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Para tanto, âz-se necessârio:
. apresentar a tese da designaçâo rigida dos nomes prdprios;
. expor a teoria causal da referência dos nomes prdprios;
. mostrar que a parrir da tese da designaçâo ri,gida dos nomes e
da
anâlise dos enunciados de identidade enrre nomes prdprios segue-sea
construçâo de verdades necessâriasa plsteriori.
Percebe-se,portanto, que nâo é alvo do presente texto explicar o
funcionamento da teoria descritivista de Frege-Russell - teoria clâssica a qual sofre ataques severosde IGipke. Contudo, se necessârio,algum
ponto dessa teoria pode ser mencionado, na maioria das vezes, com a
intençâo de explicar os argumentos de Iftipke.
Antes de expor os problemas que lGipke tenta resolver, bem como
a reconstruçâo da argumentaçâo que utiliza para solucionâ-los,
precisamos descrever o significado dos conceitos bâsicos que serâo usados
nas inferências que aqui serâo realizadas.Iremos, pois, usar os conceitos
do modo que lGipke usou, ao invés de interpretâ-los. Assim nâo faremos
somente quando lGipke (1980) nâo fornecer o significado, ou descriçâo,
dos conceitos. Deste modo, temos, segundo Kripke (19S0):
Nome[p. 24J: nomeprôprio.Exemplos:
Aristdtelei,'Giidel','Goiânia'.Assumiremos
ainda que osnomesprôpriosdeuemsereferira um e somenteum objetoem cadauma
de suasocorrências,sejaesseobjeto determinadoou nâo.
Descriçîesdefnidas [p. 24J: frasesdaforma'o x tal quejx'. Exemplos:'a capital dz
Goidi, b autor deMemôriaspôstumasde Brâs Cubas';
Designador [p. IB, 44]: termo comilm para nomes1trôltrios e desffiçûesdefnidas;
'Goiânia', 'a
exemplos:
capital de Goiâi;
Referentede uma descriçâo[p. 25-6]: o objetoque satisfazuniaocamenteas condiç1es
na descriçâodefnida, por exernpb:Goiânia é o referentede 'a capital àe Goids',uistoqae
satisfaz uniuocamentea cond.içâ.o
d.adescriçâo.(Jma descriçâo'o x tal quejx'tem por
referentex, desdeque existasomenteum x tal que qx;
Mundospossiueh/situaç1es
contafaauais h. t a, 44J: modosqueo mundopodzria ter sidt;
um mundoposslaelë dadopor um conjuntode desciç1es
que nôsassociamos
a ele,é uma
eaipulaçâosobreo queteia acontecidocornumaparteào mundoerndztertninadaocasiâo;
Designador rlgido [p. 4BJ: algum drsignador é rigido seern todo munda possiuelele
designahefereo mesmoobjeto;
Designador nâo-rlgido fp 4S]: algum designadoré nâo-rigido ou DESIGNADOR
ACIDENTAL senâo designa/refereo Tnesmoobjeto em todo mundo possiuel;
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indiuiquetêm doisnomes,constantes
Enunciadosdeidzntidade:t aquelesenunciados
'é
'=',
que significa o mesmoqae'.
duais ou uaridueisunidaspeh predicadobindrio
'a=[', 'v=y',
'Hesperus
etc;
é Phosphorui,
Exernplos:
de
Wrdadea priori [p. 34-5]: aquela que pode ser conhecidaindependentemente
qualquerexperiância;
pela experiência;
Wrdadea posteriori:aquelaquesdpodeserconhecida
intuitiuamente, aquik que nâopoderia serdeoutraforma; na semânticad'os
Necessârio:
p'é uerdadeirosee
de Kripke, um enunciadodaforrna'é necessdrio
mundospossiueis
num rnodelo' Por outro lado,um
somente
sep for uerdadeiroem todosmundosposslaeis
'é
enunciado da forma poss{uelp' é uerdadziroseP é uerdadeiroem algum mundo
'é
por p, aoPassoque?ara
p' sâosimbolizados
daforma necessàrio
possiuel;enunciados
'
enunciadosda forma é possiuelp' usa+e?p.Nota-seainda que um enunciadop ê
possluelou necessârioem relaçâoa algum conjanto de mundospossiueis,ou seja,um
modelo.Para o texto atual, usarelnosum modelocldssicodefnido
Contingente:intuitiuamente,aquilo quepoderiaserde outraforma'
Esses sâo os conceitos bâsicos que devemos compreender para termos
sucesso na exposiçâo da argumentaçâo

elaborada por Kripke.

É claro que

alguém pode nâo concordar com as estipulaç6es, mas isso nada afeta a presente
exposiÉo, dado que assumimos essesconceitos como assim definidos.

A TESEDA DESIGNAÇÂORTCIDNDOS NOMES PRÔPRIOS
Para Kripke, nomes prdprios nâo sâo sinônimos de descriç6es
definidas, pois essaspossuem um conteûdo que diz algo acercado objeto,
enquanto os nomes nâo têm esseconteûdo, nâo indicam qualidades acerca
de seus referentes, ou seia, nâo descrevem uma ou mais propriedades
dos objetos. Dado que os nomes nâo têm cont€ûdo, segue-seque nâo
funcionam do mesmo modo que as descriç6es definidas e, por isso, nâ0
sâo sinônimos, pois nâo se deixam substituir em todos os contextos de
modo a salvar a verdade do enunciado. Vejamos um exemplo:
. Necessariamente,Aristdteles é Aristdteles.
Esse enunciado é verdadeiro, pois todo objeto é necessariamente
idêntico a si prdprio; se todo objeto é necessariamenteidêntico a si
'a=d
'Aristdteles
sâo verdadeiros, pois sâo apenas
é Aristdteles' ou
pr6prio,
instâncias de (x) n (x=x):
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(x)!(x=x) + !(a=a)
é, por eliminaçâo do quantificador universal, uma inferência vâlida. A
prova de que a proposiçâo l.a é verdadeira estâem que ela é apenasuma
instância de (x) E(x=x) = !(a=a), em que'a'foi substituido por
Aristdteles'.
Agora, façamos a substituiçâo do nome prdprio Aristdteles' por
uma descriçâo definida:
. Necessariamente,Aristdteles é o riltimo grande fil6sofo da antigtiidade.
'Aristdteles
O enunciado
é o riltimo grande fildsofo da antigtidade'
pode ser verdadeiro, bem como pode ser falso, visto que o (rltimo grande
fildsofo da antigûidade nâo é necessariamenteAristôteles. Portanto, é
um fato contingente acerca de Aristdteles ele ter a propriedade de ser o
riltimo grande fildsofo da antigûidade. Isso significa que em algum mundo
possivel Aristdteles é o ûltimo grande fildsofo da antigùidade' é verdadeiro.
Nâo obstante, que tal enunciado seja verdadeiro em todos os mundos
possiveis é algo inadmissivel, pois é o caso que podemos estipular um
mundo tal que Aristdteles nâo seja o ûltimo grande fildsofo da antigûidade
ou que o riltimo grande filôsofo da antigûidade tenha sido Plotino.
Nessesmundos, Aristdteles é o riltimo grande fildsofo da antigûidade' é
falsa. Para que um enunciado p' com o operador modal de necessidade
([p) seja verdadeiro, é preciso que'p'seja o caso em todos os mundos
possiveis.Isso significa que Ep é verdadeiro se, e somente se, p for
verdadeiro em qualquer que seja o mundo possivel.
Para Kripke, nomes e descriç6es definidas nâo se deixam substituir
entre si em todos os conrextos salua ueritate, isto é, de modo a salvar a
verdade; por esse motivo nâo sâo sinônimos. Vimos acima que a
substituiçâo de um nome por uma descriçâo em um contexro modal
pode transformar um enunciado verdadeiro em um enunciado falso -

Asserir que os nomes prdprios sâo designadoresrigidos significa
aceitar que o nome, quanto ao seu uso, deve se referir ao mesmo objeto
em todo mundo possivel. Portanto, se algum termo é designador nâor(gido é porque nâo se refere ao mesmo objeto em todos os mundos
possiveis - Kripke acredita que as descriçôes definidas têm a propriedade
de ter sua referência variada de um mundo para outro, o que nâo é o cæo

I

em relaçâo aos nomes.
Um fato levantado por lGipke para defender a tese que enuncia
serem os nomes prdprios designadoresrigidos é o de que utilizamos os
nomes em situaçôes contrafactuais com a mesma referência que usamos
no mundo atual, mesmo que o objeto tenha perdido ou ganhado
propriedades.E essateseé, de acordo com Kripke, intuitiva. Se os nomes
se referem ao mesmo objeto em todo mundo poss(vel, eles sâo
designadores rigidos. O mesmo vale para as descriçôes. Os nomes sâ0,
de acordo com Kripke, designadores r(gidos; contudo, as descriçôes
definidas sâo designadores nâo-rigidos ou acidentais. Em situaç6es
contrafactuais, usamos os nomes de tal modo que eles se referem ao
mesmo objeto que se referem no mundo atual, por exemplo:
. Suponhamos que Aristdteles tenha escrito Critica da razâo Pura ...
. Imaginemos que Goiânia seja a capital do Brasil...
Nessas duas situaç6es contrafactuais, os nomes Aristdteles' e
'Goiânia'
se referem a Aristdteles e a Goiânia, e apesar de tais objetos
possuirem, nas ocasiôes acima, propriedades que nâo têm no mundo
atual, ainda assim usamos seus nomes rigidamente. E o mesmo se dâ
também quando os objetos perdem propriedadesque possuemno mundo

dai falarmos que nos contextos modais existe opacidade referencial. Isso
nos garante que nâo sâo sinônimos. Se nâo sâo sinônimos, funcionam de
modos distintos.
liripke defende ainda que os nomes prdprios nâo têm sèntido e que
conseguem cumprir sua funçâo semântica de estar por objetos
independentemente de qualquer descri@o definida, pois aos nomes é dada
a propriedade de se referirem diretamente. IGipke acredita que a ligaçâo
dos nomes aos objetos se dâ sem a mediaçâo de uma descriçâo definida.
Para ele, nomes prdprios se referem diretamente aos seus portadores.

atual, assim:
. Suponhamos que Aristôteles nâo tenha sido o autor de Ética a
Nicômaco...
. Imaginemos que Goiânia nâo seja a capital de Goiâs...
Novamente, os nomes continualrl se referindo ao mesmo objeto a
que se referem no mundo atual. Isso mostra que nomes sâo designadores
rfgidos, porque mesmo em situaç6es contrafactuais se referem aos seus
portadores usuais,dado que o objeto mantém a identidade consigo mesmo,
Por designador rigido, como jâ foi dito, Kripke entende o
designador que se refere ao mesmo objeto em todos os mundos posslveis.
Parece que a tese da designaçâo rigida parte dos pressupostosontoldgico
e ldgico de que o objeto referido pelo nome, além de existir, tem de se
manter idêntico a si mesmo ao longo dos mundos possiveis,apesarde
poder perder ou ganhar propriedades. Nesse sentido, Kripke defende
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que as descriç6es definidas nâo sâo designadores r(gidos, pois poderiam
se referir a um objeto diferente em um outro mundo possivel. Por isso,
na nossalinguagem, como a usamos para descreversituaç6escontrafactuais,
uma certa descriçâo poderia se referir a um objeto distinto capaz de
satisfazer as condiç6es descritivas que nds damos para a referência e que
estâo na descriçâo(Kripke, 1980, p.145).
Outro ponto defendido por Kripke é o de que os nomes prdprios
se referem ao mesmo objeto em todo mundo possivel, ao contrârio das
descriç6es,visto que se ligam ao mundo diretamente, sem precisarem de
uma descriçâo para se referirem. lJsamos essesnomes rigidamente.
Em Nomes prôprios: estudo em semântica e ontologia, Brito (1998,
p. 166) afirma que " A leitura dos nomes prdprios como designadores
rigidos visa, enfim, permitir um discurso imediato dos objetos, de
sorte que o discurso se comporte como se os prôprios objetos estivessem
nele contidos".
A ligaçâo entre linguagem e mundo pode ser realizada pois,
segundo Kripke, o acoplamento dos nomes ao mundo se dâ de modo
direto e nâo se realiza por via de uma descriçâo, apesar de esta servir para
fixar a referência dos nomes.
Uma distinçâo fundamental que é efetivada por Kripke é a de
que, ao contrârio da teoria Frege-Russell2,a descriçâo nâo pode dar o
significado do nome, mas pode servir para fixar sua referência. E, por
isso, nâo é sinônimo do nome. Kripke, tanro em Naming and necessity
(1980, p.62) bem como em ldentity and Necessity(197I, p.148-9) prop6e
um teste intuitivo para a identificaçâo dos designadores rigidos, que
consiste na observaçâo de que usamos os nomes como designadores
rigidos, mas nâo fazemos isso ao usar descriç6es: o nûmero de planetas
poderia ser diferente do que de fato é. Poderiam existir somenre sere
planetas. Podemos dizer que a capital de Goiâs poderia ser ourra cidade
que nâo a que de fato é. Entretanro, nâo podemos dizer que Goiâs poderia
nâo ser Goiâs ou que Aristôteles poderia nâo ter sido Aristdteles, a nâo
ser que estejamosa falar metaforicamente, como acenrua Kripke. Quando
usamos um nome prdprio em situaç6es contrafactuais, mesmo que o
objeto a que ele se refere seja diferente, ou seja, tenha ganhado ou perdido
propriedades, ainda assim iremos nos referir ao mesmo objeto, o qual se
mantém idêntico a si prdprio.
Para l(iipke é, pois, plausivel que em alguns casos a referência de
um nome seja fixada por via da descriçâo (1980, p.57). Contudo, Kripke
nâo aceita a tese de Frege-Russell,o qual assereque os nomes sâo
1160
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designadoresnâo-rïgidos e que sâo sinônimos de descriçôes,pois, como
vimos, tal tese choca-se frontalmente com as defendidas por Kripke.
'senrido'
Kripke (1980, p.59) acusa Frege de usar o rermo
em dois
sentidos. Para Frege, o sentido de um designador seria seu significado e o
sentido é usado, ainda, para mostrar como a referênciaé determinada. Frege,
de acordo com Kripke, identifica os dois sentidos de tentido, portanto, ele
sup6e que os dois, tanto o significado quanto a determinaSo da referência,
sâo dadospelasdescriç6esdefinidas. ParaKripke (1980, p.59), uma descri$o
pode ser usada como um sinônimo do designador,ou pode ser usada para
fixar sua referência.Ora, as descriç6es,como vimos, nâo sâo sinônimos dos
nomes. Portanto, podem ser usadaspara fixar as referênciasdos nomes.
O mesmo nâo é o caso das descriç6es definidas; estas podem ter
seu referente alterado de um mundo para o ourro, jâ que a capital de
Goiâs poderia muito bem nâo ser Goiânia; Goiânia nâo poderia deixar
de ser Goiânia. Mesmo que Goiânia nâo fosse a capital de Goiâs, ainda
'Goiânia'
assim usariamos o nome
para nos referir ao mesmo objeto,
apesar da ausência da propriedade. Assim, ao passo que os nomes sâo
designadores r(gidos, as descriç6esdefinidas sâo designadoresnâo-rigidos.
Dado o exposto,conclui-seque a tesekripkeana de que os nomes prdprios,
na linguagem natural, sâo designadores rigidos é correta.

A TEORTACAUSALDA REFERÊNCIADOS NOMES PRÔPRIOS
Para lGipke, a visâo tradicional, teoria clâssica/descritivista, açerca
do uso inequivoco dos nomes prdprios a partir da situaçâo batismal nâo
funciona. Por isso, liripke propôe um esboço de uma teoria que, ao seu
ver, seria um melhor quadro que o fornecido pela teoria clâssica.Pode-se
classificar esseesboço como teoria causal da referência dos nomes.
Kripke aceita que as descriç6es definidas servem para frxar a
referência do nome, apesarde elas nâo darem o seu significado, em virtude
de nâo serem sinônimos. Kripke pensa que o nome prdprio, em seu uso,
refere-se ao mesmo objeto em todos os mundos poss(veis, e que nâo
precisamos de nenhuma descriçâo para usar os nomes corretarnente devido
ao fato de que é em virtude da conexâo com outros falantes da
comunidade - retrocedendo ao referente nele mesmo - por uma corrente
de comunicaçâo - que n6s nos referimos a um certo particular. A referência
de um nome é determinada na dependência de outras pessoas da
comunidade, percorrendo a histdria do nome de modo causal, isto é,
indo de falante em falante é que determinamos a referência.
Fragm.Cult. Goiânia.v. 10. n. 6. p. 1155-1166.nov.ldez.2000
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Acompanhemos o que Iftipke chama de um enunciado tosco do que
poderia ser ulna teoria. Primeiro, um batismo inicial. No batismo, o objeto
pode ser nomeado por ostensâoou a referênciado nome pode ser fixada por
uma descriçâo.Quando o nome passade um elo ao outro da corrente, ou
pelos anéis da cadeia, aquele que o recebe deve intencionar utilizi-lo com a
mesma referênciadaquele que anteriormente enunciou (Kripke, 1980, p.96).
Observemos um exemplo: alguém nasce e recebe o nome T,
inicialmente, por ostensâo. Vârias pessoasficam sabendo do nascimento
dessacriança e comunicam a outras, por descriçâo. O nome, assim, passa
de um elo ao outro da corrente, percorre uma cadeia causal. Cada pessoa
que udliza o nome deve intencionar udlizâ-lo com a mesma referência
de quando aprendeu a usar o nome, dado que a comunicaçâo e o uso
inequ(voco do nome precisam se efetivar.
É, de se notar que a teoria causd de Biripke assume um carâter
social para estabelecer o modo pelo qual a referência do nome é
determinada. Observa-se também a pretensâo de usar o nome com a
mesma referência que é dada, isto é, quando o nome passade A (falante),
que acredita que o nome T tem por referência o objeto t, para B (falante),

Iftipke começaldentity and necessity
com a introduçâo de uma
questâode filosofia contemporânea,especificamente,
de filosofia analitica

da linguagem, qud seja:como sâo possiveisproposiç6esde identidade
contingentes?
Entre descriç6es
definidas,intnitos sâoos exemplosde enunciados
de identidadecontingentes.Por exemplo:A capitalde Goiâsé a cidade
que tem o estâdioSerraDouradd. Poderiamuito bem ser o casoque a
capital de Goiâs nâo tivesseo estâdioSerraDourada.
E no casodos nomesprdprios, enunciadosde identidade que sâo
ladeadospor elessâonecessd.rios
ou contingentes?
A o a n a l i s a ro s e n u n c i a d o sd e i d e n t i d a d e e n t r e n o m e s
prdprios, K,ripke chega à conclusâo que eles sâo, se verdadeiros,
necessârios
e, por isso, nâo sâo contingentes.Assim, se eles sâo
verdadeiros,entâo sâo necessârios.
Kripke estâ conscientede que
Por que Kripke
enunciadosde identidadefalsosnâo sâonecessârios.
d e f e n d e q u e e n u n c i a d o s d e i d e n t i d a d e s â o n e c e s s d r i o ss e
verdadeiros?
Na 16gicaformal clâssica,podemosprovar que a partir
de duaspremissas,
que sâoa lei da indiscernibilidade
dos idênticos
identidade
modal
e o princlpio da
com operador
de necessidade,
a conclusâode Kripke acercados enunciadosde identidade entre
nomes pr6prios é correta.
Acompanhemosa demonstraçâo:
(*)(y)
(x=y)+(Fx+Fy)
1.
premissa
2. (x) !(x=x)
premissa
a. GXy) ((*=y)+(!(x=x)=+ ! (*=y))) - substituindoa propried"d. o(x=
) no lugarde "F" em 1.
4. A G=a) 2. eliminaçâodo universal
5. (a=b)=+(!(a=a)=rE(a=b))3. eliminaçâodo universal
6. a=b
hipdtesepara prova do condicional
7. D(a=a)+! (a=b) 5,6. modusponens
4,7. modusponent
8. E (a=b)
9. (a=b)=[ (a=b) 6-8. prova do condicional
10. (x)(y) ((x=y)=t(x=y)) f. introduçâo de universal
E s s e t i p o d e d em o n s t r a ç â o l d g i c a a p a r t i r d a l e i d e
indiscernibilidadedos idênticos e do princlpio da identidade com
operadormodal permite que percebamosque (*)(y) ((*=y) =n(x=y))
é uma verdade necessâria3e que, por essemotivo, nâo podem os
e n u n c i a d o sd e i d e n t i d a d e s e r c o n t i n g e n t e m e n t ev e r d a d e i r o s .
Entretanto,Kripke aponta aqui um paradoxo.E este existeporque
h â e n u n c i a d o sd e i d e n t i d a d e c o n t i n g e n t e s ,c o m o é o c a s o d e
enunciadosde identidade entre descriç6esdefinidas. Para o escopo
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este deve utilizar T para se referir ao objeto t, e nâo ao objeto t'. Brito
(1998, p.70) diz o seguinte acercada teoria causal:
A teoriacausalda referência
pretendzesclarecer
comoéqueapartir daintroduçâo
deum
nomepnl'priopor meiode seaprimeiro uso,épossiuelmanter,atrauésdo tempo,a
inequlaoca
a seuportadoremrneioa umacornunidade
referência
lingiilstica.
Kripke pensa que quando um nome passa de um elo ao outro da
cadeia, aquele que recebe o nome deve ter a intençâo de utilizâlo com a
mesma referência usada por aquele que lhe ensinou o uso do nome.
Disso podemos concluir que
Portanto,uma dascondiçôes
para urn usoincqu{uocoe bcmsucedida
dz um nomc
prdprio é que a intençâono seuusodeaesermantida a ntesmaao longode toda a cadcia
dcfalantcsque o empregam.Destemodo,cadafahnte refcrir+e-â ao longoda cadeiaao
mesmoobjeto.(Brito, 1998, p. 70)

VerdadesNecessârias
a posteriori
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de nosso trabalho, sd nos interessamos enunciadosde identidade
entre nomes prdprios; a ligica formal nos mostra que enunciadosde
identidade entre nomes prdprios, se sâo verdadeiros,entâo sâo
necessârios.
Estamosa um passode compreendera construçâode verdades
necessârias
a posteriori.Como Kripke (1980, p. 28) consegueconstruir
tais verdades?Pensemosem um exemplo fornecido por liripke que diz
respeitoa quando descobrimosque dois nomes têm o mesmo referente:
Alguém olha o céu ao entardecere vê um certo corpo celestee o chama
'Hesperus'.
de
Ao amanhecer,a pessoadenomina um corpo celestede
'Phosphorus'.
Descobre,depois de algum tempo, que Hesperuse
Phosphorussâo,de fato, o mesmoobjeto - o planetaVênus - expressando
'Hesperus
isso por
é Phosphorus'.Tal enunciado,como vimos pelo
procedimentoformal de prova,seé verdadeiro,entâoé necessârio.
Aponta
Brito (1998, p. 166) que
Seé necessârio
que quaQuer objetosejaidêntico a si mesmo,entâonâo hâ enunciadode

CONCLUSÂO
Procurei, neste trabalho, dar ao leitor uma noçâo de alguns
desenvolvimentos em filosofia analftica, todos fornecidos por Kripke,
quais sejam: a tese da designaçâo rlgida e uma de suas conseqûências, a
aceitaçâode verdades necessâriasa posteriori, bem como a teoria causal.
Alguns conceitos foram tomados trivialmente para facilitar a compreensâo
do texto e pela impossibilidade de elucidâlos ao extremo.
No mais, é importante que salientemos, como ûltimas observaç6es,
que existe uma autonomia da teoria ca,usal, pois ela nâo depende da tese
da designaçâo rlgida. Ao contrârio, as verdades necessâriasa posteriori s6
podem ser obtidas a partir do fato de os nomes prdprios serem
designadoresrlgidos. Portanto, quem nâo aceita que os nomes prdprios
sâodesignadores rlgidos nâo é levado às verdades necessâriasa posteriori.

Notas

identidade constinido por designadararlgidos que sQauerdadeiroe contingente,uma
um objetoconsigomesmo.

rApesarde Kripke nâo dar o significado d.e "enunciado de identidade", assumiremosque é o que
acimaestâ estipulado.
2ParaRussell,as descriç6esdefinidas denotam um Énico objeto, devido ao fato de enumeraremas
propriedadesque o identificam univocamente. O ataque de Kripke consiste em mostrar que as

Na mesma pâgina, Brito afirma que a incerteza sobre enunciados
'a=b'
do tipo
poderia ser completamente superada se

nâo se referem ao mesmo objeto em todo rnundo posslvel.Kripke sugereque em dar uma
descriç6es
teoriada referência dos nomes, a teoria Frege-Russell falha, embora sejaprecisaem dar uma teoria

uezque todo enunciadod.eidzntidade nâo expressarianada maisalém da idzntidade dz

de identidade

considerâssemosseus termos componentes designadores r(gidos. Ora,
parece que é exatamente isso que lGipke tem em mente.
Por isso, se tivermos algum conhecimento empirico da verdade
desseenunciado, entâo é automaiicamente conhecimento empirico de
que ele é necessârio.Kripke (1980, p. 159) diz que isso pode dar uma
pista de uma caracteizaçâo geral de um conhecimento a posteriori de
verdades necessârias.Se é verdade que Hesperus é Phosphoruse se os
nomes sâo designadoresrigidos capazesde, portanto, manter a mesma
referência em todo mundo possivel, entâo os dois nomes se referem ao
mesmo objeto e, como sabemos,todo objeto é necessariamenteidêntico
a si prdprio, por conseguinte, enunciados de identidade, quando
verdadeiros, sâo verdades necessârias;por outro lado, sâo conhecidos a
posteriori, pois para decidir acerca da verdade de tais enunciados
podemos precisar da experiência. Desse modo, Kripke conclui que
enunciados de identidade entre nomes prôprios sâo necessârios,se de
algum modo sâo verdadeiros.
tl&
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decomo os nomes fixam sua referência,isto é, uma teoria do significado. Fixar a referênciade um
nomenâo é determinar a sua referência,pois essaé tarefa de uma teoria da referência.
3Kripke (1980, p. 3) afirma: "Quais pares (x,y) poderiam ser contra-exemplos?Nenhum par de
objetosdistintos, visto que assimo antecedenteseria falso. Nenhum par do objeto consigo mesmo,
poisassim o conseqûente seria verdadeiro." Sabemos, pela semântica da implicaçâo material na
lôgicaclâssia, que uma implica$o é verdadeira, desde que seu antecedenteseja falso ou o conseqûenteverdadeiro. No casoacima, é impossivel dar um contra-exemplo capazdefazero enunciado
serfalso. Por isso, é uma verdade necessâria.
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