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Descrição  (Caracterização  Básica  do  Projeto):  A pesquisa  se  propõe  a  investigar  a  questão  semântica
envolvendo os nomes próprios vazios e de como certos proferimentos de enunciados contendo estas expressões,
particularmente os enunciados existenciais e existenciais negativos, podem ter valor de verdade. Para tanto a
pesquisa pretende se deter  no exame crítico  das teses de Saul  Kripke sobre o  tema,  conforme encontra-se
configurada na obra Reference and existence: the John Locke lectures, publicada em 2013. Nestas conferências
Kripke aprofunda seu referencialismo retomando a discussão acerca dos nomes próprios vazios e enunciados de
existência.  Examinarei  os  argumentos kripkeanos indicando os  seus limites  em termos dos quais  é  possível
estabelecer  uma avaliação crítica  dessa concepção.  No contexto  da crítica  ao referencialismo kripkeano,  irei
sugerir  uma alternativa de solução ao problema dos  nomes próprios  vazios  e  enunciados de existência  que
permita tomar os nomes próprios em geral – vazios e cheios – como expressões da linguagem. O resultado da
pesquisa  pretende-se  que  seja  divulgado  num  artigo  em  revista  acadêmica  especializada  bem  como  em
congressos e conferências.

Objeto de Estudo: As teses de Saul Kripke sobre a questão da referência aos não existentes (nomes próprios
vazios) conforme encontra-se configurada na obra Reference and existence: the John Locke lectures, publicada
em 2013.

Objetivos da pesquisa:  Geral: Examinar a concepção de Saul Kripke com respeito ao problema da referência
aos não existentes, indicando os seus limites em termos dos quais é possível estabelecer uma avaliação crítica
dessa concepção. Específicos: (i) Esclarecer em que sentido é dito que a referência através dos nomes próprios
aos entes não existentes é problemática; (ii )Analisar as soluções de Frege e Russell quanto à referência aos não
existentes; (iii) Investigar a questão dos enunciados de existência na perspectiva de Russell e de Quine situando a
visão de Kripke sobre essa questão; (iv) Indicar as possíveis objeções à concepção de Kripke acerca da referência
aos não existentes; (v) Sugerir uma alternativa de solução ao problema dos nomes próprios vazios e enunciados
de existência, que permita tomar os nomes próprios em geral – vazios e cheios – como expressões da linguagem.

Problematização/Justificativa do tema: A análise da nomeação desenvolvida por Saul Kripke e, de modo geral
pela  tradição  referencialista  da  linguagem,  aceita  de  bom  grado  as  seguintes  proposições:  nomes  próprios
contribuem com os seus portadores para as proposições que os enunciados expressam; ligar nomes próprios aos
portadores  é  o  modo  natural  como  as  crianças  aprendem  os  nomes  próprios  das  pessoas  que  lhes  são
apresentadas; um nome próprio é uma expressão que se refere a um indivíduo em todas as circunstâncias em que
esse indivíduo se encontra. Entretanto, a existência de nomes próprios que não remetem a nada no mundo – os
chamados nomes vazios – parecem contrariar essas afirmações à medida que, (i) afeta a noção de proposição
singular; (ii) parece indicar que a morfologia e a sintaxe da língua são mais importantes na aprendizagem do nome
por parte das crianças do que a semântica; e, finalmente (iii) parecem sugerir que essas expressões, a rigor, não
são nomes, haja vista que não remetem a portador algum nas variadas circunstâncias possíveis.

A situação se torna mais incômoda quando consideramos os enunciados em que comparecem os nomes vazios.
Desde  que  estas  expressões  designam  objetos  inexistentes,  os  enunciados  de  que  são  parte  tornam-se
semanticamente defectivos,  o que contraria a intuição linguística a respeito de enunciados como “Papai Noel
existe” ou “Vulcano não existe”. Realmente, quando é afirmado que “Angelina Jolie existe”, o caráter proposicional
do enunciado transparece, uma vez que o valor semântico do nome “Angelina Jolie” é dado, de acordo com a
concepção kripkeana, de uma vez para sempre pelo seu referente, a saber, Angelina Jolie e o predicado “existir”
remete a uma propriedade daquilo que existe de fato. Mas, como explicar o caráter proposicional de enunciados
como “Papai Noel existe” ou “Vulcano não existe” quando o termo sujeito indica um indivíduo inexistente e o
predicado afirma ou nega algo do inexistente? Já foi sugerido por Meinong (1960) que devemos postular uma
realidade com duas espécies de coisas: as que existem e as que não existem, entretanto, como determinar as
condições  de  verdade  de  enunciados  acerca  de  inexistentes  e,  depois,  que  tratamento  pode  ser  dado  ao
predicado “Existir”? Aqui a discussão é se “existir” é uma propriedade de primeira ordem, como Meinong (1960),
Parsons (1980) sugerem ou é um predicado que se deixa representar em termos da quantificação existencial,
como defende Russell (1905) e Quine (1975). A obra básica de Kripke em que apresenta sua teoria semântica
dos nomes próprios é Naming and Necessity publicada em 1980 a partir de três preleções proferidas em janeiro
de 1970. Mas entre os meses de outubro e dezembro de 1973, Kripke profere um conjunto de conferências, as
chamadas conferências John Locke, que foi publicada em 2013 com o título Reference and existence: the John
Locke lectures.  Nestas conferências  Kripke examina mais  acuradamente os  temas tratados  em  Naming and
Necessity e oferece uma contribuição efetiva ao tratamento do problema da semântica dos nomes próprios vazios.
Assim, dois problemas orientam nossa proposta de investigação: (1) se a teoria da nomeação de Kripke é correta,
o que se segue concernente à referência aos não existentes? (2) os enunciados acerca do inexistente parecem se
referir a algo somente para dizer que ele não existe. Como alguém pode dizer algo verdadeiro ou falso acerca do
que não existe? Estas questões são fundamentais considerando que representam um problema para qualquer
teoria que procure explicitar a conexão entre a linguagem e a realidade e é particularmente  agravante para as
teorias que assumem que o valor semântico dos nomes próprios não é outra coisa que o objeto ao qual se
referem.



Aspectos teóricos e metodológicos:  Inicialmente é importante esclarecer o que se entende por “vazio” nos
nomes próprios vazios. Por esta expressão compreende-se, em geral, uma característica dos nomes próprios que
é a de fazer referência a um objeto inexistente. Neste sentido, enunciados em comparecem estas expressões
dizem algo acerca do que não existe. Nesta condição podemos citar os nomes de personagens e locais ficcionais,
tais como Scherlock Holmes, Clark Kent, Papai Noel, Shangrila, etc., nomes de entes mitológicos como Apolo,
Zeus, Pegasus, Saci, etc., nomes de objetos cuja existência foi postulada por teorias científicas, mas revelaram-se
inexistentes,  como  Vulcano  e  Flogisto,  e  nomes  próprios  de  entes  criados  por  mim  que  satisfazem  certas
percepções erradas ou descrições definidas vazias, como por exemplo, posso designar por Paulo a pessoa que
pensei ter fechado a porta às minhas costas quando, na verdade, esta foi fechada por um sopro de vento ou posso
designar por “Serrote” ao mamífero aquático voador que penso existir em algum lugar da floresta amazônica.

Em geral os filósofos entendem que os nomes próprios são exemplo de termos singulares genuínos. Os termos
singulares têm a função semântica de, quando usados em contextos particulares, referir, designar, enfim, indicar
uma entidade particular, um indivíduo - o seu designatum ou portador. Estranhamente, os nomes vazios cumprem
essa função designadora, entretanto, é problemático afirmar que fazem referência a uma entidade particular. Para
o filósofo austriaco Alexius Meinong (1960), todos os nomes próprios referem a um objeto: alguns referem objetos
que existem e outros a objetos que não existem, assim  sob  essa  tese  nenhum  nome  é  vazio.  Para outros,
como  Donnellan  (1998), nomes próprios vazios não tem a função semântica que a caracterizaria como termo
singular,  isto  é  designar  um portador,  portanto,  essas  expressões  a  rigor  não  seriam nomes  próprios,  mas
pseudonomes. Contudo, estas expressões são partes constitutivas importante do nosso discurso e a tentativa de
compreendê-las é um esforço levando adiante  pelos estudiosos da linguagem. Infelizmente falar  do que não
existe,  como  frequentemente  fazemos,  traz   inúmeros  problemas  filosóficos,  um desses  problemas  é  como
compreender o conteúdo semântico do discurso ficcional,  mitológico e dos enunciados existenciais  negativos
como “P não existe” em que “P” é um nome vazio qualquer.

Em Reference and existence: the John Locke lectures, Kripke sugere que existência não é uma propriedade de
primeira ordem embora seja plausível atribuir existência a indivíduos, à medida que é perfeitamente inteligível que
se diga que algo existe  ou não.  É a sua argumentação em defesa desse ponto que engendra o  exame do
problema da semântica dos termos singulares vazios, especificamente, os termos fictícios e o discurso mitológico.
Nestas conferências Kripke chega a defender que o fato dos quantificadores da linguagem comum abarcarem o
universo  das  entidades fictícias  ou  mitológicas,  não  quer  dizer  que tais  entidades sejam reais.  Na  verdade,
argumenta Kripke, trata-se de uma questão empírica descobrir se essas entidades existem ou não. Ocorre que
através da ficção ou da mitologia, se inventa indivíduos e objetos os quais se pode atribuir propriedades. Nesta
condição, Por exemplo, o personagem Peter Parker existe porque as histórias em quadrinhos de Stan Lee e os
filmes da Mavel, que narram as aventuras desse personagem, lhe dão a existência. Assim, é o caso de se dizer
que o personagem de ficção é uma entidade abstrata que existe em virtude de atividades concretas no caso,
narrativas.

Desta feita,  a investigação se desenvolverá em dois  momentos:  primeiro  será efetuado a leitura analítica de
Kripke,  Reference and existence: the John Locke lecture,  2013, seguido da leitura de teses alternativas à de
Kripke para o problema da referência aos não existentes. No segundo momento será a escrita do artigo apoiado
nos fichamentos, reflexões e observações desenvolvidas com as leituras da bibliografia. Resultados preliminares
serão submetidos a avaliação da comunidade filosóficas através de comunicações, minicursos e mesas redondas
nos congressos realizados no período da pesquisa.

Repercussões/Possíveis Aplicações e Impactos: Espera-se, com a leitura da  obra, estabelecer os limites da
teoria referencialista. Neste sentido, demonstrar que o problema do significado de enunciados que envolvem a não
existência  é  particularmente  agravante  para  quem  acredita  que  o  significado  dos  nomes  próprios  é  dado
exclusivamente pelo referente. Sob a teoria da referência direta, por exemplo, enunciados que contêm nomes
vazios parecem não expressar  proposições.  Mas se  esses  enunciados não expressam proposições,  então o
falante não pode usá-las para comunicar algo em que acredita: quem acredita em “Pégaso não existe” manifesta
uma crença acerca de quê? Uma proposição,  segundo os teóricos da referência direta,  está configurada em
termos de <objeto, propriedades>. Dado que em enunciados como estes não se tem o objeto, e a “existência” é
um atributo  exemplificável  diretamente  por  indivíduos,  enunciados  como esses  parecem ser  desprovidos  de
qualquer  significado.  A  impossibilidade  de  aplicarmos  o  princípio  da  bivalência  na  análise  semântica  de
enunciados singulares acerca de inexistentes ou em outras palavras a impossibilidade de transmitir, na análise
semântica as condições de verdade que os falantes pressupõem intuitivamente claras, na enunciação de frases
como “Pégaso não existe”, constitui-se em um sério obstáculo aos teóricos da referência direta. Isso ocorre porque
estas frases parecem contradizer a ideia de proposição sustentada por esses teóricos.
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