

“Φx” é a propriedade de segunda ordem «.. é sempre instanciada». A ideia central

dessa  teoria  é  que  frases  quantificadas  não  são  afirmações  diretamente  sobre

indivíduos, mas sim afirmações sobre propriedades, ou conceitos, ou algo assim.
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Nesse  caso,  uma  frase  como  “Tudo  é  matéria”  faz  uma  afirmação  sobre  a

propriedade «... é matéria», viz. que essa propriedade é sempre instanciada.

Uma  característica  da  teoria  frageana,  que  será  importante  para  nossa

discussão, é que a mesma frase quantificada pode expressar a mesma proposição

com respeito a diferentes mundos possíveis que possuem diferentes domínios de

quantificação. Considere uma frase como “Tudo é matéria”. Em um mundo possível

no qual existem apenas os objetos a1, a2 e a3, ela expressa a proposição <Mx, Φx>.

E em um mundo possível no qual existem apenas os objetos a4, a5 e a6, ela também

expressa a mesma proposição <Mx, Φx>.

Por outro lado, a teoria defendida por Kvanvig sobre o conteúdo semântico

das frases  quantificadas é  a  teoria  neo-russelliana.  De  acordo  com  essa teoria,

frases  quantificadas  expressam  proposições  que  possuem  como  elementos

constituintes  propriedades  de  primeira  ordem,  i.e.  propriedades  de  objetos,  e  o

domínio de quantificação,  i.e.  um conjunto constituído pelos objetos aos quais o

quantificador  se  aplica.  Nesse  caso, frase  quantificada  como  “Tudo  é  matéria”

expressa  uma proposição  constituída pela  propriedade  de  primeira  ordem «...  é

matéria» e pelo domínio de quantificação dessa frase.  Podemos representar essa

proposição através da n-tupla ordenada <Mx,  D1>, onde “Mx” é a propriedade de

primeira ordem «... é matéria» e “D1” é  o domínio de quantificação dessa frase. A

ideia  central  dessa  teoria  é  que  frases  quantificadas  não  são  afirmações  sobre

propriedades, ou conceitos, ou algo assim,  mas sim afirmações diretamente sobre
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os  objetos do  domínio  de  quantificação.  Nesse  caso,  uma  frase  como  “Tudo  é

matéria”  faz  uma  afirmação  diretamente  sobre  os  objetos  do  domínio  de

quantificação, viz. que cada um deles possui a propriedade de ser matéria.

Uma característica da teoria neo-russelliana, que será importante para nossa

discussão,  é  que  a  mesma  frase  quantificada  sempre  expressará  diferentes

proposições com respeito a diferentes mundos possíveis que possuam diferentes

domínios de quantificação. Considere novamente a frase “Tudo é matéria”.  Em um

mundo possível  no  qual  existem apenas  os  objetos  a1,  a2 e  a3,  ela  expressa a

proposição <Mx, D1>, onde D1 é o domínio constituído pelos objetos a1, a2 e a3. Mas

em um mundo possível no qual existem apenas os objetos a4, a5 e a6, ela expressa a

proposição <Mx, D2>, onde D2 é o domínio constituído pelos objetos a4, a5 e a6.

Kvanvig  apresenta  três  argumentos  a  favor  dessa  teoria.  Apresentarei  e

discutirei  cada  um desses  argumentos  nas  seções  seguintes,  e  defenderei  que

nenhum desses três argumentos funciona. Em seguida, apresentarei três objeções

contra  essa  teoria,  e  defenderei  que  essas  objeções  têm alguma  plausibilidade

inicial. Entretanto, como defenderei no quinto capítulo, é possível responder a essas

objeções

3.2. O primeiro argumento a favor da teoria neo-russelliana

O primeiro argumento apresentado por  Kvanvig (2006,  p.  160)  a  favor  da

teoria neo-russelliana é o seguinte. Suponha um mundo possível w1 no qual todos os
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paulistas são italianos e no qual ninguém sabe que todos os paulistas são italianos.

Suponha também um mundo possível w2 no qual não existem paulistas, e portanto é

vacuamente verdadeiro que todos os paulistas são italianos, e no qual alguém sabe

que não existem paulistas, e portanto sabe que todos os paulistas são italianos. Se

aceitarmos  a  teoria  fregeana,  então  devemos  aceitar  que  a  proposição

desconhecida em w1 é idêntica à proposição conhecida em w2. Pois, de acordo com

a teoria fregeana, a proposição desconhecida em w1 é uma proposição constituída

pela propriedade condicional de primeira ordem «... é italiano se for paulista» e pela

propriedade  de  segunda  ordem  «...  é  sempre  instanciada»,  e  a  proposição

conhecida  em  w2 também  é  uma  proposição  constituída  pela  propriedade

condicional de primeira ordem «... é italiano se for  paulista» e pela propriedade de

segunda ordem  «... é sempre instanciada». Como os elementos constituintes das

duas proposições são os mesmos, então a proposição é a mesma. Mas Kvanvig

acredita  que,  intuitivamente,  a  proposição  desconhecida  em  w1 é  diferente  da

proposição  conhecida  em  w2.  Pois  a  proposição  desconhecida  em  w1 envolve

algumas pessoas que são paulistas, enquanto a proposição conhecida em w2 não

envolve  pessoa  alguma.  Logo,  não  devemos  aceitar  a  teoria  fregeana  da

quantificação.

Penso que esse argumento não funciona a favor da teoria neo-russelliana,

pois  um argumento  exatamente  análogo pode ser  construído contra  essa teoria:

Suponha  um  mundo  possível  w1 no  qual  existem apenas  três  pessoas,  viz.  as
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pessoas a1, a2 e a3. Suponha também que nesse mundo possível todas as pessoas

são paulistas, que todos os paulistas são italianos, e que ninguém sabe que todos

os paulistas são italianos. Suponha um mundo possível w2 no qual existem apenas

as mesmas três pessoas, viz. as pessoas a1, a2 e a3. Suponha também que nesse

mundo possível nenhuma pessoa é  paulista, e portanto é vacuamente verdadeiro

que todos os  paulistas são italianos, e que alguém sabe que nenhuma pessoa é

paulista, e portanto sabe que todos os paulistas são italianos. Se aceitarmos a teoria

neo-russelliana  da  quantificação,  então  devemos  aceitar  que  a  proposição

desconhecida em w1 é idêntica à proposição conhecida em w2. Pois, de acordo com

a  teoria  neo-russelliana,  a  proposição  desconhecida  em  w1 é  uma  proposição

constituída pela propriedade condicional «... é italiano se for paulista» e pelo domínio

D1, nesse exemplo constituído pelos objetos a1, a2 e a3, e a proposição conhecida

em w2 é uma proposição constituída pela propriedade condicional  «... é italiano se

for paulista» e pelo domínio de quantificação D2, nesse exemplo também constituído

pelos objetos a1, a2 e a3. Como o domínio D1 é idêntico ao domínio D2, então os

elementos  constituintes  das  duas  proposições  são  os  mesmos,  e  por  isso  a

proposição é a mesma. Mas, se no primeiro caso é intuitivo que as proposições são

diferentes,  então  nesse  segundo  caso  também  deveria  ser intuitivo  que  as

proposições são diferentes. Logo, não devemos aceitar a teoria neo-russelliana da

quantificação.

Outra objeção a esse argumento, avançada por Percival (2007), é a seguinte.
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O argumento de Kvanvig depende da intuição de que a proposição desconhecida

em w1 é diferente da proposição conhecida em w2. No entanto, existem motivos para

pensarmos  que  essa  intuição  é  uma  confusão.  Pensaremos  que  a  proposição

desconhecida  em  w1 é  diferente  da  proposição  conhecida  em  w2 apenas  se

pensarmos que a frase “todos os paulistas são italianos” é equivalente à frase “a1 é

italiano, a2 é italiano, …, an é italiano”, onde a1, a2, …, an são os objetos que são

paulistas. Mas essas duas frases não são equivalentes, pois o que marca a distinção

entre frases gerais e frases particulares é justamente que frases gerais não dizem

respeito  diretamente  aos  objetos,  enquanto  as  frases  singulares  dizem  respeito

diretamente aos objetos. Logo, a intuição de que a proposição desconhecida em w1

é diferente da proposição conhecida em w2 é uma confusão.

Penso que a objeção de Percival é uma boa objeção contra o argumento de

Kvanvig. A ideia central da objeção é que frases gerais são frases que não dizem

respeito diretamente aos objetos, e frases singulares são frases que dizem respeito

diretamente  aos  objetos.  Algumas intuições particularmente  fortes  a  favor  dessa

ideia são as seguintes4: Suponha que ouço meu amigo dizendo “Esta garota é uma

beleza”, mas que não vejo para quem meu amigo estava apontando. Nesse caso,

intuitivamente, não compreendo o que meu amigo disse. Para compreender o que

ele disse, preciso saber de qual garota ele estava falando. Essa intuição atesta a

favor da ideia de que frases singulares dizem respeito diretamente aos objetos. É

4 Estes exemplos são de Ferreira, S.S. (2010).
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por isso que, nesse exemplo, preciso saber de qual garota ele estava falando para

compreender o que ele disse. Mas suponha que ouço meu amigo dizendo “Alguma

garota da minha classe está apaixonada por mim”, mas não conheço garota alguma

da classe dele. Nesse caso, intuitivamente, compreendo o que meu amigo disse.

Para compreender o que ele disse, não preciso conhecer garota alguma da classe

dele. Essa intuição atesta a favor da ideia de que frases gerais não dizem respeito

diretamente  aos  objetos.  É  por  isso  que,  nesse  exemplo,  não  preciso  conhecer

garota alguma da sala dele para compreender o que ele disse.

Penso  que  essas  duas  objeções  são  boas  objeções  contra  o primeiro

argumento de Kvanvig a favor da teoria neo-russelliana, e por isso acredito que ele

não é um bom argumento.

3.3. O segundo argumento a favor da teoria neo-russelliana

O segundo argumento apresentado por Kvanvig (2006, p.  179) a favor da

teoria neo-russelliana é o seguinte. Suponha um mundo possível w1 no qual existem

apenas os objetos a1,  a2 e  a3,  que todos  eles possuem a propriedade F,  e que

ninguém sabe  que  tudo  é  F.  Suponha  também um mundo  possível  w2 no  qual

existem apenas os objetos a4, a5 e a6, que todos eles possuem a propriedade F, e

que alguém sabe que tudo é F. Se aceitarmos a teoria fregeana, então devemos

aceitar que a proposição desconhecida em w1 é idêntica à proposição conhecida em

w2. Pois, de acordo com a teoria fregeana, a proposição desconhecida em w1 é uma
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proposição  constituída  pela  propriedade  de  primeira  ordem  «...  é  F» e  pela

propriedade  de  segunda  ordem  «...  é  sempre  instanciada»,  e  a  proposição

conhecida  em  w2 também  é  uma  proposição  constituída  pela  propriedade  de

primeira  ordem  «...  é  F» e  pela  propriedade  de  segunda  ordem  «...  é  sempre

instanciada».  Como  os  elementos  constituintes  das  duas  proposições  são  os

mesmos, então a proposição é a mesma. Mas Kvanvig acredita que, intuitivamente,

a proposição desconhecida em w1 é diferente da proposição conhecida em w2. Pois

a  proposição  desconhecida  em  w1 envolve  os  objetos  a1,  a2 e  a3,  enquanto  a

proposição conhecida em w2 envolve os objetos a4,  a5 e a6.  Logo, não devemos

aceitar a teoria fregeana.

A  objeção  avançada  por  mim  contra  o  primeiro  argumento  não  funciona

contra  esse  segundo  argumento:  Se  aceitarmos  a  teoria  neo-russelliana  da

quantificação, então não precisamos aceitar que a proposição desconhecida em w1 é

idêntica  à  proposição  conhecida  em  w2.  Pois,  de  acordo  com  a  teoria  neo-

russelliana, a proposição desconhecida em w1 é uma proposição constituída pela

propriedade de primeira ordem «... é F» e pelo domínio de quantificação D1, nesse

exemplo constituído pelos objetos a1, a2 e a3, e a proposição desconhecida em w2 é

uma proposição constituída pela propriedade de primeira ordem  «...  é F» e pelo

domínio de quantificação D2, nesse exemplo constituído pelos objetos a4, a5 e a6.

Como os elementos constituintes das duas proposições são diferentes,  então as

proposições são diferentes.
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No  entanto,  a  objeção  avançada  por  Percival  (2007)  contra  o  primeiro

argumento  também  funciona  contra  esse  segundo  argumento:  O argumento  de

Kvanvig depende da intuição de que a proposição desconhecida em w1 é diferente

da proposição conhecida em w2. No entanto, existem motivos para pensarmos que

essa intuição é uma confusão. Pensaremos que a proposição desconhecida em w1 é

diferente da proposição conhecida em w2 apenas se pensarmos que a frase “Tudo é

F” é equivalente à frase “a1 é F, a2 é F, …, an é F”, onde a1, a2, …, an são os objetos

do domínio de quantificação. Mas essas duas frases não são equivalentes, pois  o

que marca a distinção entre frases gerais e frases particulares é justamente que

frases  gerais  não  dizem  respeito  diretamente  aos  objetos,  enquanto  frases

singulares  dizem  respeito  diretamente  aos  objetos.  Logo,  a  intuição  de  que  a

proposição desconhecida em w1 é diferente da proposição conhecida em w2 é uma

confusão.

Penso  que  essa  objeção  também é uma  boa  objeção  contra  o segundo

argumento de Kvanvig a favor da teoria neo-russelliana, e por isso acredito que ele

também não é um bom argumento.

3.4. O terceiro argumento a favor da teoria neo-russelliana

O terceiro argumento apresentado por Kvanvig (2006, p. 194ss) a favor da

teoria  neo-russelliana  é  que  o  fato  dessa teoria  fornecer uma  maneira  de

solucionarmos o paradoxo da conhecibilidade é um bom motivo para aceitá-la.
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Por um lado, se aceitarmos a teoria fregeana, então devemos aceitar que a

demonstração do paradoxo da conhecibilidade é correta, e portanto devemos aceitar

que a tese da conhecibilidade é equivalente à tese da onisciência.  Nesse caso,

precisamos  abandonar  a  intuição  de  que  essas  duas teses não  são  teses

equivalentes.  Por  outro  lado,  se  aceitarmos  a  teoria  neo-russelliana,  então  não

precisamos aceitar que a demonstração do paradoxo da conhecibilidade é correta, e

portanto não precisamos aceitar que a tese da conhecibilidade é equivalente à tese

da onisciência. Nesse caso, não precisamos abandonar a intuição de que a tese da

conhecibilidade e a  tese da onisciência  não são teses equivalentes.  Como uma

teoria que não exige o abandono de nossas intuições é preferível a uma teoria que

exige  o  abandono  de  nossas  intuições,  então  devemos  aceitar  a  teoria  neo-

russelliana da quantificação.

Penso que esse argumento também não funciona, pois depende da primeira

premissa do Argumento A  de Kvanvig.  Como argumentei no capítulo anterior que

essa premissa é falsa, então independentemente de aceitarmos a teoria fregeana ou

a teoria neo-russelliana, ainda precisaremos aceitar que a tese da conhecibilidade e

a tese da onisciência são equivalentes.

3.5. A primeira objeção contra a teoria neo-russelliana

Até agora apresentei e discuti  os argumentos apresentados por Kvanvig a

favor da teoria neo-russelliana. Defendi que nenhum desses argumentos são bons
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argumentos, e por isso não temos motivação alguma para aceitar essa teoria. Nesta

seção e nas seguintes, apresento e discuto três objeções diretas contra a teoria neo-

russelliana, e defenderei que essas objeções são plausíveis à primeira vista.

A primeira objeção direta contra a teoria neo-russelliana, que é apresentada

por Stanley e Szabo (2000, p. 252), e que também é discutida por Kvanvig (2006, p.

161),  é  a  seguinte. Suponha  que  John  possui  o  hábito  de  sempre  comprar  10

garrafas de cerveja no mercado. Suponha também que John foi a um mercado que

possui exatamente 10 garrafas e que ele comprou as 10 garrafas. Nesse exemplo,

intuitivamente é verdadeira a afirmação contrafactual  «Se existissem mais de 10

garrafas  no  mercado,  então  John  não  teria  comprado  todas  as  garrafas  do

mercado». Em outras palavras, intuitivamente a afirmação «John não comprou todas

as garrafas», é verdadeira com respeito a um mundo possível no qual John comprou

exatamente  aquelas  10  garrafas  do  mercado,  mas  existem  mais  garrafas  no

mercado. No entanto, se aceitarmos a teoria neo-russelliana da quantificação, então,

nesse exemplo, seria falsa a afirmação contrafactual  «Se existissem mais de 10

garrafas  no  mercado,  então  John  não  teria  comprado  todas  as  garrafas  do

mercado».  Em  outras  palavras,  se  aceitarmos  a  teoria  neo-russelliana,  então  a

afirmação  «John não comprou todas as garrafas», seria falsa com respeito a um

mundo possível no qual John comprou exatamente aquelas 10 garrafas do mercado,

mas existem mais garrafas no mercado. Pois se a teoria neo-russelliana é correta,

então  uma  frase  como  “John  não  comprou  todas  as  garrafas  do  mercado”
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expressaria uma proposição constituída pelo domínio de quantificação, que  nesse

exemplo inclui exatamente essas 10 garrafas, e John comprou cada uma dessas 10

garrafas, mesmo  com respeito ao mundo possível no qual existem mais garrafas.

Esse  exemplo  mostra  que  a  teoria  neo-russelliana  não  captura  corretamente  as

condições de verdade intuitivas dessa frase quantificada.  Logo,  devemos rejeitar

essa teoria.

Kvanvig (2006, pp. 161ss) oferece a seguinte resposta para essa objeção. De

fato, se aceitarmos a teoria neo-russelliana, então a afirmação «Se existissem mais

de 10 garrafas no mercado, então John não teria comprado todas as garrafas» seria

falsa.  E de fato,  intuitivamente,  essa  afirmação é verdadeira.  No entanto,  nossa

intuição pode ser  explicada em termos de implicaturas  conversacionais.  Quando

afirmamos que «Se existissem mais de  10 garrafas no mercado, então John não

teria comprado todas as garrafas do mercado» queremos dizer que «Se existissem

mais de 10 garrafas no mercado, então a frase “John não comprou todas as garrafas

do  mercado”  teria  expressado  uma  proposição  verdadeira».  Apesar  de  a  frase

original literalmente ser falsa, a frase implicada conversacionalmente é verdadeira.

Mais ou menos da mesma maneira que quando dizemos «Se “Eu” referisse a Lula,

então eu seria Lula» queremos dizer «Se “Eu” referisse a Lula, então a frase “Eu sou

Lula”  teria  expressado  uma  proposição  verdadeira».  Apesar  de  a  frase  original

literalmente ser falsa, a frase implicada conversacionalmente é verdadeira.

Penso que essa resposta não é uma boa resposta contra a primeira objeção.
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Pois,  nesse  exemplo,  possuímos  uma  intuição  forte  de  que  a  afirmação «Se

existissem mais de 10 garrafas no mercado, então John não teria comprado todas

as garrafas do mercado» é literalmente verdadeira.  Se existissem motivos muito

fortes para aceitarmos a teoria neo-russelliana, então poderíamos abandonar essa

intuição e explicá-la em termos de implicaturas conversacionais. Mas não é claro

que existam motivos muito fortes para aceitarmos essa teoria.

Acredito  que  essa  minha  objeção  à  resposta  de  Kvanvig  é  correta,  mas

admito que não é inteiramente satisfatória. Pois essa resposta  se  limita a reiterar

uma  intuição  que  possuímos,  e  Kvanvig  explica  essa  intuição  em  termos  de

implicaturas conversacionais. No entanto, acredito que o problema central com essa

resposta  é  que  podemos  explicar  qualquer  intuição  acerca  do  significado  de

expressões linguísticas em termos de implicaturas conversacionais. E se aceitarmos

isso,  então  nossas  intuições  nunca  servirão  como  evidência  a  favor  de  teoria

alguma. Por isso, penso que precisamos de critérios mais ou menos claros de em

quais casos é legítimo e em quais casos é ad hoc invocarmos essas explicações. O

problema é que não tenho muita ideia de qual seja esse critério mais ou menos

claro, apesar de ainda assim me parecer que essa explicação de Kvanvig é um caso

onde as implicaturas conversacionais são invocadas de maneira ad hoc.

3.6. A segunda objeção contra a teoria neo-russelliana

A segunda objeção contra a teoria neo-russelliana, que é apresentada por
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Percival (2007), é a seguinte.

Suponha que em uma festa todas as pessoas estejam se divertindo, com

exceção  de  Sally,  que  não  gosta  de  festas.  Nesse  caso,  posso  saber  que  a

afirmação «Se Sally não estivesse na festa, todos na festa estariam se divertindo» é

verdadeira. Além disso, intuitivamente, posso saber que essa afirmação é verdadeira

mesmo sem saber se a afirmação «Se Sally não estivesse na festa, Sally estaria se

divertindo» é verdadeira. Em outras palavras, em uma situação na qual Sally não

está na festa, qualquer informação sobre Sally é irrelevante para sabermos se todos

(na festa) estão se divertindo. Pois seria estranho se disséssemos  «Se Sally não

estivesse  na  festa,  todos  estariam  se  divertindo»,  e  alguém  nos  respondesse

«Depende. Se Sally não estivesse na festa, e estivesse se divertindo em outro lugar,

então todos estariam se divertindo.  Mas se  Sally  não estivesse na festa,  e  não

estivesse se divertindo em outro lugar, então nem todos estariam se divertindo». A

intuição aqui é que, se estamos falando que todas as pessoas (na festa) estão se

divertindo,  então  em  uma  situação  na  qual  Sally  não  está  na  festa,  nenhuma

informação sobre Sally é relevante para sabermos se todas as pessoas (na festa)

estão se divertindo.

No entanto, se aceitarmos a teoria neo-russelliana, então para saber  se a

afirmação «Se  Sally  não  estivesse  na  festa,  todos  estariam  se  divertindo» é

verdadeira,  preciso saber se a  afirmação «Se Sally não estivesse na festa, Sally

estaria se divertindo» é verdadeira. Em outras palavras, em uma situação na qual

77



Sally  não  está  na  festa,  alguma  informação  sobre  Sally  seria  relevante  para

sabermos se todos (na festa) estão se divertindo. Pois, de acordo com a teoria neo-

russelliana, uma frase como “Todos estão se divertindo” expressa uma proposição

constituída  pelo  domínio  de  quantificação,  que  nesse  exemplo  inclui  todas  as

pessoas da festa, inclusive Sally, e pela propriedade «... está se divertindo». E para

saber se essa frase é verdadeira com respeito a qualquer situação contrafactual,

inclusive a situação contrafactual na qual Sally não está na festa, preciso saber se

cada um dos elementos desse domínio de quantificação, inclusive Sally, satisfaz a

propriedade «... está se divertindo» com respeito a essa situação contrafactual. Esse

exemplo mostra que a teoria neo-russelliana não captura corretamente as condições

de verdade intuitivas dessa frase quantificada. Logo, devemos rejeitar essa teoria.

Essa segunda objeção é bastante similar à primeira, e penso que o mesmo

tipo de resposta oferecido por Kvanvig contra a primeira objeção também pode ser

oferecido contra a segunda: De fato, se aceitarmos a teoria neo-russelliana, então

para saber se a afirmação «Se Sally não estivesse na festa, então todos estariam se

divertindo» é verdadeira, preciso saber se a afirmação «Se Sally não estivesse na

festa, Sally estaria se divertindo» é verdadeira.  Além disso,  de fato é intuitivo que

para saber se a afirmação «Se Sally não estivesse na festa, então todos estariam se

divertindo» é verdadeira, não preciso saber se a afrimação «Se Sally não estivesse

na festa, Sally estaria se divertindo» é verdadeira. No entanto, essa intuição pode

ser  explicada  em termos  de  implicaturas  conversacionais.  Quando  dizemos  «Se
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Sally não estivesse na festa, todos estariam se divertindo» queremos dizer que «Se

Sally não estivesse na festa, a frase “Todos estão se divertindo” expressaria uma

proposição verdadeira».  Para saber  se a frase original  é verdadeira,  precisamos

saber se Sally está se divertindo nessa situação contrafactual, mas para saber se a

frase implicada conversacionalmente é verdadeira, não precisamos saber se Sally

está se divertindo nessa situação contrafactual.

Penso que essa não é uma boa resposta contra a segunda objeção pelo

mesmo motivo que a primeira resposta não é uma boa resposta contra a primeira

objeção:  Nesse exemplo,  possuímos uma intuição forte  de que para saber  se a

afirmação «Se Sally não estivesse na festa, então todos estariam se divertindo» é

literalmente  verdadeira,  não  precisamos  saber  coisa  alguma  sobre  Sally  nessa

situação contrafactual. Se existissem motivos muito fortes para aceitarmos a teoria

neo-russelliana  da  quantificação,  então  poderíamos  abandonar  essa  intuição  e

explicá-la em termos de implicaturas conversacionais. Mas não é claro que existam

motivos muito fortes para aceitarmos essa teoria.

Novamente, acredito que essa minha objeção à resposta de Kvanvig é correta

mas admito que não é inteiramente satisfatória pelos mesmos motivos mencionados

anteriormente.

3.7. A terceira objeção contra a teoria neo-russelliana

A  terceira  objeção  direta  à  teoria  neo-russelliana é  apresentada por
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Williamson (2000,  p.  288)  e  também é discutida por  Kvanvig (2006,  pp.  182ss).

Como veremos, a solução de Kvanvig depende da suposição de que alguns objetos

existem  contingentemente,  e  intuitivamente  se  alguns  objetos  existem

contingentemente, então a afirmação «Existem exatamente os objetos a1, a2, a3, …,

an»,  onde a1,  a2,  a3,  …,  an são exatamente  os  objetos  que existem,  deveria  ser

contingentemente verdadeira.  No entanto,  se aceitarmos a teoria  neo-russelliana,

então a afirmação «Existem exatamente os objetos a1, a2, a3, …, an», onde a1, a2, a3,

…, an são exatamente os objetos que existem, é necessariamente verdadeira. Pois,

de acordo com essa teoria, uma frase como “Existem exatamente os objetos a 1, a2,

a3, …, an”, onde a1, a2, a3, …, an são exatamente os objetos que existem, expressa

uma  proposição  constituída  pelo  domínio  de  quantificação  D1,  nesse  exemplo

constituído pelos objetos a1, a2, a3, …, an e pela afirmação de que esse domínio de

quantificação D1 é  constituído pelos  objetos  a1,  a2,  a3,  …,  an.  Nesse caso,  essa

proposição é verdadeira com respeito a qualquer mundo possível. Pois esse domínio

de quantificação é constituído pelos objetos a1, a2, a3, …, an com respeito a qualquer

mundo  possível.  Esse  exemplo  mostra  que a  teoria  neo-russelliana não  captura

corretamente  as  condições de verdade intuitivas  dessa frase quantificada.  Logo,

devemos rejeitar essa teoria.

Penso que essa terceira objeção também é bastante similar às duas primeiras

objeções, e que o mesmo tipo de resposta oferecido por Kvanvig contra as primeiras

objeções também pode ser oferecido contra a terceira objeção: De fato a  solução
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para  nosso  paradoxo depende  da  suposição  de  que  alguns  objetos  existem

contingentemente.  Além disso,  de  fato  é intuitivo que se  alguns objetos existem

contingentemente, então a afirmação «Existem exatamente os objetos a1, a2, a3, …,

an» deveria ser  contingentemente verdadeira.  No entanto, essa intuição pode ser

explicada em termos de implicaturas conversacionais.  Quando dizemos  «Existem

exatamente  os  objetos  a1,  a2,  a3,  …,  an» queremos  dizer  «A  frase  “Existem

exatamente  n  objetos” expressa  uma  proposição  verdadeira».  Apesar  da  frase

original ser necessariamente verdadeira, a frase implicada conversacionalmente é

contingentemente verdadeira.

Penso que essa não é uma boa resposta contra a  terceira objeção, pelos

mesmos motivos, e com as mesmas ressalvas, apresentados anteriormente.

3.8. Conclusões gerais

Acredito  que  os três argumentos apresentados por  Kvanvig  não são bons

argumentos a favor da teoria neo-russelliana. Pois os dois primeiros aparentemente

dependem  de  uma  confusão  entre  afirmações  gerias  e  singulares,  e  o  terceiro

depende de uma premissa que argumentei ser falsa. Com relação às três objeções

contra essa teoria, penso que todas as três são plausíveis à primeira vista, e que as

respostas  de  Kvanvig  para  essas objeções  não  são  boas,  pois  dependem  de

explicações aparentemente  ad hocs para nossas intuições. No entanto, no quinto

capítulo considerarei respostas que penso serem melhores contra essas objeções.
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De todo em todo, mesmo que existam respostas contra essas objeções, isso

mostra  apenas  que  não  possuímos  objeções  decisivas  contra  a  teoria  neo-

russelliana. Mas penso que ainda não temos nenhum bom argumento a seu favor, e

por isso não temos motivação alguma para aceitar essa teoria.
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CAPÍTULO 4: INDEXICALIDADE MODAL

Como vimos,  o  argumento  de  Kvanvig  a  favor  da  ideia  de  que  uma das

inferências  da  demonstração  do  paradoxo  da  conhecibilidade  depende  da

substituição  de  uma  expressão  modalmente  flexível  no  âmbito  de  um  operador

modal é o seguinte:

B.1. A teoria  semântica  correta  das frases quantificadas é  a  teoria  neo-

russelliana;

B.2. Se a teoria neo-russelliana  é correta, então  expressões quantificadas

são modalmente indexicais;

B.3. Expressões  modalmente  indexicais  são  expressões  modalmente

flexíveis;

B.4. Logo,  como a expressão “p1  ∧  ¬Kp1” é a abreviação da expressão

quantificada “p1  ∧  ¬∃s∃t Kstp1”, então essa expressão é modalmente

flexível.

 Como a expressão “p1  ∧  ¬Kp1” é substituída no âmbito de um operador

modal na demonstração de nosso paradoxo, então essa demonstração depende da

substituição  de  uma  expressão  modalmente  flexível  no  âmbito  de  um  operador

modal.
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No  capítulo  anterior,  apresentei  e  discuti  a  primeira  premissa  desse

argumento.  Neste  capítulo  apresentarei  e  discutirei  a  segunda  premissa  do

argumento,  viz.  que  se  a  teoria  neo-russelliana  é  correta,  então  expressões

quantificadas  são  modalmente  indexicais.  Na  seção  4.1  explico  o  que  são

expressões indexicais  e  expressões modalmente  indexicais,  e  também explico  a

ideia de que se a teoria neo-russelliana é correta, então expressões quantificadas

são modalmente indeixicais. Na seção 4.2 apresento uma possível objeção a essa

ideia, viz. que se o tratamento de domínio constante da quantificação for correto,

então, mesmo que a teoria neo-russelliana seja correta, expressões quantificadas

não serão modalmente indexicais. Na seção 4.3 apresento a  posição de Kvanvig

com respeito a essa objeção, viz.  que se o tratamento de domínio constante for

correto, então não existe paradoxo para ser solucionado, e por isso essa objeção

não afeta sua solução. Finalmente, nas seções 4.4  -  4.6 apresento três objeções

contra essa posição de Kvanvig.

4.1. Indexicalidade modal e a teoria neo-russelliana

Frases  indexicais  são  frases  que expressam  diferentes  proposições  com

respeito a diferentes contextos de uso, mesmo possuindo o mesmo significado com

respeito  a  esses diferentes  contextos.  Por  exemplo,  a  frase “Esta pessoa é  um

filósofo” é uma frase indexical.  Pois em um contexto no qual  alguém profere essa

frase  apontando  para  Platão,  ela expressa  a  proposição  de  que  «Platão é  um
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filósofo»,  e em um contexto  no qual  alguém profere  essa frase apontando para

Aristóteles, ela expressa a proposição de que «Aristóteles é um filósofo». Mas essa

frase,  apesar  de  expressar  diferentes  proposições,  possui  o  mesmo  significado

nesses dois contextos, viz. grosso modo, «a pessoa para a qual estou apontando é

um filósofo».

Algumas frases indexicais são sensíveis ao agente do contexto de uso, e.g. a

frase “Eu sou um  filósofo”.  Algumas frases  indexicais  são  sensíveis ao  local  do

contexto  de  uso,  e.g. a  frase  “Aqui  está  frio”.  Algumas  frases  indexicais  são

sensíveis ao tempo do contexto de uso, e.g. a frase “Hoje está quente” é uma frase

indexical  sensível  ao  tempo  do  contexto.  Além  de  existirem  frases  indexicais

sensíveis  ao  agente,  ao  local  e  ao  tempo  do  contexto  de  uso,  aparentemente

também existem frases que são modalmente indexicais, i.e.  frases indexicais  que

são sensíveis ao mundo possível do contexto de uso. Por exemplo, aparentemente a

frase  “Atualmente  a  neve  é  branca”  é  uma  frase  indexical  sensível  ao  mundo

possível do contexto de uso. Pois em um contexto no qual essa frase é proferida em

um mundo possível w1, ela expressa a proposição que «no mundo possível w1, a

neve é branca», e em um contexto no qual essa frase é proferida em um mundo

possível  w2,  ela  expressa  a  proposição  que  «no  mundo  possível  w2,  a  neve  é

branca».  Mas, apesar dela  expressar diferentes proposições,  ela  possui o mesmo

significado nesses dois contextos, viz. grosso modo,  «no mundo possível no qual

estou proferindo esta frase, a neve é branca».
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De  acordo  com  Kvanvig,  se  a  teoria  neo-russelliana  é  correta,  então

expressões quantificadas também são expressões modalmente indexicais. Pois se a

teoria  neo-russelliana  é  correta,  então  uma  mesma  frase  quantificada,  quando

proferida em um mundo possível w1, com um domínio de quantificação D1, expressa

uma proposição constituída por esse domínio D1, e quando proferida em um mundo

possível  w2,  com  um  domínio  de  quantificação  D2,  expressa  uma  proposição

constituída por esse domínio D2.

Por exemplo,  se a teoria neo-russelliana é correta, então uma frase como

“Tudo é matéria” será uma expressão modalmente indexical. Pois em um contexto

no qual essa frase é proferida em um mundo possível w1, no qual existem apenas os

objetos a1, a2 e a3,  ela expressa a proposição <D1, Mx>, onde D1 é o domínio de

quantificação, que nesse exemplo é o conjunto constituído pelos membros a1, a2 e

a3, e em um contexto no qual essa frase é proferida em um mundo possível w2, no

qual existem apenas os objetos a4,  a5 e a6,  ela expressa a proposição <D2, Mx>,

onde D2 é o domínio de quantificação, que nesse exemplo é o conjunto constituído

pelos membros  a4,  a5 e  a6.  Como  essas  proposições  possuem  elementos

constituintes  diferentes,  então são proposições diferentes.  Como a  mesma  frase

expressa diferentes proposições com respeito  esses contextos de uso,  apesar de

possuir o mesmo significado nesses contextos, então são frases indexicais. E como

essas frases são sensíveis ao mundo possível do contexto de uso, então são frases

modalmente indexicais.
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4.2. Domínios variáveis e constantes, quantificadores atualistas e possibilistas

A  premissa  (B.2)  do  argumento  de  Kvanvig,  viz.  que  se  a  teoria  neo-

russelliana  é  correta,  então  frases  quantificadas  são expressões modalmente

indexicais, claramente pressupõe a ideia de que diferentes mundos possíveis podem

possuir  diferentes  domínios  de  quantificação.  Mas  essa  última  ideia  não  é

obviamente  correta.  Existem ao  menos  dois  tipos  de  tratamento  do  domínio  de

quantificação  em linguagens  modais,  viz.  o  tratamento  de  domínio  variável  e  o

tratamento de domínio constante.

Por  um  lado,  o  tratamento  de  domínio  variável  consiste  em  atribuir  um

domínio  de  quantificação,  possivelmente  diferente,  para  cada  mundo  possível

diferente. A ideia desse tratamento é que o domínio de quantificação de um mundo

possível  inclui  apenas  os  objetos  que  existem  nesse  mundo  possível.  Se  esse

tratamento é correto, então se a teoria neo-russelliana é correta, frases quantificadas

são frases modalmente indexicais. Pois, como o domínio de quantificação pode ser

diferente em mundos possíveis diferentes, e como ele é um elemento constituinte da

proposição, então possivelmente a mesma frase quantificada expressará diferentes

proposições relativamente a diferentes mundos possíveis.

Por  outro  lado,  o  tratamento  de  domínio  constante  consiste  em atribuir  o

mesmo domínio de quantificação para todos os mundos possíveis.  A ideia dese

tratamento é que o domínio de quantificação de um mundo possível inclui todos os
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objetos que existem em todos os mundos possíveis. Se esse tratamento é correto,

então mesmo que a teoria neo-russelliana seja correta, frases quantificadas não são

frases modalmente indexicais. Pois como o domínio de quantificação é o mesmo em

qualquer mundo possível, então mesmo que ele seja um elemento constituinte da

proposição,  a  mesma  frase  quantificada  expressará  a  mesma  proposição

relativamente a qualquer mundo possível.

 Esse  é  um  possível  problema  para  a  premissa  (B.2)  do  argumento  de

Kvanvig, pois essa premissa depende da suposição de que o tratamento de domínio

variável é correto, mas essa suposição não é obviamente correta e Kvanvig não

apresenta argumento algum a favor dela.

Kvanvig  (2006,  pp.  162ss,  172ss,  176ss)  não  considera  exatamente  esse

problema, mas considera um problema similar,  viz.  que a  premissa (B.2)  de  seu

argumento pressupõe a ideia de que  os quantificadores devem ser interpretados

como quantificadores atualistas. Mas  essa  última  ideia  também  não é obviamente

correta. Existem ao menos duas maneiras de interpretar os quantificadores em uma

linguagem modal,  viz.  a  interpretação atualista  e a  interpretação possibilista  dos

quantificadores.

Por  um  lado,  a  interpretação  atualista é  aquela segundo  a  qual  apenas

objetos atuais entram no domínio de quantificação. Aparentemente Kvanvig assume,

assim como alguns outros autores, que a interpretação atualista é equivalente ao

tratamento de domínio variável. Por isso, se essa interpretação é correta, então se a
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teoria  neo-russelliana é  correta,  frases  quantificadas são modalmente  indexicais,

pelos  mesmos  motivos  anteriores.  Por  outro  lado,  a  interpretação  possibilista  é

aquela segundo a qual, em adição aos objetos atuais, objetos meramente possíveis

também  entram  no  domínio  de  quantificação.  Aparentemente  Kvanvig  também

assume,  assim  como  alguns  outros  autores,  que  a  interpretação  possibilista  é

equivalente ao tratamento de domínio constante. Por isso, se essa interpretação é

correta, então mesmo que a teoria neo-russelliana seja correta, frases quantificadas

não são modalmente indexicais, pelos mesmos motivos anteriores.

Como no caso anterior, esse é um possível  problema para a premissa (B.2)

de  seu  argumento,  viz.  que  se  a  teoria  neo-russelliana  é  correta,  então  frases

quantificadas  são  modalmente  indexicais.  Pois  essa  premissa depende  da

suposição de que a interpretação atualista é correta, mas essa suposição não é

obviamente correta e Kvanvig não apresenta argumento algum a favor dela.

4.3. A quantificação possibilista e o paradoxo da conhecibilidade

Kvanvig aceita que se a interpretação possibilista é correta, então mesmo que

a  teoria  neo-russelliana  seja  correta,  frases  quantificadas  não  são  modalmente

indexicais. Mas argumenta que se essa interpretação dos quantificadores é correta,

então não existe paradoxo para ser solucionado, e por isso esse problema não afeta

sua solução.

Como  vimos,  a  conclusão  de  nosso  paradoxo  implica  que a  tese  da
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conhecibilidade é logicamente  equivalente  à tese da onisciência.  Mas a  tese da

conhecibilidade é uma tese sobre coisas possíveis, enquanto a tese da onisciência é

uma tese sobre coisas efetivas, e por isso essa conclusão é  surpreendente.  Mas

Kvanvig  defende  que  se  interpretarmos  os  quantificadores  de  acordo  com  o

possibilismo, então tanto a tese da conhecibilidade quanto a tese da onisciência

serão  teses  sobre  coisas  possíveis,  e  por  isso  essa  conclusão  deixaria  de  ser

surpreendente.

Se interpretarmos os quantificadores de acordo com o possibilismo, então o

domínio do quantificador “∃s” nas fórmulas da tese da conhecibilidade, viz. “∀p( p →

◊∃s  Ksp )”,  e na tese da onisciência,  viz.  “∀p( p →  ∃s  Ksp )”,  incluem todos os

sujeitos possíveis que existem em todos os mundos possíveis. Nessa interpretação,

a tese da conhecibilidade afirma que cada verdade possivelmente é conhecida por

algum sujeito possível, e a tese da onisciência afirma que cada verdade é conhecida

por algum sujeito possível. Nesse caso, a tese da conhecibilidade faz uma afirmação

sobre  coisas possíveis,  viz.  sobre  sujeitos  possíveis,  mas a  tese da  onisciência

também faz uma afirmação sobre coisas possíveis, viz. sobre sujeitos possíveis. Por

isso,  se  interpretarmos  os  quantificadores  de  acordo  com  o  possibilismo,  então

essas duas teses fazem afirmações sobre coisas possíveis.  Como a conclusão de

nosso paradoxo era surpreendente apenas por implicar uma equivalência entre uma

tese  sobre  coisas  possíveis  e  uma  tese  sobre  coisas  efetivas,  então,  nessa

interpretação, essa conclusão deixa de ser surpreendente.
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A intuição central  de Kvanvig parece ser a seguinte. Se interpretarmos os

quantificadores de acordo com o possibilismo, então fórmulas como “◇∃x Fx” e “∃x

Fx” são trivialmente equivalentes. Pois a primeira afirma que possivelmente existe

um sujeito possível que é um  filósofo, e a segunda afirma que existe um sujeito

possível que é um filósofo. Como as duas afirmações são sobre sujeitos possíveis,

então a introdução um operador de possibilidade adicional  na primeira fórmula  é

redundante. Similarmente, se interpretarmos os quantificadores de acordo com  o

possibilismo, então as fórmulas "∀p ( p → ♢∃s Ksp )" e "∀p ( p → ∃s Ksp )" são

trivialmente equivalentes. Pois a primeira afirma que cada verdade possivelmente é

conhecida  por  um  sujeito  possível,  e  a  segunda  afirma  que  cada  verdade  é

conhecida por um sujeito possível.  Como as duas afirmações são sobre sujeitos

possíveis, então a introdução de um operador adicional de possibilidade na primeira

fórmula é redundante.

Se  isso  é  correto,  então  se  aceitarmos  a  interpretação  possibilista, a

conclusão de nosso paradoxo deixa de ser surpreendente,  e por isso  não existe

paradoxo para ser  resolvido.  Mas penso que isso não seja correto.  Em primeiro

lugar, acredito que mesmo se aceitarmos a interpretação possibilista, a conclusão de

nosso  paradoxo  continua  surpreendente.  Em  segundo  lugar,  penso  que  essa

posição de Kvanvig falha em identificar corretamente o problema em questão, e por

isso  falha  em  resolvê-lo.  E  em  terceiro  lugar,  acredito  que  mesmo  que  esse

problema fosse resolvido, ainda poderíamos reconstruir a demonstração de nosso
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paradoxo utilizando um conceito diferente de modalidade.

4.4. A primeira objeção: as condições de verdade dos quantificadores possibilistas

Em  primeiro lugar,  como  defende  Williamson  (2000,  p.  288-289),  mesmo

aceitando  a  interpretação  possibilista, a  tese  da  conhecibilidade  e a  tese  da

onisciência não são trivialmente equivalentes.

Por um lado, uma fórmula como “♢∃x Fx” seria verdadeira se, e somente se,

existe um mundo possível w1 e existe um sujeito possível que é um  filósofo com

respeito a esse mundo possível w1. Por outro lado, uma fórmula como “∃x Fx” seria

verdadeira  se,  e  somente  se,  existe  um sujeito  possível  que  é  um  filósofo com

respeito ao mundo atual. Analogamente, por um lado, a fórmula “∀p ( p → ♢∃s Ksp )”

seria  verdadeira  se,  e  somente  se,  para  qualquer  verdade,  existe  um  mundo

possível w1 e existe um sujeito possível que conhece, com respeito a esse mundo

possível w1, que a proposição p é verdadeira. Por outro lado, a fórmula “∀p ( p → ∃s

Ksp )” seria verdadeira se, e somente se, para qualquer verdade, existe um sujeito

possível  que  conhece,  com  respeito  ao  mundo  atual,  que  a  proposição  p  é

verdadeira.  Por isso, mesmo aceitando  a interpretação possibilista, ainda assim a

tese  da  conhecibilidade  e  a  tese  da  onisciência  parecem possuir  condições  de

verdade bastante diferentes.

Kvanvig se engana ao  pensar que se interpretarmos os quantificadores de

acordo  com  o  possibilismo,  então  os  operadores  modais  são  redundantes  em

92



algumas fórmulas quantificadas. Por um lado, é verdade que quando interpretarmos

os  quantificadores  de  acordo  com  o  possibilismo,  então  alguns  quantificadores

deixam de ser sensíveis a alguns operadores modais. Por isso, “♢∃x Fx” e “∃x ♢Fx”

são  equivalentes:  ambas  são  verdadeiras  se,  e  somente  se,  existe  um  mundo

possível w1 e existe sujeito possível que é um filósofo com espeito a esse mundo

possível w1. E por isso, as fórmulas “∀p ( p → ♢∃s Ksp )” e “∀p ( p → ∃s ♢Ksp )”

também são equivalentes: ambas são verdadeiras se, e somente se, para qualquer

verdade, existe um mundo possível w1 e existe um sujeito possível que conhece,

com respeito a esse mundo possível w1, que a proposição p é verdadeira. Mas isso é

irrelevante, pois a conclusão do paradoxo da conhecibilidade não é que a fórmula

“∀p ( p → ♢∃s Ksp )” implica logicamente a fórmula “∀p ( p → ∃s ♢Ksp )”, mas sim

que a fórmula “∀p ( p → ♢∃s Ksp )” implica logicamente a fórmula “∀p ( p → ∃s Ksp )”.

Por outro lado, também é verdade que quando interpretarmos os quantificadores de

acordo com o possibilismo, então os predicados continuam sendo sensíveis  aos

operadores modais. Por isso, “♢∃x  Fx” e “∃x  Fx” não são equivalentes: a primeira

seria verdadeira se, e somente se, existe um mundo possível w1 e existe um sujeito

possível que é um filósofo nesse mundo possível w1, e a segunda é verdadeira se, e

somente se, existe um sujeito possível que é um filósofo no mundo atual. E por isso,

as fórmulas “∀p ( p → ♢∃s Ksp )” e “∀p ( p → ∃s Ksp )” também não são equivalentes:

a primeira seria  verdadeira se,  e somente se,  para qualquer  verdade,  existe  um

mundo possível w1 e existe um sujeito possível que conhece, com respeito a esse
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mundo possível w1, que a proposição p é verdadeira, e a segunda seria verdadeira

se, e somente se, para qualquer verdade, existe um sujeito possível que conhece,

com respeito ao mundo atual, que a proposição p é verdadeira. E isso é relevante,

pois a conclusão do paradoxo da conhecibilidade é justamente que a fórmula “∀p ( p

→ ♢∃s Ksp )” implica logicamente a fórmula “∀p ( p → ∃s Ksp )”.

Por isso, se interpretarmos os quantificadores de acordo com o possibilismo,

então tanto a fórmula "∀p ( p → ♢∃s Ksp )" quanto a fórmula "∀p ( p → ∃s Ksp )" falam

sobre  sujeitos  possíveis.  Mas  mesmo  se  interpretarmos  os  quantificadores  de

acordo  com  o  possibilismo,  a  primeira  fórmula  fala  sobre  sujeitos  possíveis

possuindo conhecimento em algum mundo possível, enquanto a segunda  fórmula

fala sobre sujeitos possíveis possuindo conhecimento no mundo atual. Nesse caso,

a primeira fórmula ainda fala sobre o que é possível, enquanto a segunda fórmula

ainda fala sobre o que é atual. Portanto, mesmo interpretando os quantificadores de

acordo  o  possibilismo,  a  conclusão  do  paradoxo  da  conhecibilidade  continua

surpreendente.

4.5. A segunda objeção: domínio constante e quantificadores possibilistas

Penso que essa resposta de Kvanvig falha em resolver o problema, pois falha

em identificar corretamente o problema. Kvanvig assume que a  premissa (B.2) de

seu  argumento,  viz.  que  se  a  teoria  neo-russelliana  é  correta,  então  frases

quantificadas  são  modalmente  flexíveis,  pressupõe  a  interpretação  atualista  dos

94



quantificadores. Nesse caso, o problema seria que se a interpretação atualista dos

quantificadores for correta, então mesmo que a teoria neo-russelliana seja correta,

frases quantificadas não são modalmente indexicais.

Aparentemente Kvanvig formula esse problema em termos da disputa entre o

atualismo e o possibilismo em virtude de assumir que a interpretação atualista dos

quantificadores  é  equivalente  ao  tratamento  de  domínio  variável,  e  que  a

interpretação  possibilista  dos  quantificadores  é  equivalente  ao  tratamento  de

domínio constante. Mas penso que essas duas coisas não são equivalentes, ou pelo

menos não é óbvio que sejam equivalentes.  Por isso essa maneira de formular o

problema é no mínimo enganadora, se não de todo incorreta. Penso que a maneira

correta de formular esse problema é a seguinte: A ideia de que se a teoria neo-

russelliana  é  correta,  então  frases  quantificadas  são  modalmente  indexicais

pressupõe a ideia de que diferentes mundos possíveis podem possuir  diferentes

domínios de quantificação, e essa é justamente a ideia do tratamento de domínio

variável.  Mas  se  diferentes  mundos  possíveis  não  podem possuir  diferentes

domínios  de quantificação,  que é justamente a  ideia do tratamento  de domínios

constantes,  então  mesmo  que  a  teoria  neo-russelliana  seja  correta,  frases

quantificadas não serão modalmente indexicais.

Se o tratamento de domínio variável implica ou é equivalente ao atualismo, e

se o tratamento de domínio constante implica ou é equivalente ao possibilismo, são

posições que devem ser defendidas, e não simplesmente pressupostas. Apesar de
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alguns  defenderem  o  tratamento  de  domínio  constante  conjuntamente  com  o

possibilismo,  e.g.  Williamson (1998),  outros  defendem  o  tratamento  de  domínio

constante  e  rejeitam o  possibilismo,  e.g.  Zalta  e  Linsky  (1994).  Além  disso,

inicialmente é bastante plausível que esses dois problemas sejam diferentes. Por um

lado, a interpretação possibilista e a interpretação atualista dos quantificadores são

teorias que respondem à pergunta de que tipos de entidades entram no domínio de

quantificação,  i.e.  se  apenas  objetos atuais,  ou  também  objetos  meramente

possíveis,  entram no  domínio  de  quantificação.  Por  outro  lado,  o  tratamento  de

domínio constante e o tratamento de domínio variável são teorias que respondem à

pergunta de se nosso domínio de quantificação é sempre o mesmo com respeito a

qualquer  mundo possível  ou se diferentes mundos possíveis  possuem diferentes

domínios de quntificação.

Se isso é correto, então penso que a resposta de Kvanvig falha em responder

ao  problema  em  questão.  Pois  essa  resposta  depende  de  interpretarmos  os

quantificadores “∃s” na tese da conhecibilidade e da onisciência de acordo com o

possibilismo,  e  argumentar  que  sob  essa  interpretação  a  conclusão  de  nosso

paradoxo deixa de ser problemática.  Mas se o problema nada tem a ver com o

possibilismo,  mas  sim  com  os  tratamentos  de  domínio  constante,  então  essa

resposta não se aplica a esse problema.
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4.6. A terceira objeção: indexicalidade modal e a necessidade fixa

Penso  que  mesmo  que  essas respostas de  Kvanvig  funcionem,  ainda  é

possível  definir um conceito diferente de modalidade que nos permite reconstruir a

demonstração de nosso paradoxo e evitar essas respostas.

Essa objeção é mais ou menos a mesma que apresentei no segundo capítulo:

Podemos definir um conceito diferente de modalidade  que chamei de “modalidade

fixa”, segundo a qual algo é fixamente necessário se, e somente se, é o caso com

respeito  a  todos  os  mundos  possíveis  que  possuam  o  mesmo  domínio  de

quantificação que o mundo atual, e é fixamente possível se, e somente se, é o caso

com  respeito  a  algum  mundo  possível  que  possua  o  mesmo  domínio  de

quantificação que o mundo atual.

Por  um lado,  utilizando esse conceito de modalidade, frases quantificadas

não  são  modalmente  indexicais,  mesmo  que  a  teoria  neo-russelliana  seja

verdadeira. Isso ocorre mais ou menos pelos mesmos motivos que se o tratamento

de domínio constante for correto,  então frases quantificadas não são modalmente

indexicais, mesmo que a teoria neo-russelliana seja correta. Acontece que a ideia de

que  se  a  teoria  neo-russelliana  é  correta,  então  frases  quantificadas  são

modalmente indexicais depende da ideia de que diferentes mundos possíveis podem

possuir  diferentes domínios de quantificação.  Mas nosso conceito de modalidade

fixa  é restrito  apenas  aos mundos possíveis que possuem o mesmo domínio de

quantificação que o mundo atual, e por isso é restrito apenas mundos possíveis que
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possuem o mesmo domínio de quantificação.

Por outro lado, utilizando esse conceito de modalidade, podemos reconstruir

a  demonstração  de  nosso  paradoxo,  com  a  única  diferença  que  no  lugar de

utilizarmos  nosso  conceito  de  modalidade  usual,  utilizaremos nosso  conceito  de

modalidade  fixa.  Além  disso,  a  conclusão  de  nossa  demonstração  parece

igualmente surpreendente independentemente de ser construída com os conceitos

de modalidade usuais ou com os conceitos de modalidade fixa. Pois a equivalência

entre  a  tese  da  conhecibilidade  e  a  tese  da  onisciência  parece  ser  igualmente

surpreendente independentemente de estarmos considerando absolutamente todos

os  mundos  possíveis  ou  apenas  os  mundos  possíveis  que  possuem  o  mesmo

domínio de quantificação que o mundo atual.

Se isso é correto, então a solução proposta por Kvanvig falha em solucionar

nosso  paradoxo.  Pois  se  nossa  conclusão  formulada  com  os  operadores  de

modalidade  usuais  é  surpreendente,  então  nossa  conclusão  formulada  com  os

operadores de modalidade fixa também é surpreendente.

4.7. Conclusões gerais

Penso que a posição de Kvanvig segundo a qual a disputa entre o tratamento

de domínio constante e o tratamento do domínio variável não afeta sua solução para

nosso paradoxo não funciona. Em primeiro lugar, mesmo supondo que o tratamento

de domínio constante é equivalente à interpretação possibilista, penso que é falsa a
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ideia  de  que  nossa  conclusão  deixa  de  ser  surpreendente  se  interpretarmos  os

quantificadores  de  acordo  com o  possibilismo.  Em segundo  lugar,  penso  que  a

resposta  de  Kvanvig  falha  em  resolver  o  problema  pois  falha  em  identificar

corretamente o problema:  O tratamento de domínio constante não é equivalente à

interpretação possibilista,  e  o  ponto  em questão tem a  ver  com a disputa  entre

domínio constante e domínio variável,  e não com a disputa entre possibilismo e

atualismo.

Por  fim,  mesmo  aceitando  que  as  respostas  anteriores  funcionassem,  e

mesmo aceitando que frases quantificadas são modalmente indexicais,  penso que

ainda é  possível  reconstruir  nosso paradoxo  utilizando um conceito  diferente  de

possibilidade,  o  que  mostra  que  essa  solução  não  soluciona  realmente  nosso

paradoxo.
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CAPÍTULO 5: FLEXIBILIDADE MODAL

Neste capítulo,  apresentarei e discutirei  a última premissa do argumento a

favor da ideia de que a demonstração de nosso paradoxo depende da substituição

de  uma  expressão  modalmente  flexível  no  âmbito  de  um  operador  modal.

Relembrando, o argumento é o seguinte:

B.1. A teoria  semântica  correta  das frases quantificadas é  a  teoria  neo-

russelliana;

B.2. Se a teoria neo-russelliana  é correta, então  expressões quantificadas

são modalmente indexicais;

B.3. Expressões  modalmente  indexicais  são  expressões  modalmente

flexíveis;

B.4. Logo,  como a expressão “p1  ∧  ¬Kp1” é a abreviação da expressão

quantificada “p1  ∧  ¬∃s∃t Kstp1”, então essa expressão é modalmente

flexível.

 Como a expressão “p1  ∧  ¬Kp1” é substituída no âmbito de um operador

modal na demonstração de nosso paradoxo, então essa demonstração depende da

substituição  de  uma  expressão  modalmente  flexível  no  âmbito  de  um  operador

100



modal.

Na seção 5.1 explico a ideia de que expressões modalmente indexicais são

modalmente flexíveis, e apresento uma possível motivação para aceitarmos essa

ideia. Na seção 5.2 apresento e discuto as principais objeções contra essa ideia, que

consistem principalmente em utilizar algumas intuições linguísticas contra a ideia de

que expressões indexicais são modalmente flexíveis.  Penso que apesar de nossas

intuições  sustentarem  a  ideia  de  que a  maioria  das  expressões  indexicais  são

modalmente rígidas, elas não  sustentam a ideia de que  especificamente  as frases

quantificadas  sejam modalmente rígidas, caso elas sejam modalmente indexicais.

Na seção 5.3 reconsidero alguns pontos de nossa discussão sobre a teoria neo-

russelliana,  e  apresento  algumas  respostas  às  objeções  anteriores  contra  essa

teoria.

5.1. Indexicalidade e flexibilidade modal

De  acordo  com Kvanvig,  expressões  modalmente  indexicais  são  também

expressões modalmente  flexíveis.  Como vimos,  frases indexicais  são frases que

expressam  diferentes  proposições  com  respeito  a  diferentes  contextos  de  uso,

mesmo possuindo o mesmo significado com respeito a esses diferentes contextos.

Frases modalmente indexicais são como frases indexicais, com a peculiaridade de

que são sensíveis ao mundo possível  do contexto de uso. E frases modalmente

flexíveis são frases que designam diferentes proposições com respeito a diferentes
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mundos possíveis.

Kvanvig  não apresenta  nenhum argumento  e  nenhuma motivação a  favor

dessa ideia. Antes, ele parece assumir que indexicalidade e flexibilidade modal são

mais  ou  menos  a  mesma  coisa.  De  todo  em  todo,  penso  que  uma  possível

motivação  a  favor  dessa  ideia  de  Kvanvig  seja  a  seguinte.  Intuitivamente,  o

significado de uma expressão indexical é algo como o significado de uma descrição

definida,  e.g.  o  significado  da  expressão  “eu”  seria  algo  como  o  significado  da

expressão “a pessoa que proferiu esta expressão”, o significado da expressão “aqui”

seria  algo  como  o  significado  da  expressão  “o  local  do  proferimento  desta

expressão”, e o significado da expressão “agora” seria algo como o significado da

expressão “o instante do proferimento desta expressão”.  Notadamente, descrições

definidas são expressões modalmente flexíveis. Por exemplo, a expressão “o agente

do proferimento desta expressão”, com respeito a um mundo possível no qual Platão

a profere, refere Platão, e com respeito a um mundo possível no qual Aristóteles a

profere, refere  Aristóteles.  Como o significado de uma expressão indexical é algo

como o significado de uma descrição definida,  e  como descrições definidas são

modalmente  flexíveis,  então  expressões  indexicais  também  deveriam  ser

modalmente flexíveis.

No  entanto,  existem  fortes objeções  contra  a  ideia  de  que  expressões

indexicais são modalmente flexíveis. Na seção seguinte, apresento e discuto essas

objeções,  que  são  desenvolvidas  por Kaplan  (1989),  e  que  também  são
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apresentadas diretamente  contra  essa  ideia  de  Kvanvig  por  Williamson  (2000),

Percival (2007) e Brogaard e Salerno (2005).

5.2. Expressões indexicais e Intuições linguísticas

A  principal objeção  contra  a  ideia  de  que  expressões  indexicais  são

modalmente flexíveis  consiste  em apresentar exemplos nos quais,  intuitivamente,

essas expressões se comportam como expressões modalmente rígidas.

Considere a expressão indexical “Eu”.  Suponha que  Harriet profere a frase

“Eu  sou  filha  de  James”.  Se  avaliarmos  o  que  Harriet  originalmente  disse  com

respeito a um mundo possível no qual ela proferiu essa frase, então intuitivamente

essa frase é verdadeira se, e somente se, Harriet é filha de James  nesse mundo

possível. Mas mesmo que avaliemos o que Harriet originalmente disse com respeito

a um mundo possível no qual ela não proferiu essa frase, ainda assim intuitivamente

essa frase é verdadeira se, e somente se, Harriet é filha de James  nesse mundo

possível.  Essa intuição atesta a favor da ideia de que a expressão  indexical  “Eu”

designa  o  mesmo  objeto  com  respeito  a  qualquer  mundo  possível,  i.e.  é  uma

expressão modalmente rígida.

Considere a expressão indexical “Aqui”. Suponha que Harriet profere a frase

“Aqui está frio” em  Londres. Se avaliarmos o que Harriet disse originalmente com

respeito a um mundo possível no qual ela está em  Londres, então intuitivamente

essa frase é verdadeira com respeito a esse mundo possível se, e somente se, está
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frio em Londres nesse mundo possível. Mas mesmo que avaliemos o que Harriet

originalmente disse com respeito a um mundo possível no qual ela não está em

Londres, ainda assim intuitivamente essa frase é verdadeira  com respeito a esse

mundo possível se, e somente se, está frio em Londres nesse mundo possível. Essa

intuição  atesta  a  favor  da  ideia  de  que  a  expressão  indexical  “Aqui”  designa  o

mesmo  objeto  com  respeito  a  qualquer  mundo  possível,  i.e.  é  uma  expressão

modalmente rígida.

Considere a expressão indexical “Agora”. Suponha que Harriet profere a frase

“Agora está frio”  às 12:53hrs do dia 17 de março de 2013. Se avaliarmos o que

Harriet  disse  originalmente com respeito  a um mundo possível  no qual  ela  está

proferindo essa frase às 12:53hrs do dia 17 de março de 2013, então intuitivamente

essa frase é verdadeira com respeito a esse mundo possível se, e somente se, está

frio às 12:53hrs do dia 17 de março de 2013 nesse mundo possível. Mas mesmo

que avaliemos o que Harriet originalmente disse com respeito a um mundo possível

no qual ela não está proferindo essa frase nesse horário, ainda assim intuitivamente

essa frase é verdadeira com respeito a esse mundo possível se, e somente se, está

frio às 12:53hrs do dia 17 de março de 2013 nesse mundo possível. Essa intuição

atesta  a favor  da  ideia  de  que a expressão indexical  “Agora”  designa o  mesmo

objeto com respeito a qualquer mundo possível, i.e. é uma expressão modalmente

rígida.

Como aparentemente esse mesmo tipo de intuição pode ser reproduzida para
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qualquer expressão indexical, então expressões indexicais são modalmente rígidas.

No entanto, ainda podemos pensar que, apesar de algumas expressões indexicais

serem modalmente rígidas, outras expressões indexicais são modalmente flexíveis.

Particularmente,  podemos pensar  que,  apesar  das  expressões  indexicais  usuais

serem modalmente rígidas,  as expressões modalmente indexicais são modalmente

flexíveis. Por um lado, acontece que as expressões indexicais usuais são sensíveis

ao agente, ao local e ao tempo do contexto de uso, e os operadores modais forçam

a avaliação dessas expressões com respeito a outros mundos possíveis, mas não

com respeito a outros agentes, locais ou tempos. Por outro lado, acontece que as

expressões modalmente indexicais são sensíveis ao mundo possível do contexto de

uso, e os operadores modais forçam a avaliação dessas expressões justamente com

respeito a outros mundos possíveis.

No entanto,  o mesmo tipo  de intuição que surge no caso das expressões

indexicais usuais também surge para o caso das expressões modalmente indexicais.

Considere  a  expressão “Atualmente”.  Aparentemente,  essa  expressão  é  uma

expressão  modalmente  indexical.  Nosso exemplo,  reconstruído para  esse  caso,

seria a seguinte. Suponha que profiro a frase “Atualmente a neve é branca”.  Se

avaliarmos aquilo que eu originalmente disse com respeito ao mundo atual, então

intuitivamente essa frase é verdadeira se, e somente se, a neve é branca no mundo

atual. Mas mesmo que avaliemos aquilo que eu originalmente disse com respeito a

um mundo possível diferente, ainda assim intuitivamente essa frase é verdadeira se,
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e somente se, a neve é branca no mundo atual. Essa intuição atesta a favor da ideia

de que a expressão  modalmente indexical  “Atualmente” designa o mesmo objeto

com respeito a qualquer mundo possível, i.e. é uma expressão modalmente rígida.

Ainda  assim, podemos  pensar  que,  apesar  da  maioria  das  expressões

indexicais serem modalmente rígidas, as frases indexicais são modalmente flexíveis.

No entanto,  mesmo nesse caso,  o mesmo tipo  de intuição que surge no caso das

expressões  indexicais  também  pode  ser  reproduzido para  o  caso  das  frases

indexicais.  Nosso exemplo reconstruído para esse caso é  o seguinte.  Considere a

frase indexical “Eu sou filha de James”.  Suponha que Harriet profere a frase “John

sabe que eu sou filha de James”. Se avaliarmos o que Harriet originalmente disse

com  respeito  a  um  mundo  possível  no  qual  ela  proferiu  essa  frase,  então

intuitivamente essa frase é verdadeira com respeito a esse mundo possível se, e

somente se, John conhece a proposição «Harriet é filha de James» nesse mundo

possível. Mas mesmo que avaliemos o que Harriet originalmente disse com respeito

a um mundo possível no qual ela não proferiu essa frase, ainda assim intuitivamente

essa frase é verdadeira com respeito a esse mundo possível  se, e somente se,

John conhece a proposição «Harriet é filha de James» nesse mundo possível. Essa

intuição atesta a favor da ideia de que a  frase indexical  “Eu  sou filha de James”

designa a mesma proposição com respeito a qualquer  mundo possível,  i.e. é uma

frase modalmente rígida.

Como  última  tentativa,  ainda  podemos  pensar  que,  apesar  das frases
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indexicais usuais serem modalmente rígidas, se a teoria neo-russelliana for correta,

e  se  frases  quantificadas  forem  frases  modalmente  indexicais,  então

especificamente essas frases quantificadas, que são frases modalmente indexicais,

serão também  modalmente  flexíveis.  Como a  demonstração  de  nosso  paradoxo

depende especificamente  da substituição de frases quantificas  no âmbito  de  um

operador  modal,  então  a  solução  de  Kvanvig  precisa  apenas  que  esse  tipo  de

expressão seja modalmente flexível.

Esse  é  um  caso  mais  promissor,  pois  as  intuições  que  conseguimos

reproduzir  nos  casos  anteriores,  não  conseguiremos  reproduzir  para  esse  caso.

Considere  a  frase  “Todos  estão  se  divertindo”.  Se  a  teoria  neo-russelliana  for

correta,  e  diferentes  mundos  possíveis  possuírem  diferentes  domínios  de

quantificação,  então  essa  frase  será  modalmente  indexical.  Nesse  caso,  não

conseguiremos reproduzir as intuições dos casos anteriores pelo seguinte motivo.

Suponha que Harriet profere a frase “John sabe que todos estão se divertindo”. Por

um lado, se avaliarmos o que Harriet originalmente disse com respeito a um mundo

possível no qual  existem apenas os objetos a1, a2, e a3, então intuitivamente essa

frase é verdadeira com respeito a esse mundo possível  se, e somente se,  John

conhece a proposição «a1, a2 e a3 estão se divertindo» nesse mundo possível. Por

outro  lado,  se  avaliarmos  o  que  Harriet  originalmente  disse  com respeito  a  um

mundo possível no qual existem apenas os objetos a4, a5 e a6, então intuitivamente

essa frase é verdadeira com respeito a esse mundo possível se, e somente se, John
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conhece a proposição «a4, a5 e a6 estão se divertindo» nesse mundo possível. Essa

intuição atesta a favor da ideia de que diferentes proposições são relevantes para

determinar  o  valor  de  verdade  dessa  frase  com  respeito  a  diferentes  mundos

possíveis, i.e.  a frase “Todos estão se divertindo” designa diferentes proposições

com respeito a diferentes mundos possíveis, i.e. é uma frase modalmente flexível.

A  ideia central  é  que  para  saber  que  uma  frase  como  “Todos  estão  se

divertindo” é verdadeira com respeito a um mundo possível, precisamos saber se o

conjunto dos objetos que existem nesse mundo possível  satisfazem o predicado

nesse  mundo  possível.  Como  existem  diferentes  objetos  em  diferentes  mundos

possíveis,  então  precisaremos  saber  se  esses  diferentes  conjuntos  de  objetos

satisfazem o predicado com respeito a  esses  diferentes mundos possíveis.  Como,

segundo  a  teoria  neo-russelliana,  esses  diferentes  conjuntos  de  objetos  são

elementos  constituintes  das  proposições  designadas  pelas  frases  quantificadas,

então  precisaremos  conhecer  diferentes  proposições  com  respeito  a  diferentes

mundos possíveis.

Nesse  caso,  Kvanvig  parece  ter  um ponto.  Apesar  de  nossas  intuições

linguísticas  atestarem que a  maioria  das expressões indexicais  são modalmente

rígidas,  elas  também  atestam  que,  se  assumirmos  a  teoria  neo-russelliana  e

assumirmos que diferentes mundos possíveis possuem diferentes domínios, então

frases  quantificadas,  além  de  serem  modalmente  indexicais,  também  são

modalmente flexíveis.
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5.3. A teoria neo-russlliana revisitada

Essa  ideia  de  que  se  a  teoria  neo-russelliana  é  correta,  então  frases

quantificadas são modalmente flexíveis fornece uma resposta a algumas objeções

que apresentamos no terceiro capítulo contra a própria teoria neo-russelliana.

A  primeira  objeção  que  considerei  contra  a  teoria  neo-russelliana  foi  a

objeção proposta por Stanley e Szabo. De acordo com ela, a teoria neo-russelliana

não  reproduz  as  condições  de  verdade  corretas  das  frases  quantificadas  em

contextos  modais.  No  entanto,  penso  que  essa  objeção  pressupõe  que  frases

quantificadas são modalmente rígidas. Por isso, penso que essa objeção deixa de

funcionar se aceitarmos a ideia de que se a teoria neo-russelliana é correta, então

frases quantificadas são modalmente flexíveis.

Como vimos, a objeção proposta por Stanley e Szabo é a seguinte. Suponha

que John sempre compra exatamente 10 garrafas e que ele foi a um mercado que

possui  exatamente  10  garrafas  e  comprou  essas 10  garrafas.  Nesse  exemplo,

intuitivamente é verdadeira a afirmação contrafactual  «Se existissem mais de 10

garrafas  no  mercado,  então  John  não  teria  comprado  todas  as  garrafas  do

mercado». No  entanto,  se  aceitarmos  a  teoria  neo-russelliana  da  quantificação,

então deveria ser falsa a afirmação contrafactual «Se existissem mais de 10 garrafas

no mercado, então John não teria comprado todas as garrafas do mercado». Pois

essa teoria afirma que uma frase como “John não comprou todas as garrafas do

109



mercado”  designa uma  proposição  constituída  pelo  domínio  de  quantificação.  E

nesse exemplo, o domínio de quantificação inclui exatamente essas 10 garrafas, e

John  comprou  exatamente  essas  10  garrafas,  mesmo  com  respeito  ao mundo

possível no qual existem mais garrafas.

Mas essa objeção funciona apenas se assumirmos que a frases quantificadas

são modalmente rígidas. Se assumirmos que frases quantificadas são modalmente

flexíveis,  então,  nesse  exemplo,  podemos  aceitar  que  é  verdadeira  a  afirmação

contrafactual «Se existissem mais de 10 garrafas no mercado, então John não teria

comprado todas as garrafas do mercado». Pois podemos aceitar que em um mundo

possível  no  qual  existem  apenas  10  garrafas  no  mercado,  então  essa  frase

quantificada  designa  uma  proposição  constituída  por  essas  10  garrafas.  Mas

também podemos aceitar que em um mundo possível no qual existem 20 garrafas

no  mercado,  então  essa  frase  quantificada  designa  uma  proposição  diferente

constituída por essas 20 garrafas.

A  segunda objeção  que  considerei  contra  a  teoria  neo-russelliana  foi  a

objeção proposta por Percival. Essa objeção também consistia em argumentar que a

teoria neo-russelliana não reproduz as condições de verdade corretas das frases

quantificadas  em  contextos  modais.  No  entanto,  penso  que  o  mesmo  tipo  de

resposta que apresentei  contra a  objeção de Stanley  e Szabo também funciona

contra a objeção de Percival.

Como vimos,  a objeção proposta por Percival é a seguinte. Suponha que em
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uma festa todas as pessoas estejam se divertindo, com exceção de Sally, que não

gosta de festas. Nesse caso, posso saber que é verdadeira a afirmação «Se Sally

não  estivesse  na  festa,  todos  na  festa  estariam  se  divertindo».  Além  disso,

intuitivamente, posso saber que essa afirmação é verdadeira mesmo sem saber se é

verdadeira a afirmação «Se Sally não estivesse na festa, Sally estaria se divertindo».

No entanto, se aceitarmos a teoria neo-russelliana, então para saber se é verdadeira

a afirmação «Se Sally não estivesse na festa, todos estariam se divertindo», preciso

saber se é verdadeira a afirmação «Se Sally não estivesse na festa, Sally estaria se

divertindo». Pois, de acordo com a teoria neo-russelliana, uma frase como “Todos

estão  se  divertindo”  designa uma  proposição  constituída  pelo  domínio  de

quantificação, que nesse exemplo inclui todas as pessoas da festa, inclusive Sally. E

para  saber  se  essa  proposição é  verdadeira  com  respeito  a  qualquer  situação

contrafactual,  inclusive  a situação contrafactual  na  qual  Sally  não está  na festa,

preciso saber se cada um dos elementos desse domínio de quantificação, inclusive

Sally, satisfaz a propriedade  «... está se divertindo» com respeito a essa situação

contrafactual.

Mas essa objeção funciona apenas se assumirmos que a frases quantificadas

são modalmente rígidas. Se assumirmos que frases quantificadas são modalmente

flexíveis,  então,  nesse  exemplo,  podemos  saber que  é  verdadeira  a  afirmação

contrafactual  «Se  Sally  não  estivesse  na  festa,  todos  estariam  se  divertindo»,

mesmo  sem  saber  se  é  verdadeira  a  afirmação  contrafactual  «Se  Sally  não
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estivesse na festa, Sally estaria se divertindo». Pois podemos aceitar que em um

mundo possível no qual  Sally está na festa, então essa frase quantificada designa

uma proposição que inclui Sally. Mas em um mundo possível no qual Sally não está

na festa, essa frase quantificada designa uma proposição que não inclui Sally.

Finalmente, a terceira objeção que considerei contra a teoria neo-russelliana

foi a objeção proposta por Williamson. Essa objeção consistia em argumentar que se

a teoria neo-russelliana fosse correta,  então não conseguiríamos expressar a ideia

de que alguns objetos existem contingentemente. No entanto, penso que o mesmo

tipo  de resposta  que apresentei  contra  as objeções  anteriores também funciona

contra essa objeção.

Como vimos, a objeção proposta por Williamson é a seguinte. Intuitivamente,

se  alguns  objetos  existem  contingentemente,  então  a  afirmação  «Existem

exatamente os objetos a1, a2, a3, …, an», onde a1, a2, a3, …, an são exatamente os

objetos  que  existem,  deveria  ser  contingentemente  verdadeira.  No  entanto,  se

aceitarmos  a  teoria  neo-russelliana,  então  essa  afirmação é  necessariamente

verdadeira. Pois, de acordo com essa teoria, uma frase como “Existem exatamente

os objetos a1,  a2,  a3,  …, an”  designa uma proposição constituída pelo domínio de

quantificação D1, nesse exemplo constituído pelos objetos a1, a2, a3, …, an.  Nesse

caso,  essa proposição é verdadeira com respeito a qualquer mundo possível,  pois

esse domínio de quantificação é constituído pelos objetos  a1,  a2,  a3,  …,  an com

respeito a qualquer mundo possível.
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Mas essa objeção funciona apenas se assumirmos que a frases quantificadas

são modalmente rígidas. Se assumirmos que frases quantificadas são modalmente

flexíveis,  então  podemos  aceitar  que  essa  frase  designa  a  proposição  com  o

domínio D1, constituídos pelos objetos a1, a2, a3, …, an, no mundo atual. Mas também

podemos aceitar que essa mesma frase designa uma proposição diferente, com um

domínio diferente, com respeito a outros mundos possíveis.

Ainda é possível resistir a essas respostas contra as objeções à teoria neo-

russelliana, da seguinte maneira. Nossas intuições atestam que diferentes objetos

são relevantes para avaliar o valor de verdade de frases quantificadas com respeito

a diferentes mundos possíveis. Essas intuições são compatíveis com duas teorias

diferentes: ou frases quantificadas são modalmente rígidas e a teoria neo-russelliana

está  errada,  ou  a  teoria  neo-russelliana  está  correta  e  frases  quantificadas  são

modalmente  flexíeis.  Se  aceitarmos  a  segunda  opção,  viz.  que  a  teoria  neo-

russelliana está correta e frases quantificadas são modalmente flexíveis, estaremos

aceitando também que algumas expressões indexicais são modalmente flexíveis. No

entanto,  de  modo geral,  expressões indexicais  não são expressões modalmente

flexíveis:  expressões  como  “Eu”,  “Aqui”,  “Agora”,  e  “Atualmente”  são  todas

expressões modalmente rígidas. Então, se aceitarmos que a teoria neo-russelliana

está  correta  e  frases  quantificadas  são  modalmente  flexíveis,  estaremos

abandonando  a  uniformidade  das  expressões  indexicais  com  respeito  ao  seu

comportamento modal, e por motivos de simplicidade e elegância teórica, isso não é
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desejável. Logo, devemos rejeitar a teoria neo-russelliana e manter a rigidez modal

das frases quantificadas e das expressões indexicais.

Essa objeção contra a teoria  neo-russelliana possui  alguma plausibilidade,

mas  não  tanta  plausibilidade  quanto  as  objeções  iniciais.  Por  um  lado,  nossas

objeções iniciais apelavam para nossas intuições, e possuíam a consequência de

que  a  teoria  neo-russelliana  não  representava  adequadamente  as  condições  de

verdade intuitivas das frases quantificadas.  Por  outro lado,  nossa última objeção

apela para evidências bastante mais fracas contra a teoria neo-russelliana, viz. apela

apenas à simplicidade e elegância teórica.

5.4. Conclusões gerais

Penso que Kvanvig tenha um ponto com respeito a essa terceira premissa.

Apesar da maioria das expressões indexicais serem modalmente rígidas, se a teoria

neo-russelliana  for  correta,  e  se  expressões  quantificadas  forem  modalmente

indexicais,  então intuitivamente  também serão modalmente flexíveis.  Além disso,

essa ideia fornece uma resposta às objeções mais graves contra a ideia de que a

teoria neo-russelliana é correta. Essas objeções pressupõe que frases quantificadas

são  modalmente  rígidas.  Mas  se  assumirmos  que  frases  quantificadas  são

modalmente  flexíveis,  conseguimos  explicar  todas  as  intuições  utilizadas  nessas

objeções.

Ainda assim, não é claro até que ponto isso torna a teoria neo-russelliana
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defensável. Pois,  apesar de não existirem fortes objeções, também não existem

fortes argumentos a favor dessa teoria.
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CAPÍTULO 6: CONCLUSÃO

O assunto desta dissertação foi o paradoxo da conhecibilidade, e a solução

proposta  por  Kvanvig.  Nesta  capítulo,  faço  um  sumário  do  que  considero  os

principais pontos, argumentos e conclusões.

Como vimos, esse paradoxo é uma demonstração lógica de que se todas as

verdades  são  conhecíveis,  então  todas  as  verdades  são  conhecidas.  Kvanvig

argumenta que, apesar de a demonstração de nosso paradoxo ser aparentemente

válida, ela não é realmente válida De acordo com Kvanvig, da mesma maneira que a

seguinte inferência é inválida:

(a.i) Para qualquer número n, se n é ímpar, então é necessário que n seja 

ímpar;

(a.ii) Logo,  se  o número de planetas é ímpar,  então é necessário que  o

número de planetas seja ímpar.

Esta inferência também é inválida: 

b.i. Para qualquer proposição p, se a proposição p é verdadeira, então é

possível que a proposição p seja conhecida;
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b.ii. Logo,  se  a  proposição  p1 é  verdadeira  e  desconhecida é

verdadeira,  então  é  possível  que  a  proposição  p1 é  verdadeira  e

desconhecida seja conhecida.

Pois ambas dependem da substituição de uma expressão modalmente flexível no

âmbito de um operador modal, e inferências assim são inválidas.

Grande parte do trabalho de Kvanvig é argumentar que expressões como “p é

verdadeira  e  desconhecida”  são modalmente  flexíveis.  Em  linhas  gerais,  o

argumento é o seguinte: 

B.1. A teoria  semântica  correta  das frases quantificadas é  a  teoria  neo-

russelliana;

B.2. Se a teoria neo-russelliana  é correta, então  expressões quantificadas

são modalmente indexicais;

B.3. Expressões  modalmente  indexicais  são  expressões  modalmente

flexíveis;

B.4. Logo,  como a expressão “p1  ∧  ¬Kp1” é a abreviação da expressão

quantificada “p1  ∧  ¬∃s∃t Kstp1”, então essa expressão é modalmente

flexível.

 Como a expressão “p1  ∧  ¬Kp1” é substituída no âmbito de um operador
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modal na demonstração de nosso paradoxo, então essa demonstração depende da

substituição  de  uma  expressão  modalmente  flexível  no  âmbito  de  um  operador

modal.

Similarmente,  grande parte  das objeções apresentadas  por  outros autores

contra  Kvanvig  consiste  em  argumentar  que  a  expressão  “p1 é  verdadeira  e

desconhecida”  não  é  modalmente  flexível.   Alguns  argumentam que  não  temos

motivos para pensar que elas são flexíveis porque não temos motivos para pensar

que a teoria neo-russelliana é correta. Outros argumentam que mesmo que a teoria

neo-russelliana fosse correta, se o tratamento de domínio constante for correto, elas

não serão  flexíveis.  Ainda outros  argumentam que  mesmo que o  tratamento  de

domínio variável fosse correto, elas não seriam flexíveis, e que pensar diferente é

uma confusão entre indexicalidade e flexibilidade.

No  entanto,  acredito  que  a  melhor  linha  de  objeção  contra  a  solução  de

Kvanvig  não  consiste  em  argumentar  que  a expressão  “p1 é  verdadeira  e

desconhecida” não é modalmente flexível.  Antes, acredito que a melhor linha de

objeção é argumentar que mesmo que essa expressão  seja modalmente flexível,

ainda assim existiriam leituras ou reconstruções de nosso paradoxo que levantam o

mesmo tipo de problema. As duas linhas de objeção que apresentei, que considero

serem as melhores, são as seguintes.

Em primeiro lugar,  dizer que  inferências que dependem da substituição de

expressões flexíveis no âmbito de operadores modais é apenas uma meia verdade.
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Como a  expressão  “o  número  de  planetas”  é  modalmente  flexível,  frases  como

“Necessariamente  o número de planetas é ímpar” possuem uma leitura de dicto e

uma leitura de re. Apesar de nossa inferência ser inválida sob a leitura de dicto, ela é

válida  sob  a  leitura  de  re.  Similarmente,  se  a  expressão  “p1 é  verdadeira  e

desconhecida” for modalmente flexível, a frase “É possível que a proposição  p1 é

verdadeira e desconhecida seja conhecida”  possuirá  uma leitura de dicto  e uma

leitura de re. Apesar de a inferência de nosso paradoxo ser inválida sob a leitura de

dicto, ela será válida sob a leitura de re.

Em segundo lugar,  mesmo que existisse  apenas a leitura  de  dicto,  ainda

poderíamos reconstruir a demonstração de nosso paradoxo utilizando um conceito

artificial de possibilidade, que chamei de “possibilidade fixa”.  Por um lado,  algo é

fixamente necessário se, e somente se, é o caso com respeito a todos os mundos

possíveis que possuam o mesmo domínio de quantificação que o mundo atual. Por

outro lado, algo é fixamente possível  se, e somente se, é o caso com respeito a

algum mundo possível que possua o mesmo domínio de quantificação que o mundo

atual. Como a solução de Kvanvig depende da variação de domínio de quantificação

através dos mundos possíveis, e como esse conceito de modalidade elimina essa

variação, então  podemos utilizar esse conceito  para reconstruir nosso paradoxo e

evitar essa solução.

Penso que qualquer solução satisfatória para nosso paradoxo deve estender-

se  para  todas  as  suas  variações.  Uma  falha  em  atingir  essa  generalidade  é
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evidência de  uma falha em atingir  os problemas essenciais levantados pelo  nosso

paradoxo. Se minhas objeções foram bem sucedidas, então  a solução  de Kvanvig

falha nesse aspecto.
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