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Um novo tipo de empirismo? 

•Holismo

•Coerentismo

•Indeterminação da tradução

•Indeterminação da crença

•Princípio de caridade

•Naturalismo

•Crítica aos dois primeiros “dogmas” do 
empirismo – a dicotomia A/S e o 
reducionismo de significado

•Crítica ao “terceiro dogma” do empirismo –
Contra a própria ideia de esquema 
conceitual

Quine e Davidson

A desconstrução do empirismo prossegue



«Creio que ... pode ser mais útil dizer que a epistemo-
logia segue em frente, embora em uma nova configuração 
e com um estatuto esclarecido. A epistemologia, ou algo 
semelhante a ela, simplesmente encontra seu lugar como 
um capítulo da psicologia e, portanto, da ciência natural. 
Ela estuda um fenômeno natural, a saber, um sujeito físico 
humano. Esse sujeito humano recebe um certo input
experimentalmente controlado – por exemplo, certos 
padrões de radiação em frequências selecionadas – e, 
após um certo tempo, emite como output uma descrição 
do mundo tridimensional e de sua história. A relação entre 
o input ralo [meager] e o output torrencial é uma relação 
que somos impelidos a estudar, de certo modo, pelas 
mesmas razões que sempre impulsionaram a 
epistemologia; a saber, para ver como a evidência se 
relaciona com a teoria, e de que maneiras a teoria da 
natureza que alguém possui transcende toda a evidência 
disponível.»

 W. V. O. Quine, “Epistemologia naturalizada”, trad. V. A. 
Bezerra.

Quine

O problema do input e do output no empirismo



Input “magro” Output torrencial

Foto: Aleksandr Rodtchenko

Quine

Input ralo e output torrencial



T1 T2 T3

TNBase empírica

(Resultados

Observacionais)

Como chegar a uma decisão?

Quine (& Hempel, Duhem, Lakatos, Laudan...)

Subdeterminação empírica



Quine reencontra Neurath

O analítico e o sintético

A visão tradicional:

Uma dicotomia nítida entre analítico e sintético.



A visão de Quine:

A distinção analítico/sintético não é

uma dicotomia, mas sim uma questão de grau.

Quine reencontra Neurath

O analítico e o sintético



• Podemos dizer que Quine coloca em questão as distinções
entre teoria, formalismo matemático, linguagem e base 
empírica.

• QUINE, W. v. O. “Dois dogmas do empirismo” (1953). Trad. por
Marcelo G. S. Lima. Em: Os Pensadores - Ryle, Strawson, Austin,
Quine (2ª ed.), pp. 231-248. São Paulo: Abril Cultural, 1980.

• “Two dogmas of empiricism”. Em: W. v. O. Quine – From a logical
point of view - Nine Logico-Philosophical Essays (2nd rev. ed.) ,
pp. 20-46. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1980.

• Mais tarde, Hilary Putnam (1968) irá perguntar, nessa linha:

“A lógica é empírica?”

Lógica Geometria

______________ :: _______________

Mecânica quântica Teoria da relatividade

Quine

Os dois dogmas do empirismo – 1

Primeiro dogma: Distinção analítico/sintético



• Hume, Carnap, Wittgenstein – Critério de significado

• “Dada uma idéia, somos capazes de mostrar de quais

impressões deriva essa idéia?”

• “Um enunciado possui significado cognitivo se não for

analítico e for { testável em princípio | traduzível para uma

linguagem empirista | interpretável empiricamente } ”

• “O significado de um enunciado é o seu método de

verificação”

A visão de Quine sobre o segundo dogma:

O todo da ciência é a unidade de significado,

e não os enunciados isolados

Notar a conexão com Hempel (ver Unidade 1, Parte 1)

Quine

Os dois dogmas do empirismo – 2

Segundo dogma: O reducionismo de significado



O problema da interpretação

O que o falante 

acredita

(atitude mental)

Os enunciados 

que o falante 

toma como 

verdadeiros

O que o falante 

que dizer (i.e. 

significar)

(Falante)

?

(Intérprete)



Com o objetivo de construir uma teoria da 
interpretação, a tentativa de partir diretamente de 
alguma teoria da crença ou de uma teoria do 
significado enfrenta problemas:

• Primeiro, as noções de crença e de significado 
são emaranhadas na prática (“conspiram juntas”): 
i.e. não podemos inferir a crença sem conhecer o 
significado e, por outro lado, não conseguimos 
inferir o significado sem ter acesso à crença.

• Segundo, há o problema de qual seria o tipo de 
evidência que haveria de contar para tal teoria: a 
evidência não pode estar nas próprias crenças ou 
nos significados, pois eles são justamente aquilo 
que ainda não se conhece – se quer conhecer!

O problema da interpretação



Proposta de Davidson: A noção de verdade seria 
uma noção menos opaca do que as noções de 
crença e de significado.

(Além disso, especificar as condições de verdade de 
um enunciado é também uma maneira de 
especificar o significado dessa sentença!)

A formulação davidsoniana do problema, então, 
fica sendo esta:

1) nós supomos que sabemos quais sentenças um 
falante toma como verdadeiras, e quando ele o 
faz (i.e. em que circunstâncias);

2) e a partir daí queremos saber o que ele quer dizer 
(i.e. quer significar), e no que ele acredita.

O problema da interpretação



Verdade: Tarski e a convenção-T



Dada uma sentença S, pode-se formular uma T-
sentença:

(T) S é verdadeira se e somente se p

ou:

(T) S é verdadeira se e somente se é o caso de 
que (i.e. se ocorrem as condições descritas 
por) p

A convenção-T pressupõe a distinção entre uso e 
menção, ou entre linguagem e metalinguagem.

Verdade: Tarski e a convenção-T



Exemplos:

“A neve é branca” é verdadeira se e somente 
se a neve é branca

“Schnee ist weiss” é verdadeira se e somente 
se a neve é branca

Verdade: Tarski e a convenção-T

é verdadeira se e somente se 

a neve é branca



Nas palavras de Davidson,

a convenção-T estipula que uma definição 

satisfatória de um predicado-de-verdade

“É verdade que...” para uma linguagem L 

– qualquer que seja essa definição –

deve ser tal que acarrete como teoremas

todas as sentenças da forma:

(T): “S é verdadeiro (em L) se e somente se 

p”.

Verdade: Tarski e a convenção-T



A base empírica para uma teoria da 
interpretação dos falantes, segundo 
Davidson, deve consistir de informações 
acerca de quais enunciados os falantes 
sustentam como verdadeiros.

A convenção-T de Tarski permite delimitar, 
extensionalmente, exatamente a classe 
dos enunciados verdadeiros de uma 
linguagem.

(Note-se a diferença sutil entre os dois predicados em 
negrito acima.)

Interpretação, verdade e 

convenção-T



Tarski especificou a classe das sentenças 

verdadeiras, fornecendo a extensão do 

predicado-de-verdade...

...mas não definiu seu significado, nem 

explicou que tipo de conexão pode existir 

entre a “realidade” expressa pela 

sentença p e o predicado “É verdade 

que...” aplicado a uma descrição S da 

sentença.

Interpretação, verdade e 

convenção-T



Para Davidson, a convenção-T de Tarski

não constitui uma teoria sobre a natureza

da verdade –

– mesmo porque tentar definir a verdade 

seria “tolice”, segundo ele (cf. Davidson, 

“The folly of trying to define truth”).

Ela é neutra em relação às concepções 

epistêmicas, metafísicas, ..., etc, sobre a 

verdade.

Interpretação, verdade e 

convenção-T



Em particular, observa Davidson, a despeito de 
alguns “lapsos” do próprio Tarski (e de 
Popper), não se trata propriamente de uma 
teoria correspondentista da verdade (caso 
em que p seria uma descrição do fato ao 
qual corresponde S);

– nem de uma teoria deflacionária, pragmática, 
descitacional (disquotational) de verdade, 
etc.

Quem desejar uma teoria desse tipo, poderá 
certamente formulá-la – porém terá que fazê-
lo à parte, à sua maneira, sobre o arcabouço 
geral proporcionado por Tarski.

Interpretação, verdade e 

convenção-T



Tradução radical (Quine)

Traduzido

Falante

Tradutor

Linguagem L

Enunciados P, 

Q, R, S...

Linguagem L’

Enunciados P’, 

Q’, R’, S’...



Tradução radical

Traduzido

Falante

Tradutor

Linguagem L

Enunciados P, 

Q, R, S...

Linguagem L’

Enunciados P’, 

Q’, R’, S’...

Circunstâncias

[Correlações]



Tradução radical

Falante Tradutor

Circunstâncias

{“Gavagai”}L {“Coelho”}L’

[Correlações]



Tradução radical

Falante Tradutor

Circunstâncias

{“Gavagai”}L

{“Partes não 

desconectadas 

de coelho”}L’

[Correlações]



Tradução radical

Falante Tradutor

Circunstâncias

{“Gavagai”}L {“Orelhudo”}L’

[Correlações]





Tradução radical

Falante Tradutor

Circunstâncias

{“Gavagai”}L {“Animal”)L’

[Correlações]



Tradução radical

Falante Tradutor

Circunstâncias

{“...”}L

{“Animal, exceto 

este espécime, 

nesta situação”)L’

[Correlações]



Tradução radical

Falante Tradutor

Circunstâncias

{“Gavagai”}L {“Veloz”)L’

[Correlações]



Indeterminação da tradução

Falante

Tradutor

Circunstâncias

Sistema de 

elocuções L:

A, B, C, ..., X, 

Y, Z, ...

Tradução L2:

A2, B2, C2, ..., 

X2, Y2, Z2, ...

[Correlações]

Tradução L1:

A1, B1, C1, ..., 

X1, Y1, Z1, ...

Tradução LN:

An, Bn, Cn, ..., 

Xn, Yn, Zn, ...



• QUINE, W. V. [2004] [1960]. “Translation 

and meaning”. In: QUINE, W. V. 

Quintessence: Basic readings from the 

philosophy of W. V. Quine, p. 119-168. Ed. 

por Roger F. Gibson, Jr. Cambridge, Mass. 

/ London: Belknap Press, 2004.

• Publicado originalmente em Word and 

object, 1960.



Interpretação radical (Davidson)

Interpretado

Falante X

Intérprete Y

Sistema de 

crenças S = {

B(X,P),B(X,Q),.

..}

Sistema 

atribuído S’ = 

{B(X,P’),B(X,Q’

),...}

Circunstâncias

[Correlações]

P

Q

R



Indeterminação da crença

Interpretado

Falante X

Intérprete Y

Sistema de 

crenças S = {

B(X,P),B(X,Q),.

..}

Sistema 

atribuído S’ = 

{B(X,P’),B(X,Q’

),...}

Circunstâncias

[Correlações]

P

Q

R

Sistema 

atribuído S’’ = 

{B(X,P’’),B(X,Q’

’),...}Sistema 

atribuído S’” = 

{B(X,P’”),B(X,Q

’”),...}

(...)



Princípio de caridade

Interpretado

Falante X

Intérprete Y

Sistema de 

crenças S = {

B(X,P),B(X,Q),.

..}

Sistema atribuído S’ = 

{B(X,P’),B(X,Q’),...} 

onde P’,Q’,... são 

majoritariamente 

verdadeiras

Circunstâncias

[Correlações]



Princípio de caridade

Interpretado

Falante X

Intérprete Y

Sistema de 

crenças S = {

B(X,P),B(X,Q),.

..}

Sistema atribuído S’ = 

{B(X,P’),B(X,Q’),...} 

onde P’,Q’,... são 

majoritariamente 

verdadeiras

Circunstâncias

[Correlações]

Pré-condição 

para a 

interpretação



Em suma:

O que Davidson propõe é uma estratégia 

para podermos ter uma teoria da 

interpretação capaz de funcionar – e uma 

maneira operacional de atribuir crenças –

sem precisar supor que a indeterminação 

da crença possa ser eliminada (o que 

seria uma suposição irreal).

O problema da interpretação 

revisitado



Referências (A)

• DAVIDSON, Donald. “Radical interpretation” 
(1973). In: Inquiries into truth and
interpretation, Cap. 9. Oxford: Clarendon
Press, 1984, 2001.

• DAVIDSON, Donald. “Belief and the Basis of 
Meaning” (1974). In: Inquiries into truth and
interpretation, Cap. 10.

• Originalmente publicado em: Synthese v. 27, 
n. 3/4, pp. 309-323, 1974.

• DAVIDSON,Donald. Ensaios sobre a 
verdade. São Paulo: Ed. Unimarco, 2002.



Um primeiro argumento, imperfeito

Argumento contra

o ceticismo (i.e. 

estabelece

a possibilidade de algum 

tipo de conhecimento do 

mundo)

Princípio de caridade

+

Coerência

Crença,

Verdade
Justificação+

Condições definidoras do conhecimento:

crença verdadeira justificada (JTB)

Um argumento anti-cético a la Davidson?



Segunda versão: entra em cena o Intérprete 
Onisciente de Davidson – Dalmyia (1990)

(1) Suponha-se a possibilidade lógica de um
Intérprete Onisciente (IO) – um usuário de
uma linguagem que possui todas e somente as
crenças verdadeiras.

(2) Dado o nosso mundo possível M, existe um
mundo possível M* que é tal como M, exceto
pelo fato de que o IO está presente nele. – De
(1)

(3) Se S é um falante em M com o conjunto de
crenças C, então S também tem C em M*. –
De (2)

Um argumento anti-cético a la Davidson?



(Continuação)
(4) Em M*, o IO interpreta S, e assim, pela
concepção de interpretação de Davidson,
compartilha a maior parte das crenças C de S.
(5) Ora, as crenças do IO são verdadeiras. –
Pela hipótese (1)
(6) Assim, a maior parte das crenças de S (o
subconjunto de C compartilhado por IO) são
verdadeiras. – De (4) e (5)
(7) Logo, as crenças C não podem ser
maciçamente falsas. – De (6)
(8) Se supusermos que as crenças C formam,
ademais, um sistema coerente, fica refutada
uma forma de ceticismo. QED.

Um argumento anti-cético a la Davidson?



Outra formulação (Ward 1989)
(1) Suponha-se a possibilidade lógica de um

Intérprete Onisciente (IO) – um usuário de

uma linguagem que possui todas e somente as

crenças verdadeiras.

(2) Para Davidson, a condição de um sujeito ser

inteligível pressupõe a possibilidade de

interpretá-lo.

(3) De (1) e (2) segue-se que, para um IO nos seja

inteligível, precisamos ser em princípio

capazes de interpretar a linguagem do IO.

(4) Para essa interpretação, uma condição

necessária é que intérprete e interpretado

compartilhem um sistema coerente de crenças

Um argumento anti-cético a la Davidson?



(Continuação)
(5) Assim, se o IO é inteligível (como em (3)), é

porque compartilhamos um sistema coerente

de crenças com o IO. (Se não

compartilhássemos,não poderíamos supor a

inteligibilidade em (1).)

(6) Mas o IO, por definição, tem somente crenças

verdadeiras. – Por (1)

(7) Assim, possuímos um sistema coerente de

crenças verdadeiras. – Por (4) e (6)

Assim, fica refutada uma forma de ceticismo.

QED.

Um argumento anti-cético a la Davidson?



Referências (B)

• DAVIDSON, Donald. “A coherence theory of
truth and knowledge” (1989). In: Subjective, 
intersubjective, objective, Cap. 10. Oxford: 
Clarendon Press, 2001.

• Reeditado em: E. Sosa / J. Kim (eds) –
Epistemology: An anthology, pp. 154-163. 
Malden, MA / Oxford, UK: Blackwell, 2000.

• “Uma teoria coerencial da verdade e do 
conhecimento”. Em: M. M. Carrilho (ed) –
Epistemologia: Posições e críticas, pp. 327-
360. Lisboa: Gulbenkian, 1991.
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143, 1989.
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truth and the ‘Omniscient Interpreter’”. The

Philosophical Quarterly v. 40, n. 158, pp. 

86-94, 1990.



Princípio de caridade na interpretação 

de mentalidades e sistemas de valores

Intérprete Y

Sistema de 

crenças S = {

B(X,P),B(X,Q),.

..}

Sistema atribuído S’ = 

{B(X,P’),B(X,Q’),...} 

onde P’,Q’,... são 

majoritariamente 

verdadeirasPré-condição 

para a 

interpretação

Vittore Carpaccio, “Visione di Sant’Agostino”, 1502



Princípio de caridade na interpretação 

de mentalidades e sistemas de valores

Intérprete Y

Sistema de 

crenças S = {

B(X,P),B(X,Q),.

..}

Sistema atribuído S’ = 

{B(X,P’),B(X,Q’),...} 

onde P’,Q’,... são 

majoritariamente 

verdadeirasPré-condição 

para a 

interpretação

Mondino, Anatomia, 1495



Princípio de caridade na interpretação 

de mentalidades e sistemas de valores

Intérprete Y

Sistema de 

crenças S = {

B(X,P),B(X,Q),.

..}

Sistema atribuído S’ = 

{B(X,P’),B(X,Q’),...} 

onde P’,Q’,... são 

majoritariamente 

verdadeirasPré-condição 

para a 

interpretação

Dorothea Lange, “Migrant Mother”, 1936



Princípio de caridade na interpretação 

de mentalidades e sistemas de valores

Intérprete Y

Sistema de 

crenças S = {

B(X,P),B(X,Q),.

..}

Sistema atribuído S’ = 

{B(X,P’),B(X,Q’),...} 

onde P’,Q’,... são 

majoritariamente 

verdadeirasPré-condição 

para a 

interpretação

W. J. Topley, “Ukrainian Immigrants at Québec”, c.1911
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O terceiro dogma do empirismo segundo 

Davidson
Como saber que os falantes de L têm um esquema 

conceitual diferente do nosso, nós que falamos M?

1 – Quando um esquema conceitual é diferente do 

nosso? (Supondo intraduzibilidade total) (a) 

Quando ele é majoritariamente verdadeiro porém 

intraduzível para o nosso?

2 – Mas a noção de verdade não pode ser 

entendida independentemente da noção de 

tradução.

3 – Quando dois esquemas conceituais são 

distintos? (Supondo intraduzibilidade apenas 

parcial) (b) Quando os falantes de L aceitam como 

verdadeira uma gama importante de enunciados 

que os falantes de  M consideram falsos, e vice-

versa?



O terceiro dogma do empirismo segundo 

Davidson
(Continuação)

4 – Seria preciso então pinçar enunciados 

verdadeiros em L e mostrar que muitos deles 

podem ser traduzidos em enunciados em M que 

nós consideramos falsos.

5 – Mas pelo princípio de caridade, quando nós 

traduzimos entre L e M, tendemos a interpretar a 

maior parte das teses de L como verdadeiras 

também em M; isso não é uma opção, é uma 

condição.

6 – Logo, não há como caracterizar a diferença 

entre os esquemas conceituais de quem fala L 

e quem fala M.



O terceiro dogma do empirismo segundo 

Davidson

A noção de esquemas conceituais que são diferentes não 
é inteligível – nem tampouco a noção de esquemas que 
são idênticos!

Isso acontece porque a diferenciação entre esquemas 
conceituais repousa, em última análise, sobre o “terceiro 
dogma do empirismo” (depois do dogma da dicotomia 
analítico / sintético e do dogma do reducionismo de 
significado).

Trata-se do dogma do dualismo entre esquema 
conceitual e realidade.



• A distinção usualmente traçada entre esquema 

conceitual e realidade não-interpretada:
             
     conceitos 

        Conceitos 
 
             Esquema 
             conceitual 
 
       Conceitos 
 
               

     REALIDADE 
 

 DOMÍNIO A   CONJUNTO DE ASPECTOS  
 
              CONJUNTO DE 

              ASPECTOS  
 

 CONJUNTO DE ASPECTOS    DOMÍNIO B 
 

O terceiro dogma do empirismo segundo 

Davidson



O terceiro dogma do empirismo segundo 

Davidson
«

»



O terceiro dogma do empirismo segundo 

Davidson

«

»



O terceiro dogma do empirismo segundo 

Davidson

«

» [Davidson – “Sobre a própria idéia de um esquema conceitual”]



Donald Davidson

O terceiro dogma do empirismo

Pergunta: que implicações a crítica davidsoniana tem para 
projetos tais como:

• A distinção entre formalismo e interpretação;

• Regras de correspondência;

• Critério empirista de significado;

• Distinção teórico/observacional;

• A nitidez da distinção entre uma epistemologia e uma 
metodologia empiristas e outras epistemologias / 
metodologias.

• Que implicações isso tem para a teoria do conhecimento 
científico?

• Que empirismo será esse – se é que ainda se trata de um 
empirismo?

• Que implicações isso pode ter para a discussão sobre 
incomensurabilidade entre paradigmas (Thomas Kuhn)?
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Para onde vai o empirismo após 

Neurath, Hempel, Quine e 

Davidson?

Foto: Filip Molcan – “Road to nowhere” – Usado com 

permissão


