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Neste paper, tento fornecer uma breve introdução à tese da indeterminação da tradução radical,

como é apresentada no Capítulo Dois do Palavra e Objeto de Quine. Começo explicando o que a

tese é, como a concebo. Depois, eu considero como alguém poderia defender a tese. Finalmente,

examino diversos aspectos das discussões de Quine sobre a tese.

I . O QUE É A TESE?

Considere duas maneiras de traduzir a teoria dos números na teoria dos conjuntos. O método de

Von Neumann identifica cada número natural, incluindo zero, com o conjunto de números

menores que ele. O método de Zermelo identifica zero com o conjunto vazio e identifica todos os

outros números naturais n com o conjunto de unidades cujo único membro é n - 1. Embora cada

um dos esquemas resultantes traduz uma sentença considerada verdadeira na teoria dos

números por alguma considerada verdadeira na teoria dos conjuntos, e similarmente para

sentenças consideradas falsas na teoria dos números, traduções alternativas não são de alguma

maneira equivalentes e podem até mesmo diferir no valor verdade. Por exemplo, a sentença

‘Três é um membro de cinco’ (o qual não é atribuído nenhum valor verdade pela teoria dos

números não reduzidos), é traduzida por uma sentença verdadeira sob o esquema de von

Neumann e por uma sentença falsa sob o esquema de Zermelo. A maioria dos filósofos devem

aceitar que não faz sentido perguntar que esquema geral para traduzir a teoria dos números na

teoria dos conjuntos é o esquema correto, embora em certos contextos um ou outro sejam mais

convenientes. Em consequência, pode ser sem sentido perguntar o que é a tradução correta de

uma sentença particular da teoria dos números a menos que se pergunte relativo a algum

esquema geral previsto para traduzir a teoria dos números na teoria dos conjuntos.

Traduzir uma língua natural para outra ordinariamente procede contra um esquema geral de

tradução previsto, e.g., a maneira usual de traduzir o francês para o inglês. Se nenhum esquema

desse tipo é previsto com antecedência, podemos falar de tradução radical. A tese de Quine

sobre a indeterminação da tradução radical alega que a tradução de uma linguagem natural para

outra se assemelha à tradução da teoria dos números para a teoria dos conjuntos em que vários

sistemas gerais de tradução igualmente bons, mas não-equivalentes, são sempre possíveis, e

alguém pode falar de uma tradução ‘correta’ de uma sentença única apenas relativo a algum

esquema geral de tradução previsto.
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Deve-se ver a tese de Quine dentro do contexto do seu ataque geral às tentativas filosóficas de

atribuir poder explicativo a significado, significados*, proposições, atitudes proposicionais, etc.

É bem conhecido que Quine nega que alguém pode explicar a verdade dizendo que alguma coisa

é verdadeira em virtude do seu significado. Quine também nega que haja poder explicativo na

postulação de proposições e atitudes proposicionais, e.g., ele nega que alguém pode explicar por

que uma pessoa aceita uma sentença dizendo que se aceita a proposição que a sentença

expressa. Mais geralmente, Quine objeta a maioria das falas filosóficas (como aposto ao

ordinário) acerca de significado, significados, proposições e atitudes proposicionais.

Alguns filósofos iriam apelar à tradução a fim de defender a fala filosófica sobre o significado,

significados, proposições, e/ou atitudes proposicionais, falando de significado como sendo o que

é preservado na boa tradução e sustentando que uma sentença em uma língua é traduzida

corretamente por uma sentença em outra língua se ambas as sentenças expressam a mesma

proposição. Eles supõem que a proposição expressada pelas palavras de uma pessoa depende

inteiramente do significado das palavras, que eles supõem como sendo independentes de

qualquer esquema geral previsto da tradução. Esses filósofos negam a tese da indeterminação da

tradução radical. Eles negam que a tradução das teorias dos números na teoria dos conjuntos é

representativa da tradução de uma linguagem natural para outra. Eles vão querer dizer que o

precedente não é, estritamente falando, tradução em absoluto, uma vez que o significado não é

preservado. Quine reivindica que o significado nunca é preservado - ou, ao invés disso, alguém

pode falar da preservação do significado apenas em relação a algum esquema geral da tradução.

Ambos os lados reconhecem uma diferença entre a tradução da teoria dos números na teoria dos

conjuntos e a tradução de uma linguagem natural para outra. Quine acredita que a diferença é

que para as linguagens naturais há um esquema de tradução único que é geralmente aceito e

que, apesar disso, achamos impossível especificar em detalhes uma das muitas alternativas

igualmente possíveis. Seus oponentes acreditam que a diferença é que a boa tradução das

linguagens naturais preservam o significado. Eles sustentam que a aceitação geral de, e.g,

esquemas familiares de traduzir o Francês para o Inglês é baseado sob um reconhecimento geral

de relações de significado previamente existentes. Quine sustenta que o ‘reconhecimento’ dessas

relações de significado (i.e. relações de tradução) pressupõe aceitação prévia de alguns

esquemas gerais da tradução e que é apenas a aceitação do esquema que faz com que as relações

de significado se mantenham.

Outra e importante maneira na qual a diferença entre Quine e seus oponentes pode se

manifestar é que, se Quine está certo, a indeterminação não afeta somente declarações sobre o

que as palavras de um estranjeiro significam, mas também declarações sobre suas atitudes

psicológicas. Expressar uma crença de um estrangeiro em Inglês é oferecer uma tradução da

maneira que ele pode expressar sua crença em sua própria língua. Então, se Quine está certo,

estritamente falando, devemos dizer de um estrangeiro que ele acredita, tem esperança (hopes),

espera (expects), teme (fears), etc. que fulano de tal, apenas a respeito de um esquema geral da

tradução (onde a referência a tal esquema pode ser omitida apenas se o esquema em questão é o

usual para traduzir suas línguas para outras). Quine sustenta que crenças, esperança,

expectativa, fé, etc. são melhores construídas como atitudes sentenciais, então que e.g. em

primeira instância a crença é a aceitação de uma sentença em uma linguagem própria. Ele

sustenta que alguém pode construir atitudes psicológicas como atitudes proposicionais -



exprimíveis em outra língua - apenas a respeito de um esquema de tradução previsto. Seus

oponentes reivindicam que crença, esperança, espera, medo, etc. são, em primeira instância,

atitudes com respeito a proposições e que as atitudes sentenciais são atitudes com respeito a

sentenças que expressam as proposições para as quais se tem atitudes proposicionais. Para os

oponentes de Quine, a tradução correta mira encontrar uma sentença em nossa língua que

expressa a mesma proposição como uma sentença em uma língua estrangeira. Então, uma

maneira de colocar a diferença entre Quine e seus oponentes é que Quine acredita que ao nível

mais básico, uma pessoa tem atitudes com respeito a sentenças e que atitudes proposicionais

não constituem a base e explicam suas atitudes sentenciais, ao passo que os oponentes de Quine

acreditam que, no fundo, atitudes psicológicas de uma pessoa são atitudes proposicionais, que

constituem a base e explicam suas atitudes sentenciais.

II. Como a tese ou sua negação pode ser sustentada?

É improvável que Quine forneça um claro contra exemplo para a alegação de seus oponentes.

Por exemplo, se ele dissesse que as traduções alternativas da teoria dos números para a teoria

dos conjuntos são provas de indeterminação, seus oponentes responderiam que esses não são

exemplos de tradução real tal como entre o francês e o inglês, que tenta preservar o significado.

Qualquer um que defenda Quine deve concordar que há uma grande diferença entre a tradução

de linguagens naturais e a tradução da teoria dos números para a teoria dos conjuntos e essa é

uma dificuldade do exemplo teoria dos números-teorias dos conjuntos. Haverá uma dificuldade

similar com qualquer exemplo que alguém possa oferecer desde que, para que o exemplo seja

viável, a linguagem em questão seja bastante estruturada da maneira que a teoria dos números e

a teoria dos conjuntos são e a linguagem natural como um todo não. Portanto, não seria factível

tentar oferecer uma alternativa para o método usual de tradução do francês para o inglês, uma

vez que neste momento não podemos dar uma especificação rigorosa do nosso presente método.

No presente, não podemos nem mesmo dar uma descrição sintática completa, seja do inglês ou

do francês, enquanto podemos dar uma descrição sintática completa de uma linguagem na qual

expressamos a teoria dos números ou a teoria dos conjuntos.

Os oponentes de Quine provarão estarem corretos se eles puderem mostrar que a evidência

relevante acerca da linguagem de uma pessoa, acerca da tradução, ou sobre os estados

psicológicos sustenta a teoria de que uma boa tradução descobre relações de significado

existindo antecedentemente (que não são relativas a um esquema geral de tradução previsto) ou

(o que é provavelmente outro jeito de colocar a mesma coisa) que a evidência sustenta a teoria

de que crenças e outras atitudes psicológicas são construídas como atitudes proposicionais.

Quine se provará correto se puder ser mostrado que a evidência não justifica a postulação de

atitudes proposicionais ou relação de significado existindo antecedentemente. Devemos

perguntar se a evidência ‘determina exclusivamente’ um esquema geral de tradução ou a

interpretação de suas palavras, i.e., se a evidência pode sustentar racionalmente um esquema de

tradução exclusivo de qualquer maneira que a evidência possa apoiar racionalmente uma

conclusão em detrimento de outra. Nesse sentido, é claro que a evidência pode ‘determinar

exclusivamente’ o que as atitudes sentenciais de uma pessoa são, e.g., pode determinar

exclusivamente uma boa aproximação, que sentenças e até mesmo quais sentenças ele aceitaria

sob condições de percentual variante. Por outro lado, nesse sentido a evidência não ‘determina



exclusivamente’ um esquema geral de tradução ou interpretação da teoria dos números na teoria

dos conjuntos.

As seguintes considerações dizem respeito ao significado das palavras de uma pessoa: seu uso de

uma língua na comunicação, seu uso da língua em vários ‘jogos de linguagem’ sociais, tal como

apostar, cumprimentar, prometer, ordenar, etc.; e, mais importante, a função de sua língua na

formação e expressão de atitudes psicológicas tal como crenças e desejos. A relevância dessa

última consideração se segue imediatamente do fato de que a questão entre Quine e seus

oponentes pode ser reduzida a se ou não a evidência justifica a postulação de atitudes

proposicionais além das atitudes sentenciais.

As duas primeiras considerações, relativas ao emprego, podem ser ignoradas, uma vez que se a

terceira consideração não pode excluir a indeterminação da tradução, é extremamente

improvável que a atenção ao emprego real o faça. Pode ser plausível argumentar que a

linguagem serve principalmente como um instrumento de livre expressão do pensamento e que

é um erro para o linguista concentrar sua atenção em preocupações práticas do emprego real e

dos jogos de linguagem
2
. As restrições impostas a possíveis traduções pela participação de um

falante nos jogos de linguagem assemelha-se às restrições discutidas abaixo colocadas pelos

efeitos da percepção nas sentenças que uma pessoa aceita, onde, ademais, as restrições devido

aos jogos de linguagem são muito mais fracas. A indeterminação, se surgir, resulta de problemas

na tradução de discursos relativamente abstratos e teóricos. Em nosso exemplo, a

indeterminação surge através da dificuldade na tradução de declarações da teoria abstrata dos

números. Uma vez que tal indeterminação surge, também afeta declarações de percepção tal

como ‘Existem cinco maçãs nesta tigela’; e não é sensivelmente afetado por jogos de linguagem

(contando?), alguém poderia jogar com números (alguém pode contar com qualquer um dos

números de von Neumann ou Zermelo). Similarmente, se a função da percepção não elimina a

indeterminação na tradução de sentenças na, e.g, teoria física ou química, é improvável que a

atenção ao emprego real ou jogos de linguagem (apostas, saudações, promessas, pedidos, etc.)

elimine a indeterminação.

O significado não é muito uma questão de quais palavras uma pessoa realmente usa. Que

palavras ela pode ter usado são mais relevantes. Diferentes pessoas têm diferentes maneiras de

falar, diferentes frases favoritas, etc. Esse fato óbvio não significa que sentenças de tais pessoas

diferentes devem ser traduzidas de maneira diferente. Requerendo similaridade no emprego

atual (ao invés do emprego possível) como um critério de traduzibilidade quase, certamente,

excluiria toda tradução, uma vez que qualquer pessoa usa essas palavras de maneira diferente.

Eu não quero dizer algo diferente por sentenças de teoria dos conjuntos do que você quer dizer

só porque você e eu usamos essas sentenças de maneira diferente, e.g, só porque eu conto com

os números de von Neumann enquanto você conta com os de Zermelo, já que eu sempre poderia

fazer do seu jeito.
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A questão, então, é essa. ‘A evidência sustenta a postulação de atitudes proposicionais que

constituem a base das atitudes sentenciais?’ Se sim, não há indeterminação da tradução, uma

vez que uma sentença estrangeira expressando a atitude de um estrangeiro deve ser traduzida

por uma sentença em nossa língua que devemos usar para expressar a mesma atitude. Se a

evidência não sustenta a postulação de atitudes proposicionais, há indeterminação uma vez que

uma crença deve ser interpretada como uma atitude sentencial e podemos ter a mesma crença

de um estrangeiro apenas em relação a algum esquema previsto para a tradução de sua língua

para a nossa.

Nossa evidência sobre uma atitude psicológica de uma pessoa incluirá todos os seus

comportamentos, incluindo sua fala. Podemos também ‘experimentar’ como ele, e, em princípio,

aprender tudo de suas disposições comportamentais. Queremos encontrar uma teoria

psicológica que descreve seu comportamento e disposições. A grosso modo, esperamos de seu

comportamento como sendo explicável em termos de crenças e desejos, incluindo planos e

objetivos. Seus proferimentos e disposições para proferir podem, algumas vezes, ser explicadas

como expressões de suas atitudes psicológicas. Em princípio, podemos quase certamente

descobrir suas crenças, desejos, etc. como ele deve expressá-las, i.e, podemos descobrir suas

atitudes proposicionais. Se podemos traduzir suas sentenças, podemos descobrir suas atitudes

sentenciais; se podemos descobrir que atitudes proposicionais suas sentenças expressam,

podemos traduzir essas sentenças. A questão é se as restrições à nossa escolha de teoria

psicológica requer que suas atitudes psicológicas sejam atitudes proposicionais; i.e, a questão é

se essas restrições nos permitem traduzir sua maneira de expressar suas atitudes psicológicas.

Uma teoria psicológica é tratada de forma útil como a descrição de um modelo psicológico, em

que tal descrição corresponde a um fluxograma ou programa de um mecanismo que representa

a pessoa em questão.
3

Em tal modelo, crenças, planos, desejos, etc. seriam armazenados na

memória (feito a memória de um computador). A ação seria mais ou menos uma de crenças,

desejos, etc. armazenados. Certos estados do mecanismo, que correspondem a estados

psicológicos tal como a fome, dariam origem aos desejos. Certos outros estados, que

correspondem a estados perceptivos induzidos pelo ambiente, dariam origem às crenças acerca

do ambiente. Certos processos no mecanismo corresponderiam a raciocínios conscientes e

inconscientes  que resultam em novas crenças, desejos, etc.

Tal mecanismo requer alguns meios para representar o que é acreditado, desejado, etc.

Representações de crenças e desejos são armazenados na memória e manipulados no raciocínio

e pensamento. O cérebro e o sistema nervoso, concebidos como tal mecanismo, requerem tais

meios de representação. Numa visão, essa representação dependeria pesadamente da linguagem

da pessoa. O mecanismo pode até mesmo ser concebido como armazenando (espécimes de)

sentenças da sua linguagem na memória e manipulando essas sentenças no raciocínio e no

pensamento. Em uma visão alternativa, agradável àqueles que acreditam nas atitudes

proposicionais, seria que há uma forma básica de representação, quase uma linguagem de
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pensamento básica, na qual a pessoa raciocina e pensa. Nesta visão, quando uma pessoa fala, ela

codifica seus pensamentos na sua linguagem; e quando ela entende alguém, deve decodificar o

que a outra pessoa disse traduzindo-a na sua linguagem de pensamento básica.
4

A segunda visão

não é de todo plausível, uma vez que tipicamente os pensamentos de alguém já estão na

linguagem. (Quando se aprende uma nova língua, alguém pode, à primeira, ter que codificar

seus pensamentos; mas esperançosamente ele vem a pensar diretamente na nova língua.) Pode

ser que uma aceitação acrítica da segunda visão leva à aceitação da visão de que há atitudes

proposicionais. Rejeitar a segunda visão não leva automaticamente à rejeição das atitudes

proposicionais, embora tenda a enfraquecer a visão de que atitudes proposicionais subjazem as

atitudes sentenciais.

A maioria das restrições acerca de possíveis interpretações das crenças de alguma pessoa e

outras atitudes psicológicas surgem a partir do papel da percepção em trazer novas crenças e

modificações antigas. Crenças que surgem da percepção devem ter algo a fazer com o ambiente.

Se alguém sabe como uma pessoa iria reagir a várias situações perceptivas, i.e. como várias

situações iriam afetar suas crenças pela percepção, então esse alguém tem uma grande porção

de informação sobre como as crenças da pessoa devem ser interpretadas. Informação da

influência de estados do corpo sobre o desejo (e.g. fome) desempenhará um papel similar

restringindo interpretações de atitudes psicológicas, embora por conta da maior variedade de

efeitos da percepção, esta informação sobre desejo seja provavelmente não tão importante e

possa ser ignorada. Informação sobre a forma que uma pessoa raciocina talvez nos ajude a

identificar verdadeiros conectivos lógicos funcionais, embora Quine negue que possamos

unicamente identificar quantificadores de alguma pessoa (estas palavras que correspondem aos

nossos ‘todo', ‘algum’, ‘cada um’, ‘todos’ etc). Se considerarmos o efeito do raciocínio a ser

conectado ao da percepção, i.e. se levarmos a percepção a afetar a crença tanto diretamente

quanto por inferência, talvez supuséssemos que as restrições principais da tradução da

linguagem de uma pessoa e interpretação de suas atitudes psicológicas estão situadas pela

maneira que suas crenças são afetadas pelas situações percepcionais variáveis.

Em outras palavras, para nossos propósitos a interpretação das palavras e estados psicológicos

de uma pessoa é uma função de sentenças que ele agora aceita e rejeita junto com suas

disposições em aceitar ou rejeitar sentenças como um resultado de estarem situadas em várias

situações percepcionais. Resumirei isso como ‘disposições de uma pessoa a aceitar sentenças’,

propositando incluir suas disposições a rejeitar bem como sua atual aceitação e rejeição de

sentenças. A questão entre Quine e seus oponentes é: se ou não as disposições de uma pessoa a

aceitar sentenças determinam uma única interpretação dessas sentenças.

Não há maneira única de interpretar teoria dos números dentro da teoria dos conjuntos. Um

‘falante da teoria dos números’ aceita vários teoremas de teoria dos números e várias outras

afirmações sobre números de objetos no mundo. Suas disposições a aceitar sentenças também

incluem disposições a acreditar que há sete maçãs em uma sacola se assim lhe parece, etc. Todos

esquemas de tradução em teoria dos conjuntos são compatíveis com tais disposições. Dão
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grosseiramente traduções equivalentes para sentenças da percepção; mas eles são ainda capazes

de divergir radicalmente para sentenças mais teóricas.

Toda tradução é como esta da teoria dos números para a teoria dos conjuntos? Quine diz,

“deve-se apenas refletir sobre a natureza dos possíveis dados e métodos para apreciar a

indeterminação” (p. 72). Quando alguém pensa no exemplo da teoria dos números-teoria dos

conjuntos está inclinado a concordar, embora o ponto não tenha sido feito com absoluta certeza.

III. Observações Adicionais

Alguns aspectos da discussão atual de Quine no Capítulo Dois podem ser enganadores; e nesta

seção final eu gostaria de me prevenir contra certos mal-entendidos.

Primeiro, e provavelmente mais importante, Quine concede formulações behavioristas

enganadoras de sua tese. Estas formulações talvez sugiram, incorretamente, que ele está

cometido ao behaviorismo filosófico e, pior, o levam a falar coisas que parecem obviamente

falsas. Considere por exemplo o terceiro parágrafo do Capítulo Dois, que começa como se segue:

Pode-se fazer sentido do ponto, reformulando-o da seguinte forma: a totalidade infinita de sentenças de

qualquer linguagem de qualquer falante pode ser tão alterada, ou mapeada em si, que (a) a totalidade de

disposições do falante ao comportamento verbal permanece invariante, e ainda (b) o mapeamento não é

mera correlação de sentenças com sentenças equivalentes, em qualquer sentido plausível de equivalência

entretanto frouxa.

Mas se a sentença A é mapeada na sentença B, isto iria parecer que uma conversa ou palestra

contendo A é mapeada em outra contendo B para que disposições ao comportamento verbal

(incluindo aquelas disposições a conversar ou palestrar) sejam alteradas. O problema aparece

porque aqui e em outro lugar, Quine fala de disposições ao comportamento verbal onde (de

acordo comigo) ele devia falar do que eu chamei de disposições a aceitar sentenças. Logo, o que

ele quer dizer aqui é que há uma forma de mapear as sentenças de um falante sobre si mesmas

que preserve suas disposições a aceitar sentenças e ainda nem sempre correlacione sentenças

com sentenças equivalentes.

É verdade que Quine toma a aceitação de uma sentença como uma disposição a consentir com a

sentença, de maneira que onde eu falaria de disposições a aceitar sentenças, ele fala de

disposições a consentir com sentenças. Isso sugere que Quine é um behaviorista filosófico no

final das contas. Alguém talvez até reaja ao argumento de Quine da seguinte maneira:

Quine mostra que a análise behaviorista de conceitos semânticos não pode ser dada; mas que

representa apenas outra instância da falha do behaviorismo filosófico.

Mas tal reação é superficial e ignora a própria discussão de Quine sobre disposições (pp. 222-5).

Quine não iria distinguir conceitos teóricos de conceitos disposicionais - de certa maneira, todos



conceitos são teóricos de acordo com ele. Em luz da rejeição de Quine da distinção

analítico-sintético e suas restrições Duhemianianas contra a redução fenomenalista em ‘Dois

dogmas’, iria ser estranho se seu argumento aqui dependesse de tal visão ultrapassada como

behaviorismo filosófico. De fato, as considerações esboçadas acima não dependem de tal visão.

Que as coisas possam aparecer de outra maneira se deve em parte a tentativa de Quine nesse

capítulo de fazer pelo menos duas coisas de uma vez só. Além de apresentar o caso para a

indeterminação, ele também define substitutos ‘behaviorísticos’ parciais para noções filosóficas

como significado, sinônimo, analiticidade, observação, sentença, etc. (Lembre-se que tais

substitutos ‘behaviorísticos’ podem ser noções teóricas). É verdade que os substitutos de Quine

não são muito próximos
5
; e talvez alguém possa imaginar melhores. Mas a discussão de Quine

dessa tese da indeterminação pode ser apresentada independentemente de sua descrição de tais

substitutos (tenho feito isso acima) e não depende dele. Na verdade, a dependência vai para o

outro lado. Se o ceticismo de Quine sobre significado e tradução está certo, não se poderia

fornecer substitutos behaviorísticos muito bons para noções na teoria do significado.

Entretanto, existem um par de lugares onde o interesse de Quine em substitutos behaviorísticos

leva-o a impor restrições aparentemente arbitrárias às provas relativas à interpretação das

palavras de uma pessoa. Isso pode sugerir que Quine não pode argumentar pela indeterminação

se ele inclui as evidências excluídas. A fim de rebater tais sugestões, é útil manter o exemplo da

teoria dos números-teoria dos conjuntos em mente. Nesse exemplo há indeterminação até

mesmo considerando todas as possíveis razões para preferir uma tradução a outras.

Por exemplo, Quine toma a evidência de palavras de uma pessoa a ser restringida a suas

disposições para responder a estimulações percepcionais curtas, as quais a máxima extensão é

determinada pelo o que ele chama de o modo de estimulação. A mais convincente razão

oferecida por não considerar reações a estímulos de grande extensão de uma pessoa (e.g., um

mês) é que entre tais estímulos extensivos estará algum que clama por mudança de linguagem,

onde diferentes pessoas gostariam (em abstinência de pressão social) mudar em diferentes

maneiras, embora não queiramos contar tais divergências, como mostrar que agora eles querem

dizer alguma coisa diferente por suas palavras (Cf. p. 63.). Por outro lado, estimulações

extensivas podem ser relevantes ao significado. Para usar o exemplo de Darmstadter, o

significado de certos termos teóricos talvez dependa, em parte, da teoria de um experimento

particular, ou série de experimentos; apesar de que isto iria tomar um tempo considerável (e.g.,

um mês) para um investigador convencer-se que certo aparato experimental está ligado

corretamente e está em boas condições de funcionamento. Excluir estimulações problemáticas,

limitando o módulo, pode ser excluir evidência relevante que restringe a interpretação dos

termos teóricos - e os oponentes de Quine podem querer argumentar que indeterminação parece

5
Quine reivindica a maior precisão para os seus substitutos quando estes são aplicados a "sentenças

observacionais'. Mas ele define 'sentença observacional' de tal forma que a conjunção de uma sentença

observacional com uma sentença analítica de estímulo (uma sentença que todos na comunidade aceitam

firmemente, de modo a que nenhuma breve experiência perceptiva possa levá-los a desistir dela) é outra

frase de observação com o mesmo significado de estímulo que a primeira (embora, por exemplo, não se

tomaria ordinariamente estas sentenças como "sinónimos"). Eu discuto a natureza do empreendimento

de Quine no fornecimento de tais substitutos para noções ultrapassadas em 'Quine on Meaning and

Existence', Review of Metaphysics 31 (1967) 124-1 51, 343-367.



surgir apenas porque esta evidência relevante tem sido ignorada. Portanto, é importante

enfatizar que o exemplo teoria dos números-teoria dos conjuntos mostra que indeterminação de

tradução pode permanecer mesmo se a evidência inclui as reações de uma pessoa a estímulos

percepcionais de qualquer extensão. (Neste caso, estimulações mais extensivas iriam

principalmente permitir tempo para descobrir provas complicadas e tempo para contar coleções

maiores).

Outro exemplo do mesmo ponto ocorre quando Quine rejeita muito rapidamente uma sugestão

de Grice e Strawson, novamente permitindo que seu argumento pareça mais fraco do que é. Ele

declara a sugestão como se segue:

S1 e S2 são definidos como sendo sinônimos quando, para cada S, as mesmas experiências

confirmam (e desconfirmam) S1 na hipótese S como confirmam (e desconfirmam) S2 em S.

Depois de algumas reformulações, isso se torna:

S1 e S2 são sinônimos se para todo S o condicional composto de S e S1 e este de S e S2 são

estímulos sinônimos.

Quine, então, argumenta como se segue:

Mas agora é aparente que a definição falha em prover uma relação mais rígida entre S1 e S2 do que a

sinonímia de estímulo. Pois, se S1 e S2 são estímulos sinônimos, então, a fortiori os condicionais também

são. (p. 64 com um erro de impressão corrigido).

Entretanto, a alegação final de Quine assume que a condicional é verdade funcional; e neste

contexto não pode ser. Grice e Strawson são provavelmente melhores construídos enquanto

argumentam que quando alguém tenta interpretar as palavras de uma pessoa, deve-se levar em

conta como ele raciocina. Um oponente de Quine pode sentir que a indeterminação pode ser

evitada se alguém fizer isso. Portanto, é mais uma vez importante considerar o exemplo teoria

dos números-teoria dos conjuntos a qual mostra que atenção à inferências indutivas nem

sempre descartam a indeterminação. (Não é óbvio que a inferência dedutiva é relativa para este

exemplo. Talvez alguém possa oferecer uma evidência indutiva para a conjectura de Fermat.

Para Quine e os quineanos, a evidência indutiva de um tipo muito geral para a verdade da teoria

dos números reside no sucesso da aplicação.)

Finalmente, deixe-me notar que o exemplo da teoria dos números-teoria dos conjuntos lança

uma luz sobre uma passagem que o leitor pode achar obscura:

… sistemas rivais de hipóteses analíticas podem conformar-se a todas as disposições do discurso [i.e.,

disposições para aceitar sentenças — G.H.] dentro de cada uma das línguas em questão e ainda ditar, em

incontáveis casos, traduções totalmente diferentes; não meras paráfrases mútuas, mas as traduções cada

uma das quais seria excluída por o outro sistema de tradução. Duas dessas traduções podem até ser

patentemente contrárias em valor verdade, desde que não haja estímulos que encorajem parecer favorável

a qualquer um dos dois (pp. 734).



A última frase é parcialmente explicada pelo exemplo. Uma frase como "Três é um membro de

cinco" é traduzida por von Neumann numa frase verdadeira da teoria do conjunto e por Zermelo

numa frase falsa. Não recebe valor verdade na teoria dos números, nem qualquer estímulo

"encorajaria" o seu assentimento ou desacordo. (Note, a propósito, que o Quine aqui usa a

palavra "encorajar", embora tenha anteriormente introduzido cuidadosamente uma distinção

entre os termos técnicos "incitar" e "provocar", p. 30. Além disso, Darmstadt assinalou que a

passagem deve ler-se 'encorajar o assentimento ou o desacordo'). O exemplo não é totalmente

bem sucedido na interpretação da citação, uma vez que as disposições para aceitar sentenças

não são totalmente preservadas. Mas sugere o que seria necessário para um exemplo adequado.

São necessárias duas teorias (possivelmente idênticas), a teoria T1 traduzida e a teoria T2

traduzida. Cada teoria deve ser formalizada e cada uma deve falhar em atribuir um valor

verdade a algumas frases. É preciso encontrar duas formas diferentes de traduzir frases de T1 e

T2, de modo que a verdade, a falsidade e a indeterminação do valor verdade sejam preservadas e

que alguma frase em T1 seja traduzida por p na primeira tradução e por q na segunda tradução,

embora nem p nem q recebam um valor de verdade em T2, onde p se e somente se não-q for

considerado verdadeiro (isto é, se for provável) em T2, e onde as traduções devem ser tão

aceitáveis, qua traduções, como as utilizadas para traduzir a teoria dos números em teoria de

conjuntos. Esta última condição é necessária a fim de descartar exemplos ad hoc do seguinte

tipo (sugerido por Kripke):

Tome T1 e T2 como sendo a mesma e como sendo, e.g., a teoria dos conjuntos sem o axioma da escolha.

Deixa a primeira tradução traduzir cada sentença por si mesma. Deixe a segunda traduzir cada sentença

por si mesma com duas exceções: O axioma da escolha é traduzido pela sua negação e vice-versa.

Não aceitaríamos este como um bom exemplo, porque é menos simples ou mais ad hoc do que

as traduções homofônicas e de identidade usuais, embora seja, claro, difícil dizer quais

considerações afetam a simplicidade ou a ad hocquicidade (ad hocness). Seria bom ter um

exemplo do tipo já descrito que não é ad hoc da maneira que o exemplo de Kripke é, mas é tão

convincente quanto o exemplo da teoria dos números-teoria dos conjuntos; entretanto, eu não

fui capaz de descobrir nenhum.
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