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Resumo 

Este texto apresenta algumas das noções básicas do Donald Davidson a respeito da 
linguagem e da interpretação, destacando a sua teoria holista do significado, a sua crítica ao 
dualismo esquema conceiíitallconteúdo empírico e o papel da incomensurabilidade na 
inteiprctação radical. A teoria davidsoniana do significado propõe uma abordagem holista 
quanto às noções de referência, significado e verdade. Com isso, Davidson pennite que se 
fale de extensionalidade e objetividade no mundo, sem se apoiar nas teorias tradicionais 
sobre a referência. A partir da tese segundo a qual não existe um "terceiro elemento" 
mediador entre a linguagem e o mundo, seja ele um "dado sensorial", tal como os realistas 
reivindicam, ou um "significado convencional", tal como querem os anti-realistas, toma-se 
possível trabalhar a noção de incomensurabilidade apenas como uma comunicação 
temporariamente interrompida. Davidson descarta o uso fundacionista da noção de 
referência nos processos tradutivos e considera apenas as falhas parciais na tradução. O 
apelo à noção de incomensurabilidade como quebra momentânea de comunicação ajuda a 
descobrir, por exemplo, em que medida um significado da linguagem convencional perde o 
seu uso e porque isto acontece. A abordagem como um todo envolve uma concepção 
dinâmica da linguagem, cujos significados mudam com o uso. 

Abstract 

This text presents some of Donald Davidson's basic notions concerning language and 

interpretation, emphasizing his holistic theoiy of meaning, his criticism of the conceptual 
scheme/empirical contents duafism, and the role played by incommensurability in radical 
interpretation. The Davidsonian theory of meaning proposes a holistic approach with 
respect to the notions of reference, meaning and truth. Witli this, Davidson allows the talk 
about extensionality and objectivit}' in the world without getting support fi-om the 

traditional theories of reference. On the basis of the thesis according to which there is no 
"third elemenf mediating between language and world, - be such a "clement" a "sense 
datum", as required by the realists, or be it a "conventional meaning", as required by the 

anti-realists, - it now becomes possible to work the notion of incommensurability as a sort 
of temporally interrupted communication. Davidson discards the foundationalist use of tlie 

notion of reference in translating processes and considers only partial failures in translation. 
The appeal to the notion of incommensurability as a momentary break of communication 
helps to find out, for instance, to what extent a certain meaning in conventional language 
looses its use and why tliis happens. The whole approach involves a dmamic conception on 
language, of which the meanings var>' according to use. 
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INTRODUÇÃO 

O texto que se segue é uma tentativa de mostrar como é que Donald 

Davidson resolve o problema da incomensurabilidade. Segundo Jurandir Freire 

Costa, 

" (...) a lese da incomensurabilidade afirma que toda cultura defme 

um paradigma de racionalidade que não pode ser comparado a 

outros, nos termos básicos em que ordena e explica os fatos 

relevantes" (Costa, 1995:58). 

Com um interesse particular voltado para o impasse desta problemática na 

antropologia, o tema da incomensurabilidade está diretamente relacionado às 

discussões em tomo do relativismo cultural. Um texto recente, publicado pela 

Associação Americana de Antropologia', situa bem este tema, ao apresentar o 

debate que ocorre entre os antropólogos realistas e os anti-realistas. Uma forma 

bastante suscinta de definir os dois grupos seria simplesmente dizer que eles 

elaboram questões acerca da possibilidade de comunicação de culturas diferentes 

entre si. Estas questões são elaboradas por estes grupos, segundo nossos autores, da 

seguinte forma; 

"... E o nosso acesso epistêmico ao mundo melhor descrito em termos 

de representação? São crenças verdadeiras aquelas que representam o 

Representation and Reality in the Study of Culture" in Ameriean Anthronoloaist, vol. 99 n. 1, 1997. 



mundo íal como ele é? A ciência moderna prove o meio mais fidedigno 

de representação? Se cada uma destas questões merece uma resposta 

negativa, então devemos abandonar toda esperança de acesso 

epistêmico ao mundo independente de nós mesmos? Devemos, ao invés 

disto, protelar toda conversa sobre verdade e falsidade, ou ao menos 

restringir tal conversa a sistemas discursivos com padrões 

epistêmicos consensuais? Devemos como resultado renunciar a todas 

as inquéritos que comercializam a verdade entre culturas? " 

(Bowlin & Stromberg, 1997; 123 - 124). 

Os realistas consideram as diferenças culturais um exemplo de desacordo 

cientifico. Nesta perspectiva, a linguagem científica é apontada por eles, como 

aquela que se constitui no melhor meio para representar o mundo tal como ele é . Em 

outras palavras, eles identificam 'ter uma crença verdadeira' à 'representação apurada 

do mundo na mente'. E, visto que para este grupo, a linguagem que melhor representa 

o mundo real é a cientifica, seus trabalhos giram em torno de descrever as condições 

sociais e os mecanismos psicológicos que tornam as 'más apreensões' do mundo em 

outras culturas necessárias para seus próprios ftincionamentos". Os realistas acreditam 

que é possível uma 'apreensão', através da linguagem científica , do 'mundo tal como 

é'. Apresentam como principal objetivo em seus trabalhos, uma descrição correta dos 

fatos. Na perspectiva realista um fato, um evento, um acontecimento qualquer, só é 

reconhecido como tal se estiver fundamentado em uma evidência . Um fato tem que 

apresentar provas empíricas de sua existência e só é inteligível na medida em que é 

relatado experimentalmente. O que a tese realista afirma, em última instância, é a 

possibilidade de descrever o mundo através da linguagem científica. 

Exemplos de uma postura realista em antropologia: Melford Spiro c Anna Wierzbicka. 



Com o intuito de minar a autoridade absolutizadora da linguagem científica 

ocidental, os anti-realistas, por sua vez, reivindicam - ao invés de um critério único 

de verdade - a existência de 'verdades locais e múltiplas subjetividades'. A exemplo 

de Paul Rabinow^, o que este grupo assume é que, ao se discutir o estatuto de 

verdade de uma dada proposição, as razões que são oferecidas em sua defesa se 

encontram somente dentro de um 'domínio especializado': 

"Um domínio tem duas características principais, ambas 

historicamente condicionadas. Primeiro, um domínio é uma coleção de 

conceitos oferecidos em uma linguagem particular. Segundo, ele ó um 

conjunto ordenado de juridições epistêmicas'' 

(Bowlin & Stromberg,1997: 124). 

O ponto a que quero chamar a atenção é que, tanto os realistas quanto os anti- 

realistas acreditam que a noção de 'verdade' precisa ser explicitada através de uma 

relação primordial com uma fornte última de evidência. Nas palavras de Bowlin e 

Stromberg, 

'''Ambos "amplijicam o conceito de verdade " além de sua simplicidade 

ordinária, o realismo por oferecer uma teoria que explica o que faz 

verdadeiras nossas sentenças verdadeiras, o anti-realismo por oferecer 

uma análise conceituai do que significa dizer que uma sentença ó 

verdadeira" (Bowlin 8c Stromberg, 1997; 129). 

E, nesta busca de uma explicação para o conceito de verdade, elaboram teorias 

referenciais como base para o trabalho interpretative. 

l'^^™pIos de uma postura anti-realista cm íinlropologia: Paul Rabinow, Talai Asad c Clifford Gceilz, 
ciitrc outros. 
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Uma outra maneira, então, de apresentar o debate entre realistas e anti- 

realistas. seria simplesmente destacar que ambos se apoiam em teorias sobre o que é 

'referência' como suporte para uma teoria da interpretação. Na tarefa de interpretar e 

comparar discursos, os dois grupos se orientam na perspectiva de encontrar alguma 

coisa, alguma referência que indique a veracidade dos temios traduzidos. Os anti- 

realistas se utilizam de uma teoria int^nsional da referência, e os realistas, por sua 

vez, de uma teoria causai . Jurandir Freire Costa explicita de forma suscinta e clara a 

diferença entre estas duas teorias : 

"A teoria iniensional da referência é a que diz que o sentido é 

logicamente anterior à maneira pela qtial a palavra ou a expressão é 

i4sada" {Costa, 1995:67). 

Dizer que o sentido é logicamente anterior à palavra, é o mesmo que dizer que a 

intensão determina o sentido. Acontece que, uma vez que a intensão de um termo e 

especificada pela variação do sentido em um contexto, esta teoria acaba por misturar 

'intensão' (com 's'), com 'intenção' (com 'ç'), na medida em que é esta que 

determina o sentido correto da palavra usada em certo contexto. Jurandir Freire Costa 

termina por lembrar que a idéia de uma intenção imanente às palavras ou à mente dos 

falantes já foi muito criticada e não é nada convincente. Existe uma circularidade em 

tentar explicar a referência pela intenção, uma vez que 

"...falamos de intenção pressupondo o 'algo 'intencionado, e o algo é 

a referência" (Costa, 1995; 68). 

Já os realistas, como foi dito, se utilÍ2:am de uma teoria causai da referência: 
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"...a teoria causal é a que pretende explicar o sentido ou a significação 

cm termos de elos causais entre os objetos e os enunciados 

lingüísticos" {Costa, 1995; 64). 

Assim, se duas expressões possuem a mesma causa, possuem os mesmos referentes, e 

conseqüentente, o mesmo sentido. 

No entanto, existe um ponto em comum entre as teorias intensionais e causais: 

ambas se apoiam na noção de 'referência', acreditando ser possível elucidá-la ao 

relacioná-la, ou com uma 'estrutura sintática mental', no caso dos teóricos 

intensionalistas, ou com o 'dado empírico descrito de uma forma não lingüística', 

como acreditam os teóricos causais. É justamente aqui que surge a problemática em 

tomo da incomensurabilidade. Pois, na tentativa de 'achar o significado correto dos 

termos pela forma convencional da liguagem particular' ou 'achar o sginificado 

correto dos termos pelo conteúdo empírico que ele possui', surge a tese da 

incomensurabilidade. Por buscarem uma 'mesma referência' entre esquemas 

conceituais diferentes - os realistas, de maneira causai, e os anti-realistas, de 

maneira intensional - estes grupos chegam ao impasse de afirmarem que, se não há 

continuidade da referência, não há possibilidade de interpretação, ou seja, os 

discursos em questão são incomensuráveis. Na medida em que trabalham com a 

tradução, buscando uma possível continuidade da 'referência', realistas e anti- 

realistas estabelecem, desta forma, os critérios deJdeníifícaçã_o de um esquema 

conceituai, e, conseqüentemente, como aponta Jurandir Freire Costa: 

"A questão da comensurahilidade ou incomensurabilidade torna-se 

assim, a questão da tradutibilidade de um paradigma em outro e a da 



estabilidade ou mesmice da referência que permite a tradução" 

fCosta,1995; 59/. 

Donald Davidson, por sua vez, não se utiliza da noção de 'referência' como 

3ase para sua teoria do significado, seja ela intensionalmente ou causalmente 

construída. A teoria semântica que elabora não se apóia em nenhuma teoria da 

referência. Davidson, assim como Quine, critica as teorias causais, embora por 

motivo diverso deste. Quine, criador da tese da 'inescrutabilidade da referência', 

critica a maneira atomista de relacionar uma palavra a um objeto. Na sua opinião, não 

existe a possibilidade de separarmos nitidamente o dado empírico da teoria, na 

medida em que é somente como um todo que as teorias enfrentam o tribunal da 

experiência, isto é, confrontam as evidências empíricas. 

A crítica de Davidson tem um aspecto diferente. Ao invés de falar de 

inescrutabilidade da referência, ele fala de obscuridade da mesma(Cfr.Ramberg, 

1989:16). Iremos ver, ao longo deste trabalho, que ele considera que o sentido é 

causalmente determinado. Na sua opinão, é o mundo que causa o assentimento das 

sentenças, no entanto, não é através da noção de 'referência' que o signifcado das 

palavras é descoberto. Embora ele considere que o sentido possa ser determinado pela 

relação causai com aquilo a que se refere, não se utiliza da noção de 'referência' 

para designar o sentido. Na sua opinião, 'referência' nada mais é do que uma 

abstração semântica. Na medida em que existe uma infinidade de relações causais 

lhomas Kuhn, embora seja considerado o autor da tese da incomensurabilidade, niSo é responsável 
pelas apropriações desta por autores que a consideram como equivalente a intraduzibilidade, como 
Putnam e Devilt, entre outros (ver Jurandir Freire Costa, 1995 e Rambcrg , 1989). 



entre as palavras e os objetos e as 'evidências' são colhidas de maneira arbitrária, 

Davidson, segundo Jurandir Freire Costa, coloca a questão da seguinte maneira: 

"...como saber qual a verdadeira relação causai deníre as relações 

causais possíveis? " (Costa, 1995:69). 

A crítica de Davidson às teorias referenciais do sentido se baseia na 

argumentação de que essas teorias são obrigadas a recorrer a uma teoria da verdade. 

Ou seja, a explicação de como a referência de um termo é estabelecida de forma 

correta é subsidiária da elaboração de uma teoria da verdade. O que ocorre é que, 

para Davidson, a noção de 'referência' depende da noção de 'verdade', na medida 

em que uma teoria da referência só pode ser 'testada' se e somente se existe um 

conhecimento acerca do valor de verdade das sentenças. Neste sentido, diz Jurandir 

Freire Costa que 

"(...) se temos de saber previamente a que objetos, coisas e eventos tais 

palavras se aplicam corretamente, para saber qual a re ferência correta 

das palavras aplicadas, onde está a necessidade de uma teoria da 

referência? " (Costa, 1995: 70). 

A proposta de Davidson, então, é dispensar as teorias que privilegiam a referência, 

para ficar simplesmente com uma teoria da verdade. Ao elaborar uma teoria holista 

do significado, sua perspectiva é construir uma teoria da verdade que não se apóie 

em uma fonte última de evidência para interrelacionar a linguagem com mundo. Isto 

porque, para Davidson 

"E difwil ser feita uma separação entre o que é conhecimento 

lingüístico e o que é conhecimento do mundo, entre conhecer 

expressões e conhecer fatos sobre coisas designadas por estas 

expressões" (Perini,UFMG, s/d). 
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Uma vez que não é possível separar a linguagem do mundo, os 'valores-verdade' 

atribuídos às sentenças são semânticos e não podem estar fundamentados eni uma 

noção atomista de 'referência'. Ao esclarecer que as teorias referenciais do sentido 

são dependentes de uma teoria da verdade, Davidson encara o problema da 

incomensurabilidade de uma forma diferente, na medida em que, nas palavras de 

Jurandir Freire Costa, ele postula 

"(...) a necessidade de uma íeoha da verdade como fundamento da 

teoria causai não-referencial do senlido " (Costa, 1995:73). 

Portanto, visto que não é mais necessário priorizar a noção de 'referência' para 

garantir a homogeneidade de sentido, a tese da incomensurabilidade perde a sua 

força. Mas, desta forma, como é possível garantir a comunicação sem a continuidade 

da referência? Esta questão ficará esclarecida ao longo do capítulo um, onde tentarei 

mostrar a proposta holista de Davidson para uma teoria do significado. 

Assim, no capítulo um, pretento apresentar em linhas gerais o projeto 

de Davidson em elaborar uma teoria da verdade para alcançar o significado. Irei 

direcionar a apresentação de sua filosofia em conformidade com o objetivo de 

mostrar o holismo de Davidson ao lidar com os termos 'significado', 'referência' e 

verdade', escapando de uma abordagem atomista dos mesmos. Para tanto, será 

necessário descrever em que consistem os conceitos centrais da teoria davidsoniana: 

'Interpretação Radical' e 'Princípio de Caridade'. O entrelaçamento entre estes 

conceitos pennite a compreensão do porquê Davidson pode falar de 'conteúdo 

empírico' e 'extensionalidade' em sua teoria, sem, no entanto, se apoiar em relatos 

referenciais' . No entanto, em um primeiro momento, tentarei apontar como a noção 



de 'referência' é tratada por Quine, visto ser ele o responsável por iniciar a quebra 

dos fundamentos do empirismo atomista. 

Até aqui já foi exposto que, para Davidson, tanto os realistas quanto os anti- 

realistas incorrem no mesmo erro, que é a elaboração e de uma concepção atomista 

do sentido. Na sua opinião, o sentido de um termo ou uma sentença, longe de ser 

determinado pela referência, 

"...se estabelece na atribuição do valor de verdade a determinada 

conexão entre o lingüístico e o não-lingüístico" (Ramberg, 1989, 34). 

A referência exerce simplesmente a função de indicar uma conexão entre uma fala e 

uma causa, que deve estar já previamente definida em uma teoria da verdade como 

sendo uma conexão verdadeira. Entender a fonna como Davidson relaciona o 

significado e a crença, utilizando como vetor o assentimento básico às sentenças 

como 'verdadeiras', será de suma importância para a compreensão da etapa 

subseqüente em sua teoria, a consideração do fenômeno da incomensurabilidade 

como ferramenta frutífera e imprescindível no próprio processo da comunicação. 

Pois, para ele, 

"Incomensurabilidade é uma disrupção na produção convencional do 

significado, não uma desintegração do significado" 

(Ramberg, 1989: 130). 

O que se revela como ponto central no debate entre realistas e anti-realistas, 

poderá ser devidamente compreendido se observarmos a forma como ambos os 

grupos interrelacionam as noções de 'linguagem' e mundo'. Os modos pelos quais 



;stes grupos lidam com estas noções, embora difiram' entre si, estão fundamentados 

ím um mesmo pressuposto filosófico que é apontado por Davidson como uma noção 

licotômica que envolve, por um lado, um esquema conceituai, e por outro, o 

conteúdo deste esquema. 

No Capítulo dois, pretendo explicitar a crítica de Davidson à dicotomia 

esquema conceituai/conteúdo empírico. O caminho que leva ao impasse da 

ncomensurabiJidade e, com ela, ao relaíivismo conceituai, é 'descortinado', segundo 

Oavidson, pelo emprego desta dicotomia, à qual tanto os realistas quanto os anti- 

'ealistas estão presos, embora lidem com ela de forma diferenciada. Iremos ver que 

íle detectará uma 'metáfora' que fundamenta cada grupo. Por um lado, entre os anti- 

realistas, existe a metáfora de uma linguagem que é vista como esquema conceituai 

que serve para organizar a experiência e, por outro, entre os realistas, esta mesma 

tioção de linguagem é utilizada como metáfora de um esquema conceituai que se 

idequa a alguma coisa, em outras palavras 

"... prediz relatos frente ao tribunal da experiência." 

(Davidson, 1984: 191). 

Temos então, respectivamente, a idéia de que a linguagem ou organiza os 

dados dos sentidos ou se adequa a eles. A estratégia de Davidson será argumentar 

que trabalhar com uma noção de 'linguagem' que, ou 'organiza' os sentidos, ou 'se 

adequa'a eles, reduz — e muito - qualquer possibilidade de interpretação. 

No terceiro e último capítulo, comento sobre a vantagem em adotar o termo 

incomensurabilidade' como ferramenta íhitífera no processo da comunicação, tal 

lí-stas diferenças serão explicitadas no capítulo 2. 



qual Davidson o faz. Em um primeiro momento, utilizando Ramberg, tento mostrar 

como é que a tese da incomensurabilidade se tomou intradutibilidade. E, a seguir, 

procuro explicitar alguns aspectos positivos para o processo interpretativo, a partir do 

momento em que o ponto de partida é a consideração de que uma intradutibilidade 

completa é impossível. 

Em termos ideais, a proposta de Davidson de elaborar uma teoria unificada da 

ação e da linguagem seria certamente melhor explorada e compreendida se eu 

abordasse a totalidade de suas discussões, abrangendo também a coletânea de artigos 

reunidos em Essays on Actions and Events. No entanto, a coletânea de artigos 

reunidos em Inquiries into Truth and Interpretation, mais alguns textos exparsos, 

serão suficientes para o objetivo estipulado nesta dissertação. Uma vez que a 

questão que irei discutir se dará em torno do tema 

interpretação/incomensurabilidade, e o argumento principal de Davidson que aborda 

esta interface está explicitado na sua critica ao dualismo esquema 

conceituai/conteúdo empírico, os textos mencionados serão suficientes. 

Vale também esclarecer que em toda apresentação do tema proposto, me 

apóio, principalmente, na leitura que Bjom Ramberg faz da Filosofia de Davidson. 

Minha escolha ao trabalhar com a interpretação de Ramberg é simples; ele enfatiza a 

postura holista de Davidson e ao final de seu trabalho fala de como a noção de 

incomensurabilidade pode ser utilizada de forma positiva no processo da competência 

lingüística. Com este direcionamento, estou me abstendo de comentar sobre as 

divergências que giram em tomo da filosofia davidsoniana, que, diga-se de passagem, 

não são poucas. 
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o presente trabalho não tem o objetivo de apresentar uma abordagem de 

exegeta. Simplesmente quero mostrar como Davidson escapa do relativismo cultural, 

tratando a noção da incomensurabilidade como uma etapa importante no processo 

contínuo da interpretação. Assim direcionada, espero ter esclarecido que a 

problemática que me levou a pesquisar a filosofia de Davidson está presente nas 

discussões da antropologia contemporânea. Neste sentido, o propósito que atuará 

como pano de fundo nesta pesquisa é a busca de uma postura interpretativista que, no 

entanto, não estacione no relativismo cultural. Espero, ao final deste trabalho, 

possibilitar uma leitura simples, porém acessível, de como Davidson elabora as 

questões em tomo da temática interpretacão/incomensurabilidade. 
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PRIMEIRO CAPÍTULO 

A PROPOSTA HOLISTA DE DAVIDSON PARA UMA TEORIA DO 

SIGNIFICADO 

Davidson já se encontra dentro do que é considerado por Gerhard Preyer um 

novo paradigma em semântica, o qual se expressa na interconexão, proposta por 

Quine, entre crenças e significados. Por compartilhar desta interconexão, ele 

desenvolve uma teoria que procura clarificar o que poderia ser chamado de 

'compreensão contextual dos atos de discurso' (Preyer), e, desta forma, a própria 

noção de interpretação é alargada para o âmbito das ações. Assim, uma maneira de 

entender a teoria davidsoniana, é vê-la como uma teoria unificada da ação e da 

linguagem, na medida em que seu principal objetivo é compreender o 

'comportamento lingüístico'^. No entanto, esta forma holista de lidar com a crença e 

o significado irá diferir, em um sentido muito específico, do holismo de Quine. Tanto 

Davidson quanto Quine criticaram as teorias causais da referência, mas suas críticas 

seguiram rumos diversos. 

Quine é conhecido por criticar o verificacionismo do Círculo de Vienna, que se 

pautava no atomismo lógico. Em linhas gerais, os filósofos de Vienna propunham a 

^ Cicrhíird Preyer, Michael Rotli, in Donald Davidson's Philosophy: An Online 



possibilidade de constniir, através da linguagem da lógica, teorias que descrevessem a 

estrutura ou o funcionamento do mundo. Esta descrição lógica do mundo estaria, em 

última instância, pautada na observação de dados do sentido, os quais seriam, por sua 

vez, fielmente traduzidos pelas famosas 'sentenças observacionais'. A crítica de Quine 

ao Círculo de Vienna afeta diretamente esta busca de significação empírica das 

sentenças proposicionais que é feita de forma atomista. Para Camap especialmente, a 

proposta central era 

"...dar conta do mundo exterior como um constnito lógico a partir dos 

dados dos sentidos" (Quine, 1980: 159). 

Essa tentativa de derivar a ciência estritamente calcada na evidência sensorial, no 

entanto, era feita de forma atomista, uma vez que, para cada termo sentenciai de uma 

teoria deveria haver um dado sensorial correspondente, que era correlacionado ao 

termo através da observação. Quine considera que o próprio Camap perdeu as 

esperanças quanto à possibilidade de tradução (redução) de sentenças da ciência em 

termos de lógica, observação e teoria dos conjuntos, quando trocou em 1936 no artigo 

"Testability and Meaning" o conceito de 'definição' pelo de 'formas redutivas'. O 

primeiro implicava uma equivalência direta ao dado sensorial; o segundo, não. 

O ataque de Quine ao positivismo lógico é feito através da crítica à distinção 

analítico/sintético e ao reducionismo. Em seu célebre artigo "Dois dogmas do 

empirismo", ele afirma: 

"Minha proposta atual diz que é um disparate, e origem de muitos 

ouros disparates, falar de um componente lingüístico e de um 

componente fatual da verdade de qualquer enunciado particular. 

Tomada globalmente, a ciência tem sua dupla dependência para com a 

linguagem e a experência. Mas esta dualidade não é significantemente 



üelineável em termos dos enunciados da ciência tomados um por um " 

(Quine, 1980:245). 

Em que consiste a distinção analítico/sintético ? Em linhas bem gefais, consiste em 

considerar a possibilidade de dois tipos de verdades: as analíticas e as sintéticas. As 

primeiras estariam expressas em enunciados necessários e universalmente válidos em 

todos os mundos possíveis. Em outras palavras, seria o mesmo que usar a 

redundância de dizer que as verdades analíticas estão expressas em enunciados 

analíticos, já que necessidade e universalidade são características sine qua mm da 

analiticidade. A verdade 'analítica' é aquela verdade lógica, cuja negação é auto- 

contraditória, isto é, S é P sempre, em todo e qualquer contexto, e em momento 

algum pode ser não-P. O que ocorre é que, como o predicado de uma proposição 

considerada 'analítica' está contido no sujeito, a verdade dos enunciados analítcos é 

anterior aos fatos e deles independente. São, portanto, verdades a priori. 

Já a verdade sintética é aquela dita a posteriori, pois depende da confirmação 

empírica para ser considerada. Ela se fundamenta na prática científica, precisa da 

experiência para se confirmar. Ora, a crítica de Quine à distinção analítico/sintético 

caminha na direção de dizer que não é possível traçar uma linha rígida entre estes 

supostos 'dois tipos de verdade', simplesmente porque não há como separar 

nitidamente a teoria da observação, ou, em outros termos, as formas lingüísticas, das 

práticas lingüísticas. O uso da distinção entre verdades analíticas e sintéticas pelo 

Círculo de Vienna é apontado por Quine como o primeiro dogma do empirismo. 

Já o segundo dogma do empirismo é identificado por Quine com a tese 

reducionista, que é expressa exemplarmente no trabalho inicial de Camap. Esta tese 

postula que o critério de verificação de enunciados significativos se dá através da 



experiência. No entanto, por ser atomista, a confirmação de um enunciado é feita 

pela via da confrontação com os dados sensíveis, tenno a tenno. Exemplificando, 

para achar a sinonimia entre dois tennos, eles devem possuir os mesmos 

componentes factuais. 

A postura holista de Quine aponta que 

"...nossos enunciados sobre o mundo exterior enfrentam o tribunal da 

experiência sensível não individualmente, mas apenas como corpo 

organizado " (Quine, 1980: 245). 

Uma vez que a ciência depende tanto da linguagem quanto da experiência, quando se 

fala em significação empírica , esta última, em uma abordagem holista, se refere à 

ciência apenas como um todo. Assim, os dois dogmas do empirismo têm, para 

Quine, raízes idênticas, na medida em que ambos tentam distinguir, nitidamente, 

componentes lingüísticos de componentes factuais. Sua proposta é a de prosseguir 

com o empirismo, porém sem os dogmas. Não é mais possível falar do conteúdo 

empírico dos enunciados individuais. 

Acontece que, em Quine, a noção de 'conteúdo empírico', mesmo abordado 

globamente pela ciência, ainda tem uma importante função para a confirmação das 

teorias. Isto porque Quine não abandona de vez o empirismo, apenas amplia-o em 

uma abordagem holista. Desta forma, a ciência é subdeterminada pela experiência, 

na medida em que é vista como um campo de forças, cujo centro contém a teoria, e a 

periferia a experiência sensível: 

"Um conflito com a experiência, na periferia, ocasiona reajustamentos 

no interior no campo "(Quine, 1980: 246). 

A impossibilidade real de se separar o componente factual do meramente 

lingüístico levou Quine a afirmar que isto se dá por que não há como testar as teorias 



científicas termo a termo com o 'tribunal da experiência'. O holismo de Quine aponta 

para a sua tese da inescrutabilidade da referência. No entanto, a noção de 'referência' 

joga um papel importante na sua epistemologia naturalizada, na medida em ele 

ainda se mantém como um empirista. Nas suas palavras: 

"...o todo da ciência é a unidade de significância empírica " 

(Quine, 1980: 245). 

E a experiência que fornece as evidências para que uma crença seja justificada: 

"Como uma teoria da evidência, contudo, o empihsmo permanece 

conosco" (Quine, cit. porKoopman, 1997: 04). 

Quine criticou a noção de significação empírica atomista, mas manteve a perspectiva 

central do projeto epistemológico, que é estrurada em torno da noção de 'evidência' 

e verificação'. A conseqüência destas considerações é que, em Quine, a noção de 

referência', mesmo sendo inescrutável, é, todavia, a responsável por detenninar 

mudanças no campo teórico da ciência. 

A tese quiniana da inescrutabilidade da referência está diretamente 

relacionada à sua outra tese que fala da indeterminação da tradução. Isto porque, para 

Quine, a tradução é indeterminada já que ele considera que, em última instância, 

conhecer o sentido de um termo é conhecer sua referência. Seguindo seu famoso 

exemplo, um pesquizador procura entender o significado da palavra 'gavagai' cujo 

correspondente em sua língua é a palavra 'coelho'. Para Quine, segundo Jurandir 

Freire Costa: 

"...não é possível determinar a que dado perceptivo corresponde a 

palavra. Não sabemos se gavagai refere-se a 'uma parte do coelho', a 

'um estágio temporal do coelho', à 'essência do coelho presente mnn 

(Exemplar coelho', etc." (Costa, 1995:65). 
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Conseqüentemente, a tradução é indetenninada porque a referência é inescrutável. 

Mas, como foi visto, mesmo não sendo mais possível relacionar de forma atomista 

uma palavra a um dado perceptivo, a noção de 'referência' pemianece em destaque 

na filosofia quiniana, na medida em que é ela que determina o significado das 

sentenças, agora, no entanto, de forma holistica. 

Donald Davidson, ao elaborar uma semântica holista, não se utiliza de teorias 

causais para determinar o significado. Como foi visto na introdução, ele dispensa as 

teorias sobre a referência e fica simplesmente com uma teoria acerca da verdade. Seu 

objetivo é argumentar que uma teoria da verdade substitui, com muita vantagem, a 

busca de uma ligação correta entre palavras e coisas no mundo. Isto porque, se as 

condições de verdade das sentenças são especificadas em tennos dos referentes de 

seus termos, o significado fica reduzido à noção de conteúdo empírico. Na opinião de 

Davidson, segundo Ramberg, teorias acerca da referência servem para elucidar a 

extensão entre palavras e objetos. Este pode ser um relato válido ao ser aplicado a 

uma linguagem já conhecida. No entanto, Davidson está interessado em descobrir o 

significado de uma linguagem desconhecida. Ramberg afirma que 

"Oponto essencialé que quando nós confrontamos uma linguagem que 

nós não conhecemos, não podemos saber se nossa teoria isola o 

conjunto apropriado de leis causais. A evidência contra a qual um 

conjunto pode ser testado é somente avaliável para alguém que 

conhece a linguagem " (Ramberg, 1989:25). 

O importante não é estabelecer relações de verdade entre o sentido e o referente, 

mas sim, inversamente, partindo da consideração de que as sentenças são 

verdadeiras, tentar construir a interpretação. A teoria semântica que Davidson 

elabora dispensa o relato tradicional de referência causai, a noção de conteúdo 



empírico e teorias da verdade como correspondência e propõe o uso do conceito de 

'verdade' para explicar o que as palavras significam. 

A noção de 'verdade', em Davidson, serve, então, como vetor para encontrar 

o significado e a crença, e, desta forma, alcançar a interpretação. A razão disto é que 

Davidson elabora uma teoria sobre a verdade com o objetivo de fornecer a 

estrutura para uma teoria do significado. Ele não está interessado em uma 

caracterização da verdade do ponto de vista epistemológico, e sim, apenas do ponto 

de vista semântico. Esta observação é importante porque, para Davidson, não existe 

nada fora da linguagem que tenha o poder de tornar as sentenças verdadeiras. Em 

outras palavras, o conceito de 'verdade' não é dotado de uma natureza especial ou 

enigmática que mereça ser explicado através de uma busca da referência, seja ela 

causai ou intensional. Davidson se propõe a responder o que é para uma sentença ser 

verdadeira e, neste sentido, irá tentar especificar as condições-de-verdade da 

sentença. Mas, visto que ele não se fundamenta na busca de uma referência ao 

especificar estas condições, sua semântica está baseada em uma noção de 'verdade' 

inspirada na teoria da verdade de Tarski. A maneira como Davidson se utiliza desta 

teoria para alcançar o significado será melhor compreendida quando estivermos 

falando do conceito de Interpretação Radical. No momento, vale lembrar que a 

semântica tradicional faz um uso essencial da noção de 'referência' como suporte 

para explicar a noção de 'verdade', mas não é este o caminho que Davidson irá segir. 

Ramberg especifica de uma forma bastante clara o uso do conceito de verdade na 

teoria davidsoniana ao dizer que 
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"O conceito que nós precisamos é dado por uma teoria tarskiana da 

verdade porque ela trata as palavras e as relações estruturais entre as 

palavras como abstrações da totalidade da linguagem Justamente do 

modo como Davidson requer" (Ramberg, 1989: 36). 

A teoria semântica de Davidson não se fundamenta em bases evidenciais, somente 

no sentido em que estas evidências implicam a busca de um conteúdo empírico 

embasado no relato de uma teoria causai da referência. Na opinião de Ramberg, a 

desconstrução que Davidson realiza em sua teoria, em relação à idéia de referência, 

repousa em duas condições; primeiro, deve-se mostrar que uma teoria da verdade 

aplicada a uma linguagem natural produz interpretação; segundo, deve-se construir 

esta teoria sem depender de outros conceitos semânticos. A conseqüência destas 

considerações é que a teoria semântica de Davidson é verifi_çável, somente na medida 

em que se pode 

"...caracterizar a propriedade da verdade sem ter que encontrar 

entidades para quais sentenças que têm a propriedade correspondam 

diferencialmente "(Davidson, 1984:70). 

O modelo que Davidson irá utilizar para construir sua teoria do significado é a 

teoria da verdade de Tarski. Este ultimo, ao elaborar uma teoria da verdade, criou a 

chamada convenção-T, que consiste em explicar uma certa noção de verdade 

tomando como base a tradução de uma linguagem objeto na linguagem que opera a 

tradução. Assim, citando como exemplo a sua famosa frase " 'a neve é branca' é 

verdadeira se e somente se a neve é branca", obtém-se o seguinte modelo 

explicativo: 's' é verdadeira se e somente se p. Este modelo explicativo, também 

chamado de sentença-T, tem a ftinção, em Tarski, de dar uma teoria da verdade que 

opera com a noção de 'satisfação'. No entanto, esta noção não é utilizada, em 



Davidson, da maneira clássica, isto é, ele não pretende explicar a noção de 'verdade' 

tomando como base uma relação de correspondência. Ramberg, ao comentar sobre as 

noções de 'satisfação' e 'correspondência' em Davidson, afirma que 

"(...) é designado um papel à noção de satisfação na teoria de 

Davidson que é muito diferente do papel tradicionalmente intencionado 

por correspondência. (...) a elaboração de uma relação de 

correspondência nunca pode conferir conteúdo à 'verdadeassim 

como nenhuma teoria da referência pode conferir conteúdo ao 

'.significado (Ramberg, 1989:43). 

Uma forma simples de falar sobre correspondência é dizer que ela envolve uma 

caracterização da relação entre palavras e objetos de forma que se busque o conteúdo 

empírico para uma teoria da verdade. Davidson rejeita esta tese. Na sua opinião, não 

há como confrontar sentenças com alguma coisa não lingüística para saber se elas são 

verdadeiras. A noção de 'satisfação', junto com a noção de 'correspondência' que 

dela deriva, não possui, em Davidson, uma função epistemológica e sim, apenas 

semântica, na medida em que o conceito de satisfação possibilita a determinação 

teórica das condições de verdade das sentenças . 

A principal vantagem de se trabalhar com o modelo tarskiano, no que tange à 

noção de verdade, é o fato de não ser preciso 'sair da linguagem' para buscar 

'verdades extralingúísticas'. Em Tarski, a verdade é definida através das sentenças-T, 

na medida em que subsititui 's' pela descrição canônica de 's', e 'p', pela tradução de 

's'. No entanto, é importante destacar que Tarski elaborou uma teoria da verdade para 

trabalhar com linguagens formalizadas. Davidson modifica esta teoria para aplicá-la à 

linguagem natural. Tarski toma a tradução como base para a definição da verdade. 
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Davidson, por sua vez, inverte este processo e, tomando a verdade como base, 

procura encontrar a interpretação. As sentenças-T, portanto, são utilizadas na teoria 

de Davidson de forma invertida, isto é, não servem para achar a verdade, mas para 

produzir interpretação. Ora, esta inversão é necessária e imprescindível, pois sem ela 

não haveria possibilidade de o intérprete radical atuar. 

É através da noção de 'Interpretação Radical' que Davidson inicia sua 

argumentação de como conduzir um processo interpretativo baseado na 

interdependência entre o significado e a crença. Uma maneira bem simples de 

definí-la seria afirmar que 

"A inierpretação radical do coinporíanienío lingtiísfico(...) é nada 

mais que a aplicação da teoria do significado baseada em condições 

de verdade" (greyer, G. 1999:02). 

A Interpretação Radical consiste num processo em que 'teorias-verdade' são 

construídas a partir de uma modificação das sentenças-T. Estas últimas são 

modificadas para se adaptarem à linguagem natural e atuam como tentativas de 

alcançar o significado das sentenças. A pergunta que serve para direcionar a 

construção argumentativa de Davidson ao apresentar o conceito de Interpretação 

Radical é ; 

"...dada uma teoria que tornaria possível a interpretação, que 

evidência plausivelmente disponível para um intérprete potencial 

corroboraria a teoria num grau razoável? " (Davidson, 1984; 125). 

O que Davidson quer saber é se uma teoria da verdade no estilo de Tarki pode ser 

modificada e aplicada às linguagens naturais. Se for possível, como ele argumenta 

Qiie é, a sua preocupação é fornecer uma base evidenciai diferente do modo 



tradicional, que, como foi visto, pergunta pelo conteúdo empírico através de uma 

relação de correspondência direta entre expressões lingüísticas e os eventos no 

mundo. A única evidência disponível para o intéq^jrete radical que se utiliza de uma 

teoria da verdade, visto que ele ainda não tem conhecimento da língua a ser 

interpretada, está presente no contínuo processo de construção e aplicação dos 

'teoremas-verdade'. Uma vez que a caracterização correia da extensão dos 

predicados-verdade possibilita a compreensão da linguagem, a pergunta de Davidson 

é saber se é possível uma teoria da verdade para uma linguagem natural e, caso seja 

possível, saber se esta teoria serve para produzir interpretação. 

Para estender a teoria de Tarski, que foi elaborada para trabalhar com 

linguagem formal, à linguagem natural, Davidson realiza algumas modificações. Uma 

vez que Tarski trabalha com linguagens fonnalizadas, sua teoria não abrange, por 

exemplo as características indexicais que a linguagem natural apresenta. Neste 

sentido, Davidson propõe, na 'apropriação' das sentenças-T, a caracterização da 

verdade de acordo com o tempo e o falante. Ao se utilizar das sentenças-T em uma 

comunidade de falantes, o intérprete radical deve buscar relacionar as sentenças 

proferidas pelo falante de uma linguagem-L às características objetivas do mundo. 

Esta é a forma de especificar as 'condições de uso' das sentenças. Esta especificação 

do valor de verdade das sentenças, relativizado ao seu contexto de uso, é um dos 

principais fatores que possibilita a utilização da noção de 'evidência' de fonna 

diversa do sentido tradicional. Davidson afirma que 

"... a noção de estímulo de sentido(síimulus meaning) não desempenha 

nenhum papel no meu método, mas o seu lugar é ocupado pela 

referência às características objetivas do mundo que se alteram em 



conjunção com mudanças de atitude em relação à verdade das 

frases... " (Davidson, 1991:207). 

A função das sentenças-T, no trabalho da Interpretação Radical, é atuar como 

teoremas que possuem 'valores de verdade'. A medida em que a teoria da 

interpretação de Davidson atua na forma de constnição de 'teorias-verdade' sobre 

uma linguagem natural, deve haver uma combinação coextensional desta linguagem 

teórica com as sentenças da linguagem a ser interpretada. Neste sentido, perguntar 

pela extensão das sentenças implica em perguntar pelo conteúdo empírico que uma 

teoria da verdade deve apresentar. Conseqüentemente, esta mesma extensão deve ser 

indicada por uma relação causai entre palavras ou sentenças, e objetos do mundo 

físico. Mas, vale a pena enfatizar, Davidson fica com a relação causai entre as 

palavras e as coisas do mundo, e dispensa qualquer noção de referência que atue 

como evidência empírica. Davidson não fala que a referência é inescrutável, mas 

sim que ela é obscura. Desta fomia, ele desloca o enfoque do conteúdo empírico 

para o nível da linguagem. Para ele, 'referência' nada mais é do que uma abstração 

semântica. Sua função só pode ser compreendida quando relacionada aos outros 

constructos teóricos que efetivam o processo interpretativo. Davidson não busca 

evidências que atuem como justificativas epistemológicas. Ele sugere a renúncia a 

uma fonte última de evidência que possa servir de justificação para o 

conhecimento; 

"...Eu sugiro que nós desistamos da idéia de que o significado ou o 

conhecimento esteja fundamentado em alguma coisa que conte como 

uma fonte última de evidência " (Davidson, 1996:127). 

Na sua opinão, embora as sensações causem certas crenças, esta relação causai não 

pode servir como evidência ou justificativa para a veracidade das sentenças que 



relatam coisas acerca do mundo. As crenças e os significados devem ser 

identificados primeiro e só depois deve-se perguntar por suas causas: 

"Para Davidson, evidência não ó epistêmica, mas causai" 

(Koopman, 1997; 4). 

Além disso, 

"... uma explicação causai de uma crença não mostra como ou porque 

a crença é jusUficada " (Davidson, 1996:125). 

Visto que são inúmeras e quase infinitas as maneiras pelas quais uma palavra pode 

ser relacionada a um objeto, Ramberg diz a este respeito que 

" procurar por relações causais entre as palavras dos falantes e os 

objetos em seu mundo seria como procurar por uma gota de água no 

oceano" (Kamherg, 1989:65). 

O intérprete radical, portanto, não deve comparar palavras individuais aos 

objetos isolados no mundo, mas sim, sentenças completas dentro de uma situação 

discursiva. Em outras palavras, o que deve ser focalizado é a forma de uso das 

sentenças. Assim, as condições de verdade das sentenças interpretadas são produzidas 

junto ao processo de descrição das condições do meio onde estas sentenças foram 

proferidas. Segundo Ramberg, o intérprete radical deve isolar aquelas características 

do meio ambiente que causam ao falante o assentimento à sentença, e, a partir dai, 

formar suas sentenças-T tentativas. No entanto, vale destacar nas próprias palavras de 

Ramberg, 

"claramente, nosso lingüista não está formando suas sentenças-T 

tentativas na base de obsen>ação sem pressuposição. O puro 

observador certamente nunca estaria apto para propor, de modo 

algum, qualquer caracterização de ocasiões de enunciação " 



(Ramberg, 1989:68). 

A relação causal que o intérprete radical tenta isolar à medida em que constrói as 

sentenças-T ocorre entre os estados do mundo circundante e estados intensionais do 

falante. Em outras palavras, a caracterização da relação causai na forma das 

sentenças-T envolve tanto uma atitude observacional quanto um trabalho 

interpretative. O primeiro requer uma descrição das circunstâncias em que ocorreu o 

assentimento às sentenças, o segundo exige um conhecimento sobre as crenças e as 

intenções do falante. Conseqüentemente, achar o significado das sentenças depende 

tanto das circunstâncias externas quanto das relações lógicas, isto é, gramaticais. E, 

visto que estas relações lógicas estão inseridas em sistemas de crenças, saber detectar 

o que é uma crença depende,em igual medida, de saber interpretar o que as sentenças 

significam. Portanto, a interdependência entre o significado e a crença, em Davidson, 

não se pauta em uma fonte úhima de evidência, nem atomista, nem holista. Sua 

maneira de lidar com a interconexão entre estes termos se dá apenas pela 

consideração antecipada da verdade das sentenças que ainda serão interpretadas. Na 

sua opinião, 

"...nada, no entanto, nenhuma coisa, faz nossa.s sentença.s e teorias 

verdadeiras: nem experiência, nem irritações de superfície, nem o 

mundo, pode fazer uma sentença verdadeira (...). A sentença 'minha 

pele está quente'é verdadeira se e somente se minha pele está quente. 

Aqui não existe referência a tun fato, um mundo, uma experiência, ou a 

um pedaço de evidência "(Davidson, 1984:194). 

Quais são os recursos de que um intérprete radical pode lançar mão a fim de 

produzir interpretação? Ele não pode 'se apoiar' em termos conceituais isolados para 

construir as suas hipóteses interpretativas, isto é, não pode se apoiar no significado 



das palavras, porque este depende de amplo conhecimento das crenças do falante. E, 

sendo a recíproca verdadeira, o intérprete também não pode fundamentar suas 

interpretações nas crenças do falante, pois o conhecimento destas só é possível 

quando se sabe o significado de seu discurso. Como então, iniciar um processo 

mterpretativo em uma linguagem desconhecida? A única maneira de fazê-lo, é 

aplicando o que Davidson chama de 'Princípio de Caridade' e que consiste em 

considerar antecipadamente as crenças do falante como verdadeiras. O Princípio de 

Caridade opera como uma metodologia que nos orienta a maximizar o acordo diante 

de uma linguagem que está para ser interpretada. A maximização do acordo é o que 

possibilita a construção de uma teoria do significado e da crença que não dependa de 

uma fonte última de evidência. Este princípio tem uma função metodológica, e é 

enfatizado como condição de todo processo interpretativo. Primeiro, é dado um 

crédito às asserções do falante quando este profere uma sentença como 'verdadeira'. 

A seguir, inicia-se o trabalho interpretativo. Vale destacar que, na proposta holista de 

Davidson, as crenças de um determinado falante só podem ser identificadas dentro de 

um padrão que envolve outras crenças, e é a coerência entre elas que assegura a 

veracidade das sentenças. 

Qual é pois, o papel do Princípio de Caridade no contexto da Interpretação 

Radical? O Princípio de Caridade, como princípio metodológico da teoria 

davidsoniana, é a única maneira de iniciar um processo interpretativo. Esta atitude 

metodológica de considerar a maioria das crenças do falante como verdadeiras opera 

como 'ponto de partida' no trabalho interpretativo. Com efeito, não é possível para o 

intérprete sustentar sua teoria em qualquer outro tipo de evidência a não ser a de que 

as frases-T são verdadeiras. Isto porque elas operam como teoremas que elaboram 



condições de verdade. As frases-T são construídas pelo intérj^rete com base na 

consideração de que as frases que o falante sustenta como verdadeiras em sua própria 

língua (e, certamente, no contexto de seu discurso), são, em princípio, verdadeiras 

segundo o padrão de crenças do intérprete. Davidson argumenta que esta atitude de 

considerar verdadeira uma sentença, sob determinada circunstância, é um ponto 

fundamental, devido à forma que relaciona crença e interpretação. Um intérprete pode 

saber que um falante sustenta uma sentença como verdadeira, sem, no entanto, saber 

nada a respeito do que esta sentença significa e qual a crença que ele expressa. Assim, 

Davidson considera que a atitude de sustentar uma sentença como verdadeira é uma 

boa maneira de iniciar o trabalho da interpretação pelo seguinte motivo: embora o 

fato de o intérprete aceitar uma frase como verdadeira seja também uma crença, esta 

atitude pode ser aplicável a todas as sentenças sem que baia uma distinção entre as 

crenças. Esta é uma boa forma de saber que uma pessoa quer expressar uma verdade, 

na medida em que ela, ao dar assentimento a uma dada sentença, concomitantemente 

expressa as condições sob as quais esta sentença é tida como verdadeira. Esta etapa, 

portanto, é anterior à interpretação propriamente dita, uma vez que ele ainda não sabe 

qual verdade está sendo dita. Nas palavras de Davidson, 

"Este método pretende resolver o problema da interdependência da 

crença e do significado mantendo, tanto quanto possível a crença 

constante enquanto soluciona o que diz respeito ao significado" 

(Davidson, 1991: 207). 

No entanto, o Princípio de Caridade, embora pareça claro e simples, tem 

gerado inúmeras polêmicas e críticas devido, principalmente, a dois de seus aspectos. 

Primeiro, o fato de considerar as sentenças do falante como verdadeiras tomando 
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como base as crenças do próprio intérprete gera a polêmica do etnocentrismo. 

Segundo, a atitude de aceitar as crenças do falante como verdadeiras de uma fomia 

aprioristica propicia a consideração de que a proposta holista de Davidson esbarra 

numa incoerência que soa mais como um fundamento transcendental. 

No entanto, estes argumentos não se sustentam por muito tempo. A teoria de 

Davidson só propicia a compreensão de um conceito inserido no contexto teórico e 

prático. A afirmação de que o Princípio de Caridade é etnocentrista é precipitada. 

Contrariamente a qualquer atitude etnocêntrica, Davidson afimia que sustentar que 

um falante possui crenças verdadeiras do ponto de vista do intérprete é acreditar que 

este falante é uma criatura racional, na medida em que executa ações, possui crenças 

e desejos, tanto quanto a 'criatura racional intérprete'. Este princípio opera como 

uma otimização do acordo, que, segundo o nosso autor, deve ser o ponto de partida de 

toda interpretação: 

"O que justifica o procedimento é o fato de que o desacordo e 

similarmente o acordo apenas são inteligíveis contra um fundo de 

acordo massivo. " (Davidson, 1991: 207). 

Já a segunda preocupação, a de considerar que o Princípio de Caridade 

apresenta uma atitude aprioristica na atribuição da verdade, impedindo o alcançe 

correto de uma interpretação, também se resolve na observação correta da articulação 

que Davidson promove entre os conceitos de 'significado', 'verdade' e 'crença'. Já 

foi bastante enfatizado que não é possível uma evidência baseada em 'significado' e 

'crença', porque, se o objetivo é alcançar a interpretação, esta consiste na 

especificação detalhada e coerente da maneira como crenças e significados estão 

expressos em um dado discurso. Acontece que, dada a interdependência intríseca 



entre ambos, o único termo que pode atuar como ponto de partida deste processo é o 

termo 'verdade'. 

A tarefa da Interpretação Radical não é construir uma teoria da verdade para 

uma linguagem natural. Não existe esta proposta em Davidson, de construir uma 

única e definitiva teoria da verdade, mesmo porque não há uma única fonna de 

determinar a extensão das condições-de-verdade de uma linguagem natural. 

Justamente por ser um processo, e muitas vezes até intemiinável, a Interjiretação 

Radical, na qual está inserido o Princípio de Caridade, deve ser vista como conjunto 

de construções e re-construções de 'teorias- verdade', na medida em que ela 

"gradualmente estende o escopo e refina a rede do significado" 

(Ramberg, 1989:80). 

Além disso, já que Davidson não se baseia na noção de 'referência' como um fator de 

evidência para alcançar o significado, seu objetivo ao inserir o Princípio de Caridade 

é permitir a construção de uma teoria que não se fundamente cm um conceito isolado. 

Vale a pena citar a observação que ele faz a este respeito: 

"...gostaria de inserir uma observação sobre a metodologia da minha 

proposta. Em filosofia estamos habituados a definições, análises, 

reduções. Tipicamente pretende-se que estas nos conduzam de 

conceitos melhor compreendidos, ou claros, ou epistemológica ou 

ontologicamente mais básicos, a outros que queremos compreender. O 

método que sugeri não se afiista a nenhuma destas categorias.(...) A 

vantagem do método reside não no seu apelo de estilo informalá noção 

de corroboração evidenciai mas na idéia de uma teoria poderosa 

interpretada no seu ponto mais vantajoso. (...) Sabendo apenas as 

condições sob as quais os falantes sustentam que as frases são 
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verdadeiras, podemos dar a conhecer, dada uma teoria salisfaíória, 

uma interpretação de cada frase " (Davidson, 1991; 207-208). 

Portanto, se o Princípio de Caridade possui uma função metodológica na 

teoria de Davidson, o conceito de 'Interpretação Radical' abrange não só este 

princípio como tarefa inicial, mas todo o trabalho de atribuição das condições de 

verdade para produzir interpretação. A Interpretação Radical, pelo seu caráter holista, 

pode ser vista como uma idealização da competência lingüística. Duas observações 

devem ser feitas aqui. Primeiro, pelo caráter holista, a construção das sentenças-T 

deve sempre relacionar as palavras de uma forma estrutural, idealizando a 

linguagem-L (que é a linguagem a ser interpretada) como uma totalidade. E certo que 

esta idealização da linguagem a ser interpretada como uma totalidade é uma abstração 

que irá permitir a contínua troca dos teoremas-verdade, à medida em que o discurso 

está sendo interpretado. Portanto, o predicado-verdade que é produzido pelas 

sentenças-T deve ser aplicado não somente às sentenças, mas também ao discurso 

como um todo, sendo este enunciado pelo falante sob circunstâncias específicas. 

Segundo, justamente porque a verdade é relativa a um tempo e um falante, a 

interpretação do discurso, que é o objetivo final, não deve estar desvinculada das 

ações. Assim, a função da Interpretação Radical é explicar como o conceito de 

significado é aplicado a crenças, intenções e desejos. Davidson afirma que 

"...na interpretação das intenções de um agente, as suas crenças e as 

suas palavras são partes de um projeto único, em que nenhuma parte 

pode ser asstnnida como completa sem que o resto o seja " 

(Davidson, 1991:201). 
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A aplicação holisla das sentenças-T em uma comunidade de falantes pode ser 

explicada da seguinte fomia: embora construídas na fomia de 'condições de verdade' 

de sentenças, estas vão estar sempre em interrelação com a linguagem-L, manifesta 

nos discursos dos falantes sempre sob determinadas circunstâncias. Existe aqui uma 

restrição contextual para a caracterização do conceito de verdade. Em Davidson, 

" Verdade é apenas um ponto de contato ou, mais inocuamente, a 

coincidência entre o que o intérprete observa e os enunciados que um 

sujeito produz. O conceito semântico de verdade, longe de ser extra- 

lingüistico, é o produto da interpretação: não há nada mais nele do que 

um intérprete olhando, como causalmente relacionado, um pedaço da 

presumida atividade lingüística e alguma aparência do mundo " (cit. 

por Costa 1995:78). 

A noção de 'verdade' em Davidson, quando relativizada a um tempo e a um 

falante, propicia a inclusão das sentenças ocasionais. Estas sentenças estão 

diretamente relacionadas às condições circunstanciais de seu proferimento. Não é 

possível, portanto, separar as sentenças proferidas por um falante dos aspectos 

circunstanciais de seu proferimento. Visto que o objetivo de Davidson é alcançar a 

interpretação, para ele 

"A verdade é uma propriedade singular que se liga, ou não consegue 

ligar-se, a elocuções, enquanto cada elocução tem a sua própria 

interpretação " (Davidson, 1991:205). 

A maneira holista de Davidson trabalhar diz também que o significado de uma 

sentença deve estar relacionado tanto à ocasião de sua asserção quanto ao conjunto de 

crenças que caracteriza a linguagem-L. Relacionar uma sentença à ocasião de seu 

proferimento, para alcançar o significado pode ser exemplificado em: 
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" '(íavagai' é verdadeiro-em-L quando proferido por 'x'em um tempo 

se e somente se, há um coelho nas proximidades de 'x^em 7"' 

(Rainberg, 1989:65). 

Esta é uma forma extensionalista de caracterizar o significado, que não inclui, porém, 

uma abordagem epistemológica. Por outro lado, a relação do significado de uma 

sentença ao conjunto de crenças pertencentes à linguagem-L envolve uma noção 

coerentista para interconectar as crenças com o significado e, finalmente, produzir a 

interpretação. 

Portanto, a teoria do significado de Davidson, construída sob a forma de uma 

teoria da verdade para uma detemiinada linguagem, opera processualmente a partir da 

interrelação entre partes e todo - isto é, entre as 'condições de verdade' que são as 

sentenças-T construídas na base da observação comportamental-lingüística e o 

coniunto de crenças que formam a linguagem-L. Desta forma, o trabalho da 

Interpretação Radical envolve uma constante troca de 'teorias-verdade' por outras, na 

medida em que elimina teorias alternativas tendo como base 'novas evidências'. Vale 

ressaltar que o trabalho do intérprete radical é dar uma descrição teórica da 

competência lingüística do falante. Ainda que as sentenças a serem interpretadas 

apresentem uma relação causai com o mundo, o intérprete só tem acesso ao dado 

lingüístico, que, por sua vez, envolve a compreensão de uma complexa rede de 

crenças e desejos. No entanto, esta compreensão é o produto final do processo. Para o 

inicio, dado que a função da interpretação radical é dar as condições de verdade das 

sentenças, e, sendo estas condições diretamente relacionadas ao contexto de 

proferimento das sentenças, a única base de fatos sobre o comportamento do falante 

40 



está nas sentenças proferidas. E a única evidência disponível para um intérprete é a 

evidência de que as frases T são verdadeiras: 

"... a evidência disponível é apenas que os falantes da linguagem a ser 

interpretada sustentam que várias frases são verdadeiras em 

determinados tempos e sob circunstâncias especificadas " 

(Davidson, 1991; 206). 

Davidson procura sempre relacionar a noção de 'verdade' entre uma oração, 

um falante e um tempo. Como foi visto, não é possível iniciar um trabalho de 

interpretação buscando evidências em descrições detalhadas das crenças e intenções 

do falante devido à interdependência entre ambas. Davidson diz que 

"...um falante su.stenta que uma frase é verdadeira por causa do que a 

frase(na sua linguagem) significa, e por causa daquilo em que 

acredita. " (Davidson, 1991:205-206). 

Uma crença é identificada pela sua posição em um padrão de outras crenças, já o 

significado de uma sentença é dado 

"...pela sua localização no padrão estrutural das sentenças da 

linguagem, especificadas por uma teoria da verdade para a 

linguagem " (Ramberg, 1989:71). 

Desta forma, significado, crença e verdade estão inevitavelmente interligados na 

teoria holista de Davidson porque a própria linguagem não pode estar separada do 

mundo Davidson afirma que não há como sair do nível lingüístico para buscar uma 

evidência no mundo. A noção de 'evidência', em Davidson, consiste em fatos sobre o 

comportamento dos falantes em relação às frases. Através do conceito de 

'triangulação', ele afirma que tudo o que existe e está disponível em um trabalho 

interpretativo, é uma relação triangular entre intérprete, mundo e falante. E é esta 
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relação triangular que permite esclarecer o conceito de objetividade na teoria 

davidsoniana, ao mesmo tempo em que aposta na inseparabilidade entre a linguagem 

e o mundo: 

"...a idéia de íriangulação é parcialmente metafórica, mas não 

totalmente. A idéia básica é que nosso conceito de objetividade — a 

idéia de que nossos pensamentos podem ou não correponder à verdade 

— é uma idéia que nós não teríamos se não fosse pelas relações 

interpessoais. Km outras palavras, a fonte da objetividade é a 

intersubjetividade (...) "(Kent, 1993:08). 

Com esta caracterização de objetividade, Davidson está novamente dizendo 

que não se apóia em uma noção tradicional, que por sua vez exige não só uma 

relação de correspondência entre palavras e objetos no mundo, mas, 

concomitantemente, exige um status íimdacional na descrição desta relação. Pode-se 

concluir até aqui que interpretar um discurso, sob o ponto de vista de uma teoria 

tradicional, seria o mesmo que tentar encontrar um elemento entre as sentenças e o 

mundo, que tivesse como função assegurar a veracidade destas sentenças. A opinião 

de Davidson sobre este 'terceiro elemento' entre a linguagem e o mundo será 

explorada no capítulo seguinte, e consiste no ponto chave da critica que Davidson 

faz ao dualismo esquema conceituai/conteúdo empírico. Para Davidson é impossível 

um confronto direto entre nosso 'conjunto de crenças' (tomadas isoladamente ou em 

conjunto) e o mundo 'lá fora', justamente porque, para tal empreendimento, teríamos 

que imaginar um esquema conceituai por um lado e, no lado oposto, imaginar um 

'mundo' esperando ser confrontado com ele (Davidson, 1996: 123). 

A crítica de Davidson é contra qualquer tipo de verificacionismo. Foi visto 

rapidamente que Quine também elabora um tipo de verificacionismo, embora rl« 



maneira diversa dos empiristas lógicos. As teorias verificacionistas têm em comum a 

tentativa de fundamentar o conhecimento em significados empíricos, em que estes 

últimos correspondem diretamente às sensações, modelos de estimulação sensorial, 

em última instância, à experiência. Para os verificacionistas, as sensações não 

pertencem ao nosso escopo de crenças, mas servem como justificativas para uma 

crença verdadeira. Para Davidson tal empreendimento é uma tarefa impossível. Na 

sua opinião, como foi visto, somente uma crença pode justificar outra crença. 

Embora as sensações causem certas crenças, não deve haver confusão entre estes 

intermediários causais e intermediários epistemológicos (Davidson, 1996), Uma 

sensação pode servir de elo entre uma crença e o mundo, mas é somente no nível 

lingüístico que as crenças são 'justificadas', através da coerência que apresentam 

entre si quando dizem coisas acerca dos eventos que ocorrem no mundo. 
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SEGUNDO CAPÍTULO 

A CRÍTICA DE DAVIDSON AO DUALISMO 

ESQUEMA/CONTEÚDO 

No capítulo anterior, em linhas bem gerais, foi dado um panorama da teoria 

do significado de Davidson. Assim, íàlou-se da sua especificidade em trabalhar com 

conceitos semânticos de forma a interrelacioná-los numa postura holista e processual. 

Na sua opinião, 

...não há nenhuma chave mestra ou teoria da estrutura que você 

possa ter antes de uma interação ou de uma situação comunicativa. 

Você tem que ao mesmo tempo achar seu caminho no sistema inteiro'' 

(Kent, 1999: 02). 

Davidson, à medida em que estende o escopo de sua teoria aos atos de fala, 

'Sto é, ao comportamento lingüístico, possibilita falar de 'conteúdo empírico' sem 

íue este seja determinado por uma teoria causai da referência. Através da substituição 

ias teorias sobre a referência (intensional ou causai) por uma teoria da verdade, 

Davidson pode alcançar o significado das sentenças à medida em que procura 

feterminar suas condições de verdade por triangulação. O trabalho do intérprete 

adical é produzir sentenças-T sobre a linguagem-L. Em outras palavras, o trabalho 

o intérprete radical é procurar uma ligação adequada entre um proferimento e um 

vento no mundo. No entanto, embora esta pareça ser uma tese realista - por afirmar 
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a objetividade do mundo e a sua importância em determinar causalmente o 

assentimento às sentenças - não apresenta um direcionamento epistemológico, na 

medida em que não busca um elemento intermediário eiilre a linguagem e o mundo 

para a caracterização da verdade das sentenças. Os acontecimentos do mundo 

causam o proferimento de sentenças mas não justificam as crenças nestes mesmos 

acontecimentos. Isto porque o que pode justificar uma crença é apenas outra crença. 

A conclusão principal a ser extraída é que mundo e linguagem são inseparáveis. 

No presente capitulo vou entrar diretamente na crítica de Davidson à distinção 

esquema conceituai/conteúdo empírico, que envolve uma divisão entre o mundo e a 

linguagem. Davidson, ao rejeitar o dualismo 'esquema/conteúdo', está rejeitando, 

principalmente, a noção de que pode haver uma 'terceira entidade' entre o mundo e a 

linguagem. Ele está indo contra qualquer forma de mediação entre a linguagem e o 

mundo, seja ela expressa como categoria mental ou como dados sensoriais. O 

argumento de Davidson é que, por trás da postura relativista que aponta para a 

incomensurabilidade, existe um pressuposto teórico inútil, que considera um 

'terceiro' elemento mediador entre a linguagem e o mundo. Vista desta forma, a 

linguagem é considerada como um esquema conceituai que pode ser incomensurável 

com outro esquema. Ou seja, discursos são considerados incomensuráveis porque o 

que está em jogo é a busca deste 'mediador' entre a linguagem e o mundo, que faz 

com que as sentenças sejam consideradas verdadeiras. Davidson afirma que assim 

"Não pode haver tradução de um esquema a outro, pois neste caso as 

crenças, desejos, esperanças, e partes de conhecimento que 

caracterizam uma pessoa não têm contrapartes verdadeiras para o 

defensor de um outro esquema. A reahdade em si mesma é relativa a 
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um esquenta: o que conta como real em um sistema pode não contar 

em " (Davidson, 1984:183). 

Foi visto rapidamente na introdução deste trabalho como e que a querela entre 

os realistas e os anti-realistas se reduz ao fato de ambos buscarem, mesmo de fomia 

diferenciada, uma referência para os termos, de modo a compreenderem assim o 

significado das sentenças. Todo o problema de como a tese da incomensurabilidade 

veio a se tornar a tese da impossibilidade de tradução por causa do referente será 

tratado pomienorizadamente no terceiro e último capítulo. No presente capítulo 

procuro explicitar em que consiste a crítica de Davidson ao que ele considera o 

terceiro e último dogma do empirismo, que é mantido através do apelo a uma noção 

dualista que divide a linguagem e o mundo. A razão por que tanto realistas quanto 

anti-realistas apelam para esta dicotomia também será abordada aqui. O argumento, 

em síntese, éque o uso àsLáicoiommesquema conceituai/conteúdo empírico leva 

ao impasse da incomensurabilidade. 

Em seu famoso artigo "On the very idea of a conceptual scheme", de 1974, 

Davidson tenta definir o que é um esquema conceituai: 

"Os esquemas conceituais, nos dizem, são formas de organizar a 

experiência; são sistemas de categorias que dão forma aos dados das 

sensações; são pontos de vista desde os quais indivíduos, culturas ou 

períodos examinam os acontecimentos que se sucedem " 

(Davidson, 1984:183). 

A consideração de um esquema conceituai como algo que organiza a experiência ou 

categoriza as sensações leva à consideração subseqüente que aceita como possível 

uma falha total no processo de tradução de um esquema conceituai a outro. Como já 

foi visto, o que conta como real em um esquema pode não contar em outro. Esta 



postura relativista é considerada por Davidson uma doutrina exótica, porque 

paradoxal. Assim ele afirma porque aponta para a metáfora dos pontos de vista 

distintos que domina o chamado relativismo conceituai e põe a descoberto o paradoxo 

subjacente: falar de pontos de vista distintos só faz sentido se. concomitantcmcnto 

existe um sistema de coordenadas comuns a estes pontos de vista diferentes. Ora, nas 

palavras do autor, 

"... a existência de um sistema comum contradiz a pretensão de uma 

incomparabilidade dramática " (Davidson, 1984:184). 

A contradição subjacente à tese do relativismo conceituai poderia então ser resumida 

na tentativa de falar sobre a incomensurabilidade, isto e, sobre diferenças radicais 

entre duas linguagens, usando, no entanto, uma única linguagem para descrever estas 

diferenças. A contradição é óbvia, pois não é possível sustentarão mesmo tempo que 

duas linguagens são incomensuráveis e descrever esta 'incomensurabilidade' em uma 

linguagem acessível às duas. Para exemplificar este argumento, Davidson fala de 

Whorf', que aponta para uma incomensurabilidade entre a metafísica hopi e a inglesa 

e utiliza, paradoxalmente, o inglês para 

"... conduzir os conteúdos dos exemplos de orações em hopi" 

(Davidson, idem, ibidem). 

Esta contradição do relativismo conceituai, vale a pena ressaltar, postula a existência 

de_ um sistema comum ("isto é. uma única linRuaRem) como base para a 

illgomparahilidade profunda. Davidson procura desacreditar esta tese, ao mesmo 

tempo em que tenta demonstrar sua impossibilidade. 

Mas Davidson não ataca a tese da incomensurabilidade de frente. Ele contorna 

o problema e diz que a forma como é apresentado está errada e, por isso, não se 
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sustenta. Sua estratégia é considerar o passo anterior a esta postura. Uma vez que 

esta tese está firmada na noção de tradutibilidade através da permanência do 

referente, e Davidson, como foi visto, não trabalha com esta noção, ele argumenta 

que 

"O que precisamos, me parece, é alguma idéia das considerações que 

fixam os limites ao contraste conceituai. Há suposições extremas que 

caem no paradoxo ou em contradição; há exemplos modestos que não 

temos problema em compreender. Que é que determina onde 

atravessamos do meramente raro ou novo para o absurdo?" 

(Davidson, 1984:184). 

A idéia principal é ir contra a noção apontada pela tese da 

incomensurabilidade que afirma a impossibilidade de tradução, dada a igual 

impossibilidade de manter ou transferir a mesma referência entre os esquemas 

conceituais. Os que pensam desta forma acreditam, segundo Davidson, que existe um 

'ponto neutro' que permite a comparação entre esquemas diversos. Não é desta 

forma, porém, que Davidson vê a linguagem. Ele diz; 

'Wão vamos pensar que as linguagens são separáveis das almas; falar 

uma linguagem não é um traço que um homem pos.sa perder enquanto 

retém o poder de pensamento. Portanto, não é possível que alguém 

possa ocupar um ponto vantajoso de observação para comparar 

esquemas conceituais, desprendendo-se temporariamente do seu 

próprio." (Davidson,1984:185). 

No processo de tradução, existem dois casos possíveis de falha; as completas 

e as parciais. Nas palavras do autor, 

"Ocorreria uma falha completa se nenhuma classe significativa de 

orações em uma linguagem pudesse ser traduzida à outra. A falha seria 

I^avidson também indica, como exemplos desta poslura, Kuhn, Quine e Bergson, (1984: 184), 
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parcial se alguma classe pudesse traduzir-se e alguma classe não..." 

(Davidson, 1984; 185). 

Davidson argumenta que não existe inteligibilidade na consideração de uma falha 

totaj no processo de tradução, e a seguir passa a examinar o que ocorre nos casos de 

falha parcial. 

O argumento de Davidson pretende mostrar que aqueles que aceitam uma 

falha completa na tradução teriam de concluir que as emissões sonoras do 

'falante'nao podem ser interpretadas como comportamento discursivo. Em outras 

palavras, se não consigo traduzir uma linguagem estranha na minha, é porque esta 

linguagem 'estranha' não é uma linguagem. O que está em jogo na consideração de 

uma falha completa na tradução é que o reconhecimento de uma linguagem e 

possível somente se eu posso traduzi-la na minha língua familiar. 

Davidson insiste que devemos prestar atenção na relação estreita que há 

entre linguagem e atribuição de atitudes, tais como crenças, desejos e intenções. Isto 

porque, se por um lado só podemos atribuir inteligibilidade a um falante se pudermos 

traduzir suas palavras nas nossas, por outro, a fala requer 

"...uma multidão de intenções e crenças sutihnente discriminadas" 

(Davidson, 1984: 186). 

Davidson faz questão de enfatizar que a capacidade de tradução opera na mesma 

sintonia que a capacidade de descrição de atitudes. A questão então toma-se muito 

mais complexa do que poderíamos imaginar, pois fica um tanto quanto obscuro 

afirmar que duas linguagens são intraduzíveis, sem, antes, esclarecer como se dá a 

relação entre linguagem e crenças, deseios e intenções. 

A seguir Davidson comenta o argumento dos que pensam que a relação de 

traduzibilidade - que propõe o reconhecimento de uma linguagem somente pela 



tradução à linguagem familiar - não é uma relação transiliva, Esta idéia é 

exemplificada por Davidson da seguinte forma: uma linguagem 'saturniana' pode ser 

traduzível ao inglês e uma linguagem 'plutoniana' pode ser traduzivel à 'saturniana'. 

No entanto, a linguagem 'plutoniana', pode não ser traduzivel ao inglês, que é a 

linguagem familiar. Como isso seria possível? Um número suficiente de diferenças 

traduzíveis poderiam ser somadas até chegar a uma diferença intraduzivel. Ou seja, 

as diferenças encontradas através da tradução da linguagem 'saturniana' ao inglês 

seriam somadas às diferenças encontradas através da tradução da linguagem 

'plutoniana' à 'saturniana', chegando finalmente a uma diferença intraduzivel da 

linguagem 'plutoniana' ao inglês. Isto permite imaginar uma seqüência de 

linguagens, cada uma próxima o suficiente da outra para ser traduzível por ela, mas 

que poderia conter uma linguagem totalmente intraduzivel para o inglês. Esta 

linguagem envolveria um sistema de conceitos estranhos à linguauem familiar. 

Porém, segundo Davidson, esta idéia não acescenta absolutamente nada à discussão 

em tomo da traduzibilidade. Como saber, através da língua familiar, se a linguagem 

'saturniana' efetua ou não um processo de tradução da linguagem 'plutoniana', se ao 

final existe uma completa intraduzibilidade entre esta última e a primeira? Nas 

palavras de Davidson, 

''...teríamos que perguntar como reconhecettws que o que o saturniano 

estava fazendo era traduzir o plutoniano (ou qualquer outra coisa)? 

(Davidson, 1984: 186). 

Mais uma vez, Davidson aponta para a inconsistência em afinnar uma 

incomensurabilidade - que é o mesmo que uma falha total na tradução - através da 

comensurabilidade. 
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Apesar da forma um pouco obscura do exemplo elaborado por Davidson, a 

idéia principal que ele quer expressar talvez fique um pouco mais clara ao longo de 

sua argumentação. Mais à frente, ele indica duas metáforas que ilustram de forma 

diferenciada o uso do dualismo esquema/conteúdo. A primeira delas é exemplificada 

em Kuhn, quando este afirma que os cientistas, por trabalharem com 'paradigmas' 

diferentes, trabalham, concomitantemente, em diferentes mundos. A segunda 

metáfora está explicitada na obra de Strawson, "The Bounds of Sense", quando este 

aposta na possibilidade de imaginar 

"...classes de mundos muito diferentes do mundo tal como nós o 

conhecemos" (Strawson, The Bounds of Sense, p. 15. cit. por Davidson, 

1984:187). 

A diferença entre as duas metáforas é que, em Strawson, é possível imaginar vários 

'mundos possíveis', sendo que todos eles podem ser descritos por nossa linguagem. 

Esta metáfora, segundo Davidson, 

''...requer uma distinção dentro da Unguagem entre conceito e 

conteúdo: ao usar um sistema fixo de conceitos (palavras com 

significados fixos), descrevemos universos alternativos" 

(Davidson, 1984:187). 

Por outro lado, em Kuhn, a imagem evocada é a de um único mundo que, no 

entanto, pode ser visto de diferentes pontos de vista. O dualismo de conceitos que 

está por trás desta metáfora é, segundo Davidson, de um tipo bem diverso do 

primeiro. Se em Strawson a linguagem é dividida entre conceito e conteúdo, em Kuhn 

ocorre um dualismo entre a linguagem por um lado operando como um 'esquema 

íotal' e. pnr nutro, o mundo operando como um 'conteúdo não interpretado' 

Explicitando mais a diferença entre as duas metáforas, no exemplo de Strawson, 
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existe uma associação da linguagem com um esquema conceituai, na medida em que 

a linguagem é identificada como 'conceito' e 'conteúdo'. Desta fomia, um sistema 

fíw de conceitos poderia descrever universos alternativos. Já no exemplo de Kuhn, a 

associação da linguagem com esquema conceituai é feita com a identificação da 

linguagem a um 'esquema total', apresentando, do outro lado, um 'conteúdo não 

interpretado'. Conseqüentemente, este tipo de associação imagina um único mundo 

('conteúdo não interpretado') visto de diversos pontos de vista , ou seja, diferentes 

esquemas conceituais que são incomensuráveis entre si. 

A crítica de Davidson ao dualismo em questão passa pela reivindicação de que 

a distinção analítico/sintético deve ser abandonada. O dualismo em questão envolve 

orações em que as sintéticas são 'verdadeiras' por causa do que significam e do 

conteúdo empíríco. e as analíticas, em virtude apenas do_sçu siunificado. Estas 

últimas não necessitariam de conteúdo empírico. Davidson convida-nos a abandonar 

este dualismo, e, junto com ele, a noção de significado, para reter somente que 

"... todas as orações têm conteúdo empírico... " (Davidson, 1984: 189). 

Ao dispensar a noção referencial de significado e considerar que todas as orações 

têm conteúdo empírico, Davidson não está vinculando este último a uma relação de 

correspondência com o mundo através da busca de entidades que confirmem a 

veracidade e o sentido dos termos, mas sim, indicando que a noção de conteúdo 

empírico que ele trabalha se refere a todas as orações. Relacionar o conteúdo 

empírico a todas as orações é um fator importante na teoria de Davidson, porque 

significa que ele trabalha com evidências somente no nível dos proferimentos 

hngüisticos. Além disso, como foi visto no capitulo anterior, ja que o trabalho da 

^Interpretação Radical é continuo e holistico, a idealizaçao da linguagem como um 



todo é uma estratégia que permite substituir as sentenças-T sempre que preciso, à 

medida em que as extensões dos predicados forem mudando. As mudanças na 

extensão do valor de verdade ocorrem dentro da chamada 'triangulação'. O falante 

esta sempre em uma relação objetiva com a realidade, conseqüentemente é possível 

interpretar seu discurso através da observação de seu comportamento lingüístico em 

relação aos eventos mundanos. Mas, como não é possível separar a linguagem do 

mundo, o trabalho completo da interpretação se dá através da interdependência entre 

o significado e a crença, que estão entrelaçados, por sua vez, de uma forma 

coerentista e não correspondencial. 

Para Davidson, as noções de significado e de analiticidade possibilitam 

falar de categorias e de estrutura organizadora da lintzuauem. Por este motivo, ele 

rejeita estas noções. Assim ele diz que 

"Os significados nos deram unia via para falar acerca das categorias, 

da eslruíura organizadora da linguagem, e assim por diante; porém é 

possível, como vimos, desistir dos significados e da analiticidade 

enquanto consen'amos a idéia de que a linguagem incorpora um 

esquema conceituai Assim, no lugar do dualismo do analitico-sintético, 

teremos o dualismo do esquema conceituai e conteúdo empírico " 

(Davidson, 1984:189). 

Davidson argumenta que o dualismo analitico-sintético desemboca no 

•ualismo esquema conceitual-conteúdo empírico, que ele irá chamar de 'o terceiro 

ogwa do empirismo'. Terceiro e último dogma, porque, na sua opinião, a partir daí, 

fiWpirismo deve ser abandonado completamente. O que ocorre é que o dualismo 

'^quema conceituai/conteúdo empírico cria a imagem da linguagem como um 

istema organizador' que possui um 'conteúdo organizado'. A noção de conteúdo 

53 



empírico presente neste dualismo envolve a idéia de que alguma coisa precisa ser 

organizada (o mundo, os dados dos sentidos, a experiência). 

Davidson também cita vários exemplos de autores que se utilizam do 

dualismo apontado, embora de diferentes formas. Para citar aqui apenas um destes 

exemplos, em Wliorf, a linguagem é vista como algo que não se distingue tão 

claramente da ciência e tem a função de organizar a experiência. Esta última é o 

elemento organizado e pode ser também traduzida por 'fluxo da experiência 

sensorial' e 'evidência física'. Portanto, a linguagem tem a função de organizar a 

experiência tomando como base as evidências físicas e sensoriais. Neste sentido, o 

que é utilizado como critério no processo de tradução é uma possível relação comum 

com a experiência. E esta relação 'comum' é detectada através da indicação de que a 

referência é a 'mesma'. A principal conseqüência desta consideração c que a 

diferenciação entre os esquemas conceituais é feita através das falhas na 

traduzibilidade Uma vez que a referência não permanece a mesma, não é possível 

traduzir um esquema conceituai no outro. Nas palavras de Davidson, 

"É essencial para esta idéia que haja algo neutro e comum situado 

fora de todos os esquemas " (Davidson, 1984; 190). 

Vale a pena enfatizar que esta forma de considerar as falhas nos processos de 

tradução como fator de diferenciação entre os esquemas conceituais se fundamenta 

na busca de uma relação comum dos esciuemas conceituais com a evidência e a 

experiência Esta idéia central, de buscar um elemento neutro e comum aos esquemas 

através de uma relação comum com a experiência, é indicada por Davidson como 

estando presente nas afirmações de Whorf, Kuhn, Feyerabend e Quine. Não vem ao 

caso detalhar a opinião de cada um, mesmo porque o exemplo de Whorf explicita de 
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forma satisfatória o ponto chave do uso da dicotomia esquema/conlcúJo: existe uma 

relação detenninante da experiência com a linguagem, de fomia tal que um 

elemento 'neutro', situado 'fora' dos esquemas conceituais é por eles organizado. 

Tal como já foi apontado na introdução deste trabalho, é nesta etapa da 

argumentação de Davidson que ele irá indicar as duas metáforas em disputa para 

explicar a relação da linguagem com a experiência. Aqui se encaixa a querela entre 

os realistas e os anti-realistas. A primeira metáfora, utilizada pelos anti-realistas, 

imagina a linguagem como um esquema conceituai que organiza a experiência. A 

segunda metáfora fundamenta os argumentos dos realistas, e cria a imagem da 

linguagem como um esquema conceituai que se ajusta à experiência, isto é, aos dados 

sensoriais. Segundo Davidson, outras funções similares da linguagem podem ser 

acrescentadas a cada um destes grupos. Assim, no primeiro, além da função 

organizadora, a linguagem teria também a função de sistematizar e distribuir o fluxo 

da experiência. No segundo grupo, além da tarefa de se ajustar á experiência, a 

linguagem também serviria para predizer, explicar e—enfrentar o tribunal da 

experiência' (Davidson, 1984). Estas são as possíveis tarefas que a linguagem deve 

efetuar, na visão de cada um dos dois grupos. 

Visto que foi descrito o primeiro lado da dicotomia, que consiste nas duas 

variações possíveis quanto á função da linguagem, isto é, quanto á maneira do 

esquema conceituai operar, é necessário mostrar também o segundo lado, que fala 

do conteúdo empírico enquanto al^o_queLÁeyA-.s.er organizado. Também aqui 

Davidson aponta duas idéias principais: 
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"... ou é a realidade (o universo, o mundo, a natureza) ou é a 

experiência (a exibição em curso, as irritações de superfície, as 

incitações sensoriais, os dados dos sentidos, o dado) " 

(Davidson, 1984; 192). 

A principal pergunta que direciona a crítica de Davidson ao dualismo 

^^quema/conteúdo é a seguinte: como é possível haver sentido na noção de organizar 

UiJiJinicojal^to^ A idéia de uma linguagem que organiza ou se ajusta ao mundo ou à 

experiência só faz sentido se este objeto é visto como consistindo em vá_rios_outLos 

abjetos. Nos termos de Davidson, 

"a noção de organização só é aplicável a pluralidades " 

(Davidson, 1984:192). 

Para Davidson, não é possível pensar em uma linguagem que organize a 

experiência. Ele ironiza: 

''Como poderia chamar-se linguagem a algo que organiza somente 

experiências, sensações, irritações de superfície ou dados do sentido? 

Certamente facas e garfos, ferrovias e montanhas, couves e reinos 

também necessitam de organização" (Davidson, 1984: 192). 

E importante destacar que as noções de 'realidade' e 'experiência', são 

Similares, mas não totalmente idênticas. O que ocorre é que a oposição entre 

Lin£uagem e realidade evoca a idéia de organização. Por outro lado, a oposição entre 

íí&Süã.gem e experiência, evoca a idéia de ajuste à experiência, que consiste, segunda 

'Davidson, em uma dificuldade ainda mais óbvia do que a idéia de organização. Isto 

forque a idéia de uma linguagem que se ajusta à experiência reduz muito a idéia de 

ealidade, na medida em que se fundamenta nos dados dos sentidos. 

A noção de aiuste à experiência é explicitada por Davidson nos seguintes 

ermos: se a linguagem (esquema conceituai) deve se ajustar à experiência 
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(conteúdo), então nossa atenção se desvia do aparato referencial da linguagem - que 

consiste em predicados e termos singulares - para as orações como um todo. Existe 

a versão reducionista do Círculo de Vienna, tal como foi visto no capitulo anterior, 

que considera toda a linguagem redutivel aos temios sensoriais. Davidson está 

considerando aqui apenas a visão geral desta idéia de ajuste, que se utiliza da 

experiência sensorial como provedora de toda_a_eYÍdència para a aceitação de 

orações, e que se aplica, por exemplo, ao holismo de Quine. O fato de passar de uma 

posição atomista para uma holista, nesta imagem da linguagem ajustada à 

experiência, permite o desvio da referência das palavras para as orações como um 

todo. Do ponto de vista holista, 

"São sentenças também que enfrentam o tribunal da experiência, ainda 

que devam enfrentá-lo juntas" 

(Davidson, 1984; 193). 

Davidson desnuda a questão do conteúdo empírico visto tanto da fomia tradicional 

quanto da forma holista proposta por Quine, através da crítica à afirmação de que se 

Jma teoria se ajusta à evidência, então essa teoria é verdadeira. Toda a argumentação 

íe Davidson aponta para a recusa de teorias que busquem evidências para garantira 

'eracidade. Davidson não busca evidências para garantir a verdade das sentenças, 

ao contrário, busca a elaboração de teoremas-verdade para alcançar o 

'Snifícado. Conseqüentemente, como já foi dito, não faz sentido para Davidson 

uscar uma fonte última de evidência, visto que uma teoria da verdade, tal como ele 

•"Opõe, consegue efetuar com êxito a tarefa de dar a extensão dos termos lingüísticos 

ue se quer interpretar. 
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Portanto, o principal argumento de Davidson contra a idéia dc falha 

completa na tradução ou inconteusurabUidade - é que a noção de 'evidencia' não 

apresenta nenhum paralelo com a noção de 'ser verdadeiro'. Ele diz; 

"O problema é que a noção de ajustar-se à totalidade da experiência, 

assim como a noção de ajustar-se aos fatos, ou de ser fiel aos fatos, 

não acrescenta nada inteligível ao simples conceito de ser verdadeiro " 

(Davidson, 1984.193-194). 

A busca de evidências não pode servir como critério dc diferenciação entre os 

esquemas conceituais. A 'evidência' não é uma 'nova entidade no universo' que atua 

como legitimadora de sentenças verdadeiras ou como critério de classificação de 

linguagens. Segundo Davidson, este critério de diferenciação entre esquemas 

conceituais só pode ser útil quando se aceita a noção de verdade envolvida por ele: 

•inia noção de verdade que está divorciada da noção de tradução. Desta forma, 

"... o critério de um esquema conceituai diferente do nosso se converte 

agora em: amplamente verdadeiro, porém não traduziveT 

(Davidson, 1984.194). 

'ara Davidson, no entanto, o conceito de 'ser verdadeiro' não e inteligível quando 

em separado do processo tradutivo. Na sua opinião, nem a reivindicação dos anti- 

-alistas nem a dos realistas propicia um critério confiável de comparação entre os 

5quemas conceituais; 

"Nem um repertório fixo de significados, nem uma realidade que se 

mantém neutra frente às teorias podem proporcionar, então, uma base 

para comparação de esquemas conceituais'^ (Davidson, 1984; 195). 

A interdependência entre verdade e tradução é explicada pela proposta 

alista de Davidson, tal como analisada no capítulo anterior. A noção de 'verdade' e 

'lizada como 'vetor' para alcançar o significado, e, como existe uma 
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interdependência entre significado e crença, somente à medida que o intérprete já 

"-"Ver dentro do processo tradutivo é possível a interpretação. Davidson sugere o 

abandono da busca de uma base comum aos esquemas conceituais, porque, junto com 

este abandono, estaremos abandonando também a tentativa de dar sentido à 

"... metáfora de um espaço único, dentro do qual cada esquema tem 

uma posição e prove um ponto de vista" (Davidson, 1984: 195). 

Davidson, após argumentar contra a idéia de falha completa na tradução, 

propõe um exame mais detalhado do que poderia ser uma falha parcial. Na sua 

opinião, as falhas parciais na tradução possibilitam uma teoria da interpretação que 

opere com a interdependência entre as crenças e os significados dos falantes. A 

opinião de Davidson é que nós precisamos de uma teoria da tradução que não defina 

íe antemão os conceitos de significado ou crença. Isto porque, para Davidson, uma 

eoria da interpretação dever ser construída durante a interpretação. Se trabalharmos 

'Om hipóteses a priori acerca do que podem ser as crenças e os significados dos 

alantes, postulando conceitos sobre eles, estaremos certamente antecipando o 

Tocesso interpretativo, e, provavelmente, esta seria uma teoria infrutífera e 

nilateral. Vale a pena lembrar que o Principio de Caridade, em Davidson, possui a 

Jnção metodológica de considerar verdadeiro sem precisar conhecer o significado e 

crença. Esta atitude de considerar verdadeiras as crenças do falante não possui uma 

inção epistemológica que procura distingüir entre a veracidade e a falsidade das 

"enças. Tudo isso está relacionado á interdependência que existe entre o significado 

a crença, e, conseqüentemente, à impossibilidade de separara noção de verdade' 

^ processo tradutivo. Como ocorre esta interdependência? Basta simplesmente 
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observar o modo como as 'condutas de fala' são interpretadas; ao mesmo tempo em 

que se interpretam as orações, também se atribuiem as crenças. O exemplo de 

Davidson para corroborar sua afirmação é simples e claro. Ele diz que a fala de um 

determinado homem só pode ser interpretada por alguém que conheça, o .suficiente 

ncerca de suas crencas. ou seja, saiba o suficiente o que este homem pretende e quer. 

Além disso, é necessário que o intéprete saiba, .em igual medida, que não é possível 

Hi«;tinQuir tais crenças se não compreender o que é que este homem fala Para 

Davidson, portanto, 

"eslá claro que devemos ter uma teoria que simultaneamente tenha em 

conta atitudes e interprete a fala, e que não suponha nenhuma das 

«•//ííí.ç" (Davidson, 1984:195). 

O trabalho de interpretar um discurso, atribuindo de forma inteligível tanto as 

crenças quanto outras atitudes, requer, como foi visto no primeiro capítulo, uma 

primeira aceitação geral das orações como 'verdadeiras', visto que esta é a única 

evidência básica que o trabalho da Interpretação Radical requer. Mais uma vez, o ijue 

está em jogo é a possibilidade de não fundamentar uma teoria em conceitos 

apriorísticos. Nas palavras do próprio autor, 

"...se nós meramente sabemos que alguém considera que uma 

determinada oração é verdadeira, não sabemos nem o que es.se alguém 

significa com a oração, nem que crença repre.senta o fato de que a 

considere verdadeira. Sua con.sideração da oração como verdadeira é 

assim o vetor de duas forças: o problema da interpretação é abstrair 

da evidência uma teoria viável do significado e uma teoria aceitável da 

crença " (Davidson, 1984:196). 

Tudo o que o intérprete radical conhece, a princípio, são as orações que os 

falantes consideram verdadeiras. Por isso, a condição para se avançar na 
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interpretação é supor um acordo geral entre suas crenças e as crenças que prcteiule 

interoretar. É importante destacar que a tarefa de atribuir às orações do falante 

condições de verdade segundo a opinião do intérprete deve ocorrer somente quando o 

falante considera que essas orações são verdadeiras. E, visto que a especificação das 

condições de verdade das sentenças - trabalho que é feito através da Interpretação 

Radical - se dá no contexto de uso destas sentenças, o que deve ser enfatizado é a 

construção de uma teoria da verdade que surge em concordância com a 

interdependência da linguagem com o mundo. 

Este método do Principio de Caridade, que é uma etapa fundamental iia teoria 

de Davidson, não deve ser visto como um instrumento teórico que elimina os 

desacordos. Ao contrário, seu objetivo é tomar possivel o desacordo sitJinificativo. 

visto que, segundo nosso autor, o desacordo depende de alyiunta fundamentação no 

acordo; 

"compreendemos ao máximo as palavras e pensamentos de outros 

quando interpretamos em uma forma que otimize o acordo (isto inclui 

uma margem, como dissemos antes, para o erro explicável, como, por 

exemplo, as diferenças de opinião) " (Davidson, 1984: 197). 

Davidson resolve, assim, tanto o problema do relativismo quanto o problema 

da incomensurabilidade. A doutrina do relativismo conceituai existe porque se baseia 

em uma noção de 'linguagem' que é vista como um esquema conceituai que precisa 

de um conteúdo empírico enquanto realidade não interpretada. Ao abandonar esta 

noção, simultaneamente ocorre o abandono de uma noção de 'verdade' que é relativa 

^ iim esquema. 

A doutrina do relativismo e a tese da incomensurabilidade exigem que se 

pense em uma noção de linguagem que está separada do mundo, e que necessita de 

6i 



um terceiro elemento entre eles para ligá-los, e assim, produzir a inlerprclação. 

Para Davidson, não há como buscaram elemento intermediário entre a linguagem e o 

mundo, que atue como fundamento da verdade das sentenças. Não existe este 

'terceiro elemento' que teria a função de 'mediar' a linguagem e o mundo, e, 

concomitantemente, legitimar o significado 'correto' das sentenças ao servir de 

evidência empírica. O que ocorre com teorias que buscam estas 'entidades 

epistemológicas' - do 'lado de fora' da liguageni, no dado cm, como os realistas, ou 

confinadas a um corpo de convenções de uma linguagem particular, como os 

antirealistas - é que ambas incorrem no paradoxo do relativismo, apontado por 

Davidson. Desta forma, o abandono da dicotomia esquema conceituai conleiulo 

empírico - cujo uso permitia a consideração da linguagem como separada do mundo - 

destitui de qualquer sentido plausível a tese relativista da incomensurabilidade. 

Davidson, ao abandonar o dualismo esquema/conleiulo, não desiste do 

mundo e nem da noção de uma verdade objetiva. Na medida cm que tudo o que se 

tem para iniciar uma interpretação se refere às sentenças proferidas pelo falante 

dentro de circunstâncias específicas, a designiação correta de uma relação causai com 

o mundo será justamente o vetor para a compreensão da linguagenv Segundo 

Davidson, 

"...quando o.s outros pensam de maneira diferente de nós, nenhum 

princípio geral ou recurso à evidência poderá nos obri^^ar a decidir 

que a diferença descansa em no.s.sas crenças mais que em nossos 

conceitos " (Davidson, 1984:197). 

E, embora as sentenças sejam proferidas em uma relação causai com o mundo, tudo a 

que o intérprete tem acesso são as expressões lingüísticas de um falante, que, como 

ele, é habitante de um mundo comum. Nessa triangulação, que e composta pelo 



intérprete, pelo falante e pelo mundo, o trabalho tradutivo deve se iniciar pela 

maximização do acordo em relação às crenças. Na medida em que é somente através 

de um pano de fundo de um acordo generalizado que é possível distingüir os 

desacordos, Davidson usa, então, a noção de incomensurabilidade como uma 

ferramenta frutífera no processo interpretativo. 

Para Davidson, não há sentido em afirmar que existe uma falha total na 

tradução, porque 

"...não encontramos nenhum fundamento inteligível na base do cjual 

possamos dizer que os esquemas são diferentes " 

(Davidson, 1984; 198). 

Conclusivamente, ele considera o fenômeno da 'incomensurabilidade' apenas como 

uma comunicação que é interrompida temporariamente. Ora, se uma comunicação é 

interrompida temporariamente, o que ocorre então é uma falha parcial na 

interpretação, e problemas como este são superáveis no processo da interpretação. 

No capítulo seguinte, que será o último, pretendo mostrar como a noção de 

'incomensurabilidade' é encaixada na teoria de Davidson. Neste sentido, é importante 

destacar que ele não aborda este assunto diretamente. No entanto, através da crítica à 

dicotomia esquema/conteúdo, fica bastante clara sua posição em relação ao 

relativismo e à incomensurabilidade. 

63 



TERCEIRO CAPÍTULO 

O PAPEL DA INCOMENSURABILIDAOE 

NA INTERPRETAÇÃO RADICAL 

"Dc modo hnvc, <i lese da 
incomemurahdidadc tifiniio (/iw ioda 
cultiira define um panidi^nui de 
racionalidade que não pode ser 
comparado a outros, rws lermos básicos 
em que ordena e explica os fatos 
relevantes" (Cosia, 19')5:5S). 

Neste capítulo estarei apresentando como a perspectiva dc Davidson lida com 

a tese da incomensurabilidade. Tentarei mostrar que, segundo Davidson, não existe 

nenhuma relação entre incomensurabilidade, por um lado e, por outro, 

intraduzibilidade e relativismo. Como ressaltei na introdução deste trabalho, 

compartilho a interpretação que Ramberg faz da obra de Davidson, justamente pelo 

destaque dado ao uso da noção de incomensurabilidade como ferramenta importante 

no processo interpretative. Utilizo como principal referência o capítulo 9 de Domthi 

Davidson's Philosophy of Language, de Ramberg, intitulado "IVhai is 

incommensitrabiliíy?^. Neste texto, ele consegue apresentar de forma clara e objetiva 

tanto as idéias centrais quanto as inovações de Davidson neste debate. 

8 "Ramberg, B. - Honald Davidson's Philosophy of Langiiagc - An Introdiiclion. 19S9, 
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A tese da incomensurabilidade gerou, desde que T. S. Kuhii publicou ''The 

Striituctiire of Scientific Revolutions"^, uma interminável discussão, principalmente 

em relação ao tema da racionalidade. Não vou me ater aos detalhes dos argumentos 

de Kuhn. No entanto, vale destacar que seu trabalho pode ser visto como uma crítica 

ao conceito de racionalidade cientifica Para Kuhn, quando existem paradigmas cm 

conflito, não é possível depender de um método pré-determinado para providenciar 

um decisão objetiva que resolva este conflito. A acusação de que Kuhn seria 

relativista ou irracionalista se deve, então, à consideração de que ele teria igualado as 

miiHanças de paradigma a críticas a um padrão único de racionalidade Acontece que 

os críticos que acusam Kuhn de irracionalista e relativista se orienUím por uma visão 

da ciência que é paradigmaticamente racional, sendo este padrão o único apto a 

decidir o que é científico e o que não é, Para eles, Kuhn condena o padrão científico 

de racionalidade e, conseqüentemente, o considera irracional. Não é este, porém, o 

objetivo de Kuhn. Ele não está interessado em classificara ciência como nicional ou 

irracional, mas pretende questionar a natureza desta racionalidade, ou seja, suas 

críticas propõem uma nova leitura dos critérios de cientificidade, tais como a 

concepção do princípio de racionalidade e as leis de inferência. Kuhn argumenta que 

estes critérios não devem ser vistos como leis, mas devem ser considerados valores. 

Assim, como salienta Ramberg, 

"Como valores, eles têm imia existência social, histórica, eles são 

motivo de compromisso, argumento e interpretação " 

(Ramberg, 1989:126). 

1> T S - The Structure of Scientific Revolutions - I'hc I Inivcrsity of f'hicngn 1970, 
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Em outras palavras, Kuhn procura mostrar como ocorrem mudanças nas práticas 

sociais ao longo da história da ciência. 

Esta mudança de perspectiva quanto à natureza das 'revoluções' cicntiticas 

permite que Kuhn deixe de ver a ciência como algo linear e acumulalivo, do ponto de 

vista de 'progressos teóricos'. Para Kuhn, a mudança de paradigma representa uma 

completa mudança no próprio vocabulário científico. Por afimiar isto, ele é acusado 

pelos seus críticos de ser relativista. 

De um modo geral, então, a maioria dos críticos de Kuhn, tais como Karl 

Popper, Israel Scheffler e Dudley Shapere, embora cada qual com sua própria versão, 

são unânimes em afirmar que Kuhn não elaborou uma teoria do signific^ido de forma 

adequada. A razão desta afirmação é que, se Kuhn tivesse elaborado uma teoria 

correta acerca do sigifícado, ele de forma alguma poderia ter dito o que disse sobre a 

incomensurabilidade de paradigmas científicos. O argumento de Ramberg pretende 

mostrar, então, que esta foi a opinião sobre o tema que predominou por muitos anos. 

Peter Winch, um teórico da Ciência Social, também argumentou, através de 

seu artigo " Understanding a Primitive Society " (1970), que, para compreendermos 

uma cultura estranha, sería necessário compreendè-Ia somente através de seus 

próprios padrões cognitivos. A consideração imediata deste tese é que, tal como no 

caso da incomensurabilidade, a compreensão de uma outra cultura só acontece 'do 

lado de dentro' dela, com os seus próprios temios, e, conseqüentemente, pelos seus 

próprios padrões. O que Ramberg destaca é que, embora as críticas a Kuhn e Winch 

assumam diversas formas, o ponto central dessas criticas é a consideração de tjue 
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ambos fundamentam seus argumentos na idéia de um esquema concçitu.a.Lcuic,só 

pnde ser avaliado 'do lado de dentro' e isto inevitavelmente leva ao relativisino, 

Tudo o que foi visto até aqui remete ao fato de que a noçilo de 

incomensurabilidade está diretamente ligada nào somente ao relaíivi.smo, mas, cm 

igual medida, à irUradttzibilidade. A equiparação entre os dois termos e feita pelos 

críticos de Kuhn, que reduzem o primeiro ao segundo. Vale destacar que o próprio 

Kuhn não igualou incomensurabilidade a intraduzibilidade. Pelo contrário, como diz 

Ramberg, Kuhn 

"... esclarece que o que é requerido em casos de incomensurabilidade 

é precisamente interpretação ou tradução " (Ramberg, 1989.125). 

Segundo Ramberg, o fato de que 

"(...) a doutrina da mudança de significado implica que as lin^íiua^ens 

de diferentes teorias são semanticamente incomparáveis tem sido uma 

premissa essencial nas várias reduções ao absurdo da noção de 

incomensurabilidade que surgiram nos últimos anos " 

(Ramberg, 1989: 117). 

Sua proposta é manter a interpretação de que a tese da incomensurabilidade implica 

em uma mudança de significados das palavras, sem reduzir esta mudança a uma 

incomparabilidade total, isto é, sem excluir a comunicação racional. 

Já foi adiantado no início deste capítulo que a idéia de Ramberg e mostrar, 

através dos argumentos de Davidson, que não existe relação entre 

incomensurabilidade e relativismo ou intrabuzibilidade. Seu ponto de partida é 

assumir que existe uma falta de clareza quanto ao conceito de 'incomensurabilidade'. 
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Para tanto, ele cita alguns exemplos de teóricos que discutem esta tese, com o intuito 

de mostrar diferenças importantes na abordagem do tema. 

Por exemplo, Putnam afirma que 

"A tese da incomensurabilidade é a tese se^itindo a qual os lermos 

utilizados por uma outra cultura, por exemplo, o termo 'temperatura ' 

tal como utilizado por um cientista do século XVII, não podem ser 

igualados, no significado ou na referência, com quaisípter termos ou 

expressões que nóspossuitnos " (cit. por Ramberg, 1989; 115). 

Segundo Putnam, esta tese seria auto-refutativa, na medida cm que, na sua opiniSo, 

se ela fosse verdadeira, seria impossível não somente traduzir outras linguagens, 

como até mesmo traduzir estágios passados de nossa própria linguagem. Acontece 

que existe uma incoerência em dizer que certos conceitos são incomcnsuráveis e logo 

em seguida descrever esta incomensurabilidade. Ao descrever conceitos diferentes, 

estaríamos efetivamente traduzindo-os. Uma vez que a noção de 

incomensurabilidade, para Putnam, é vista como 'intraduzibilidade'.a auto-refutação 

desta tese repousa no fato de que traduções existem. Como afirma Junindir Freire 

Costa, ao comentar este artigo de Ramberg, 

"Para Putnam, se um paradigma ó incomensurável em relação a 

outro, não podemos traduzir seus termos. Isto porque os termos não 

possuem as mesmas referências" (Costa, 1995:59), 

Um outro exemplo citado por Ramberg é o de Michael Devitt, que, na sua 

opinião, critica a tese da incomensurabilidade de uma forma mais interessante do que 

Putanm. Para Devitt, o que esta tese afirma é uma incomparabilidade semântica que 

ao final eqüivale à intraduzibilidade. A diferença entre Putnam e Devitt está em uma 

abordagem mais sutil, por parte deste último, quanto ao que poderia significar uma 



incomparabilidade semântica. Ao tomar como exemplo duas teorias T e T', Devitt 

afirma que poderia ocorrer uma incomparabilidade entre elas, por causa das 

mudanças de significado, de referência ou mesmo de caráter ontológico. A inovação 

que Devitt traz quanto a Putnam e aos críticos anteriores é o fato de ele situar o 

tema da incomensurabilidade no terreno da semântica apenas, afastando-o das 

questões epistemológicas que as outras críticas implicavam. 

A principal diferença, portanto, entre Devitt e todos os críticos anteriores de 

Kuhn é que ele não reduz o conceito de incomensurabilidade ao absurdo. Nele, 

continua envolvida a doutrina da mudança do significado. Esta doutrina afirma que o 

significado de uma expressão muda quando o paradigma também muda. Assim, 

'incomensurabilidade' é vista como a impossibilidade de comparar sçmanticamente 

o conteúdo de teorias. Devitt então assume em um primeiro momento que a noção de 

'incomensurabilidade' eqüivale a 'incomparabilidade semântica', para, a seguir, 

mostrar, através da noção de 'co-referência parcial', que a tese da 

incomensurabilidade é falsa. Ele argumenta que mudanças de valores semânticos de 

uma teoria para outra não implicam, necessariamente, que elas não possam ser 

comparadas. A comparação entre teorias pode ser feita através de relações quase- 

lógicas baseadas no conceito de co-referências parciais. Ramberg explicita o que 

poderia ser uma co-referência parcial: 

"(...) a teoria T' pode fazer uma distinção que a teoria T não faz, de 

modo que, por exemplo, um termo-T é aplicado a dois fenômenos-T' 

separados " (Ramberg, 1989:117). 

A conclusão de Devitt é que a doutrina da mudança de significado leva à 

intraduzibilidade, isto é, à incomparabilidade semântica, somente se estiver 



fundamentada em uma teoria descritiva da referência, que, a seu ver, é cciuivocada 

Esta implicação não se dá com a noção de co-referência parcial. 

Na opinião de Ramberg, no entanto, apesar da inovação na abordagem do 

tema feita por Devitt, na opinião de Ramberg, tanto ele quanto Putnam consideram 

que a noção de 'incomensurabilidade' implica em 'intraduzibilidade.' A diferença 

básica entre eles é que Devitt não considera esta tese auto-refutativa, mas sim falsa, e 

corrobora seus argumentos através da noção de co-referência parcial. 

O objetivo de Ramberg ao citar exemplos tais como o de Putnam e Devitt é 

mostrar que, principalmente através deste último, aprendemos a locali/;ir melhor o 

tema fundamental em tomo da tese da incomensurabilidade. Nas suas palavras, 

"... o tema fundamental neste debate não deveria serxc o significado de 

termos básicos pode mudar no curso de revoluções cientificas (e 

outras). O real - e emaranhado - tema é a natureza c o uraji de 

mudanças semânticas e discrepãncias que podem ser conceitualmente 

permitidas " (Ramberg, 1989:118). 

Ou seja, Devitt, por causa de sua sofisticada teoria da referência, pemiite um certo 

grau de mudança semântica que não exclui a comparação semântica. Na sua opinião. 

a tradução pode ser preservada através da continuidade da referencia, mesmo sob a 

forma sutil de 'co-referência parcial'. 

Apesar das inovações efetuadas por Devitt quanto a uma sofisticação da noçào 

de 'referência', ainda assim permanece, na opinião de Ramberg, uma tensão entre 

mudanças e comparações semânticas. Para Devitt, a tradução pode ser preservada, 

mas esta preservação só é possível pela continuidade da referência, ainda que seja de 

maneira parcial. 



A conclusão de Ramberg é que, apesar destas diferenças de enfoque cni tomo 

da incomensurabilidade, no centro deste debate a questão a ser elucidada c se a 

continuidade da referência é o que toma a comunicação possível (Rainberg 

1989; 118-9). Também Jurandir Freire Costa acentua esta questão da permanência da 

referência durante o trabalho interpretativo e diz que, desta forma, 

"...se itm paradigma é incomensurável em relação a outro, não 

podemos traduzir seus termos. Isto porque os termos não possuem as 

mesmas referências. "(Costa, 1995:59). 

Uma vez esclarecido que a tese da incomensurabilidade, tal como discutida 

pelos críticos de Kuhn, está fímiada na noção de intraduzibilidadc pela falta do 

mesmo referente, fica agora mais fácil compreender o teor da critica de Davidson a 

esta tese ao trabalhar não com a inescmtabilidade da referência, tal como o fez Quine, 

mas com a 'obscuridade' da mesma. Como foi visto ao longo desta dissertação, o 

argumento de Davidson contra o relativismo é justamente desacreditar a possibilidade 

de um trabalho interpretativo que privilegie a permanência da referencia. O próprio 

Ramberg ressalta que um relato semântico da incomensurabilidade deve se basear cm 

uma concepção de semântica que não faz uso essencial da noção dc 'referência' 

(Ramberg, 1989: 119). Davidson, como foi visto, constrói uma semântica que não 

usa esta noção de forma privilegiada. 

Ramberg afirma que a semântica davidsoniana, fundamentada no conceito dc 

Interpretação Radical, é um forte argumento contra a noção de incomensurabilidade. 

Através do artigo de Davdison "On the Very Idea of a Conceptual Scheme visto no 

capítulo precedente, foi mostrado que usualmente a noção de incomensurabilidade c 

identificada como intraduzibilidadc. O ponto chave é que, para que a noção de 



incomensurabilidade tenha alguma ftinção dentro da semântica de Davidson, ela tuTio 

deve ser tratada como intraduzibilidade. O que Ramberg irá fazer é mostrar por ([iiê, 

em Davidson, não pode haver a identificação acima. 

Ramberg, baseado nos argumentos de Davidson expostos no artigo "On the 

Very Idea of a Conceptual Scheme", afirma que é necessário distingüir muito bem 

entre intraduzibilidade, por um lado, e, por outro, dificuldades na prática da tradução. 

É bastante concebível que no trabalho do Intértprete Radical possam ocorrer 

dificuldades e que estas venham a retardar o trabalho de tradução. Por exemplo, o 

intérprete radical pode ter dificulades em encontrar um modelo sobre o qual elaborar 

suas sentenças-T hipotéticas. Isto porque o intérprete tem acesso a todo e qualquer 

tipo de discurso e, como Ramberg enfatiza, até ao mais bizarro deles. Assim, não há 

motivo para concluir que ele não compreende o que um grupo de interlocutores está 

falando sobre, por exemplo, o que ocorreu há dois dias. Ou seja, não é porque o 

intérprete não entende o que está sendo dito a principio que ele irá logo concluir pela 

intraduzüMâde. 

A noção de intraduzibilidade deve ser considerada como um fenômeno 

passageiro e absolutamente normal dentro de um processo interpretativo. Ramberg 

detecta dois tipos de situação em que ela pode ocorrer. Primeiro, quando o intérprete 

está, a princípio, inabilitado a elaborar uma teoria-verdade para interpretar a 

linguagem que está sendo falada. Segundo, quando uma teoria-verdade que parece 

viável falha ao interpretar o significado do que está sendo dito. Esta incapacidade 

inomentânea que o intérprete radical tem de elaborar uma teoria da verdade não se 

refere a todas as linguagens existentes no mundo, mas sim á linguagem que ele está 



tentando interpretar. Inúmeras teorias-verdade poderão ser elaboradas, tantas (luantas 

se fizerem necessárias para que haja uma compreensão clara do que está sendo dito. 

Para Davidson, nenhuma 'evidência' é tida como definitiva. Visto que ele trabalha 

com uma interdependência entre as noções de 'verdade' e 'significado', as evidtMicias 

podem variar na medida em que a interpretação está sendo alcançada. Neste ponto 

vale a pena enfatizar, nas palavras do próprio Ramberg, que 

"(...) o tipo de verdade íranslingüística estipulada pela semântica 

davidsoniana é totalmente sem ramificações epistemológicas (...) " 

(Ramberg, 1989: 124). 

O argumento de Ramberg a favor de Davidson e contra a idéia da 

incomensurabilidade vista como intraduzibilidade é que ela evoca uma semântica no 

estilo clássico. Isto é, para Ramberg, o conceito de intradu/.ibilidade está 

indissoluvelmente preso a uma semântica da linguagem. Davidson, por sua vez, irá 

propor uma semântica da interpretação. Uma diferença importante a ser destacada 

entre elas é o fato de que a primeira privilegia a 'referência' nos processos 

interpretativos, e a segunda, não. Mas existe uma outra forma de especificar a 

diferença entre os dois tipos de semântica, e neste sentido, vale observar que a 

primeira trabalha com uma noção de linguagem que incorre na dicotomia esquema 

conceituai/conteúdo empírico. A imagem de 'linguagem' associada à semântica 

tradicional, que aprova a tese da incomensurabilidade, é composta por esquemas 

conceituais que estruturam o mundo. Em outras palavras, é uma imagem de 

linguagem vista como um esquema conceituai que possui, em contrapartida, 

conteúdos empíricos. Isto nos remete à querela entre os realistas e anti-realistas. 



Para Davidson, a linguagem não tem um 'lado de fora' e nem um 'lado de 

dentro'. Como foi visto ao longo desta dissertação, ele nega a existcMicia de 

entidades extralingüísticas que corroborem o significado 'correto' das sentenças. 

Neste sentido, Davidson não utiliza uma leitura realista no sentido clássico, ou seja, 

ele não trabalha com uma teoria descritiva da referência. Ao mesmo tempo, 

contrapondo-se aos argumentos anti-realistas, Davidson também nega a 

impossibilidade de comensurar diferentes teorias e culturas, porque seus padrões 

cognitivos estariam confinados "do lado de dentro" dos seus diferentes vocabulários. 

A compreensão de uma outra linguagem, para Davidson, deve ocorrer durante o 

processo comunicativo. Desta forma, a linguagem fica desobrigada da condição 

imposta pelos realistas, que procuram evidências físicas para associá-las à forma 

como o mundo é dividido cognitivamente pelos falantes. Davidson não nos oferece 

uma noção de linguagem que proponha um acesso à verdade do conhecimento 

através de um mundo extra-lingüístico. Ao mesmo tempo, ele também não trabalha 

com uma noção de linguagem que busque o significado das palavras através das 

práticas sociais, convencionalmente estruturadas. Como Ramberg coloca, 

"(9 conceito semântico de verdade, longe de ser extra lingüistico, é uni 

produto da interpretação " (Ramberg, 1989; 124). 

A semântica de Davidson se reduz a uma articulação entre intérprete, mundo e 

falante e é nessa triangulação que a competência lingüística se dá. 

A conclusão a ser tirada é que Davidson não constrói uma semântica da 

linguagem e sim uma semântica da interpretação. Na primeira, a compreensão 

lingüística pode vir associada ao domínio de uma linguagem particular. Aqui, a tese 

74 



da incomensurabilidade encontra respaldo. Esta semântica concede lugar para (jue o 

significado lingüístico seja interpretado como significado convencional. 

Por outro lado, a semântica da interpretação, tal como Ramberg denomina a 

perspectiva de Davidson, não prioriza os significados convencionais. A principal 

conseqüência desta inovação é que, desta fomia, a tese da incomensurabilidade vista 

como intraduzibilidade não encontra lugar, isto é, perde sua força argumentativa. 

Além disto, neste tipo de semântica, a própria doutrina da mudança de significado 

não é mais vista apenas como um meio de ressaltar falhas na comunicação. Uma vez 

que os significados não são apreendidos através da observação das convenções 

estruturadas por práticas sociais específicas, a noção de 'mudança de significado' é 

agora vista como uma forma de explicar qual é a falha na comunicação. As 

convenções mudam com o tempo e, para explicar como isto afeta a comunicaçiio, ò 

preciso ^im conceito de significado que não dependa de convenções. 

Ramberg afirma que a Interpretação Radical é o meio que o intérprete utiliza 

para formular uma série de teorias-verdade sincrônicas. Estas contrastam com ;is 

convenções de uma linguagem, que são generalizações diacrônicas da prática 

lingüística. O ponto chave aqui é que Davidson faz uma distinção entre si^nijicado, 

tal como elaborado pela interpretação radical, e aprodução de si^^nificado, vinculada, 

por sua vez, ao corpo convencional de uma linguagem. Como a teoria do significado 

de Davidson prioriza as ocasiões de discurso, fica mais fácil entender como um 

significado novo pode entrar em conflito com o convencional. Davidson separa o 

conceito de 'linguagem' do que ele chama de 'competência lingüística'. Com isto, 

acentua Ramberg, 



"(...) nós recuperamos a possibilidade de explorar uma relação 

semaníicamente relevante entre interpretação e corpos de convenções " 

(Ramberg, 1989; 110). 

É certo que o o uso das expressões lingüísticas é governado pelas convenções da 

linguagem. Neste sentido, Ramberg descreve as convenções como um atalho 

estratégico de interpretação. Em outras palavras, elas são detemiinações 

mnvencionais das condições de verdade das sentenças (Ramberg, 1989: 110), 

Justamente porque Davidson não coloca o entendimento lingüistico como 

dependente dos significados convencionais, a interpretação radical pode perceber o 

'movimento' da linguagem. Na medida em que a linguagem, na semântica de 

Davidson, não é algo estático, cujos significados estão fixos nas estruturas 

convencionais, o trabalho interpretative se dá através de inúmeras elaborações de 

teorias-verdade, e não de uma teoria-verdade. Como Ramberg explica: 

"/4 razão é que enquanto uma teoria-verdade é uma generalização 

sincrônica, um corpo de convenções representa uma generalização 

diacrônica. Mudanças no uso serão refletidas diferentemente nos dois 

íipos de estruturas teóricas " (Ramberg, 1989: 111). 

Esta é a principal inovação que o conceito de Interpretação Radical introduz. 

Nele, a noção de incomensurabilidade é necessária para que possa ser detectado 

onde ocorre disrupção no significado convencional da linguagem, e desta fonna se 

possa compreender onde e quando sua suposta 'unidade' é quebrada. É importante 

destacar que Davidson não nega a existência das convenções lingüísticas, mas se 

interessa muito mais em observar e compreender como são usadas. Nas palavras de 

Ramberg, 
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"Incomensurabilidade, como uma quebra Je comunicação, pode ser 

entendida como uma falha das convenções lingüísticas, causada por 

mudanças no uso que são demasiadamente abruptas /xira serem 

absorvidas tranqüilamente, ou por mudanças que um conjunto 

particular de convenções é demasiadamente rígido para acomíxiar" 

(Ramberg, 1989:130). 

O que ocorre é que esta falha da convenção não precisa ser interpretada como 

intraduzibilidade. Visto que, na semântica proposta por Davidson, o significado de 

uma sentença não depende de convenções, mas das sentenças-T adequadas que são 

produzidas pelas teorias-verdade, a noção de incomensurabilidade é vista apenas 

como uma falha na produção convencional do significado. Mas, se as convenções 

mudam, o que é tido como incomensurável em um momento pode servir, na verdade, 

para esclarecer que estão ocorrendo mudanças na convenção e ate mesmo para 

mostrar quais são elas. E por isto que Ramberg afirma ser a incomensurabilidade 

uma relação diacrônica e não sincrônica, e neste sentido ela pode ser vista como um 

sintoma de mudança estrutural. Para Ramberg, quando nos confrontamos com uma 

outra linguagem, tentamos interpretá-la com os temios de nossa própria linguagem. 

Isto acontece porque não dominamos as convenções que governam a linguagem que 

tentamos interpretar. A incomensurabilidade surge como sintoma da diferença 

estrutural entre as linguagens envolvidas. 

Ramberg argumenta que uma conseqüência positiva da incomcnsunibilidade 

é a possibilidade que o intérprete tem de perguntar como é que as mudanças 

estruturais são geradas e como serão acomodadas (Ramberg, 1989: 132). Ao 

procurar esclarecer tais mudanças, o intérprete está realizando um trabalho 
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lermenêutico. Com efeito, ele está mostrando como e por que mudanças específicas 

IO uso de alguns termos podem ocorrer. Desta forma, até mesmo a obra de Kuhn, 

"The Stmclure os Scientific Revolutions", é vista como realizando um trabalho 

lermenêutico. Nas palavras de Ramberg, 

"Nós podemos ler Kuhn como mostrando os modos pelos quais 

inovações científicas mudam a linguagem dos cientistas" (Ramberg, 

1989: 132). 

Vale a pena ressaltar que Ramberg comenta tanto exemplos de 

ncomensurabilidade dentro de uma linguagem, através das mudanças convencionais 

los significados, quanto incomensurabilidades entre linguagens, isto e, quando 

radições diferentes se encontram. Um exemplo que aponta para as mudanças 

)Corridas numa linguagem pode ser o trabalho realizado por Kuhn, que, além de 

nostrar como surgem novos termos na linguagem cientifica, procura demonstrar c|ue 

ístas mudanças não ocorrem de forma gradual. Ao contrário, as mudanças de 

jaradigr^^s científicos ocorrem de maneira abrupta e localizada, 'quebrando' a 

unidade' da comunidade cientifica ao alterar os discursos e práticas dos cientistíis. 

Jm exemplo que aponta para o encontro de tradições diferentes, procura mostrar 

-orno é feito o trabalho de um antropólogo. Sabe-se que Evans-Pritchard considerou 

3S Azande um povo de cultura pré-lógica porque encontrou uma intraduzibilidade 

»ntre os mágicos Azande e os cientistas ocidentais na discussão do tcmio 

'causalidade'. Acontece que, segundo Ramberg, Evans-Pritchard interpretou o 

fenômeno da incomensurabilidade como uma relação entre estruturas lingüísticas, 

isto é, entre esquemas conceituais. Mas Davidson, como foi visto, não trabalha com 

esta noção. Para ele, não faz sentido dizer que duas linguagens diferentes são 



incomensuráveis. Uma vez detectado que o fenômeno da incomensurabilidade c uma 

relação diacrônica que aponta para uma mudança estrutural, vemos que esta última 

"(...) pode tomar a forma de desintegração de uma prática ou um 

paradigma, como nas revoluções científicas, ou pode tomara forma da 

fiisão de tradições separadas, tal como quando Evans-Pritchord foi 

viver com os Azande " (Ramberg, 1989; 131). 

A antropologia crítica, na opinião de Ramberg, deve ser também um estudo 

(ja incomensurabilidade, justamente por causa da imensa tarefa de clarear os 

preconceitos que nos levam a mal interpretar o que é estrangeiro e assim a nos 

equivocar sobre a linguagem que está sendo falada (Ramberg, 1989; 133). 

Ramberg também chama a atenção para o fato de que são inúmeros os 

possíveis casos em que pode ocorrer o fenômeno da incomensurabilidade. No 

entanto, o ponto central a ser destacado é que, para todos os casos, o tipo de 

semântica elaborado por Davidson permite adequar a teoria da mudança de 

significado sem prejudicar a compreensão lingüística, ou seja, sem considerar 

incomensurabilidades entre termos conceituais de diferentes teorias ou diferentes 

tradições culturais como uma comunicação interrompida. Assim, na sua opinião, uma 

análise crítica da incomensurabilidade permite ao intérprete não somente saber 

quando ocorrem mudanças no significado convencional, mas também, 

principalmente, compreender como estes novos significados são 'adapatados* pela 

linguagem convencional. E nunca é demais repetir que isto vale para diferentes 

teorias e para diferentes culturas. Ramberg destaca que 

"Se o discurso incomensurável é o resultado da tentativa de falar duas 

(ou mais) linguagens de uma vez, o resultado da má aplicação das 



convenções lingüísticas, então um diagnóstico concreto é o primeiro 

passo em direção à resolução. A compreensão de que nós não estamos 

falando a mesma linguagem é uma condição da possibilidade da 

compreensão renovada" (^mherg, 1989: 133). 

Neste ponto do discurso, é importante esclarecer uma questão. O que 

Davidson permite realizar através do uso positivo do fenômeno da 

incomensurabilidade é esclarecer quando e onde ocorrem divergências quanto ás 

linguagens em diálogo. No entanto, Ramberg chama a atenção para o fato de que a 

análise crítica da incomensurabilidade deve também procurar mostrar como 

possíveis divergências entre uma convenção lingüística e o novo signillcado do que 

está sendo dito servem para disfàçar certos fatos sociais. Na sua opinião, jus 

convenções lingüísticas podem ser manipuladas para atender a interesses particulares 

ou instituições sociais. (Ramberg, 1989: 133). Neste sentido então, como Bowlin e 

Stromberg destacaram quanto ao que deveria ser uma boa prática etnográfica, 

"Boa etnograjia exige uma atenção minuciosa às crenças e suas 

justificativas, e nós concordamos com críticos como Asad (19H6), que 

adverte que circunstâncias políticas podem sistematicamente obstruir 

tal atenção " (Bowlin e Stromberg, 1997: 130). 

portanto, é imprescindível distingüir entre a utilização positiva do fenômeno da 

incomensurabilidade para a continuidade do entendimento lingüístico - tal como a 

teoria de Davidson permite e Ramberg desenvolve - e a obstrução do diálogo por 

divergências políticas, pois neste caso ocorre uma diferença explicita de valores pela 

luta de poder, ao contrário do primeiro, que envolve uma tentativa mútua de 

compreensão e acordo quanto ao que está sendo dito. 
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Uma outra questão merece neste momento um pouco mais de atenção, li certo 

que na prática, como ressalta Ramberg, uma comunicação é bem sucedida porque 

nós aprendemos e fazemos uso das convenções. No entanto, como Davidson não 

trabalha com uma concepção de significado enquanto produzido pela linguagem 

convencional, sua semântica da interpretação permite reverter as expectativas com 

respeito às incomensurabilidades de significados. Elas não mais são vistas como 

rando a quebra da compreensão lingüística, mas sim como etapas provisórias do O 

trabalho interpretativo, chamando a atenção para o fato de que as convenções mudam 

todo o tempo e a busca do entendimento lingüístico não deve estar totalmente 

vinculada a elas. Para Ramberg, o modelo da Interpretação Radical proposto por 

Pavidson permite ao intérprete relatar teoricamente como é que as mudanças 

estruturais no corpo de convenções de uma 'linguagem' pode vir a afetar o 

entendimento lingüístico. Ele nos diz que 

"Quando as convenções fracassam, ou não podem mais ser admitidas, 

o significado lingüístico pode ser recuperado somente através da 

interpretação radical" (Ramberg, 1989: 139). 

Em Davidson, portanto, o conceito de incomensurabilidade é visto como 

ferramenta imprescindível na tarefa de desvendar mal-entendidos no processo 

comunicativo: 

" (...) um discurso incomensurável é uma falha no interpretar, uma 

confusão sobre qual linguagem está sendo falada." 

(Ramberg, 1989:139). 

O tipo de trabalho oferecido pelo modelo da Interpretação Radical é, segundo 

Ramberg, uma tarefa hermenêutica, pois depende menos de convenções e mais tie 



observações para determinar o significado do que está sendo dito. Assim, cie 

argumenta que, se o intérprete radical realiza um trabalho fácil, é porque tanto o 

intérprete quanto o interpretado possuem uma noção similar do que está sendo dito. 

Caso discordem, são justamente as diferenças que permitirão ao intérprete realizar, 

embora com um pouco mais de dificuldade, a tarefa de elaborar teorias-verdade 

baseadas em uma atitude observacional que procura ligar o discurso do falante aos 

seus aspectos circunstanciais. Na medida em que o intérprete for detectando onde 

ocorrem incomensurabilidades, por exemplo, através de divergências em interesses 

ou em valores, ele deve prosseguir seu trabalho interpretativo, procurando explicitar 

por que estas incomensurabilidades ocorrem. 

É, portanto, o fato de utilizar-se do fenômeno da incomensurabilidade de 

forma positiva, tal como foi explicitado, que permite a Ramberg fazer uma associação 

conceito de Interpretação Radical com a Hermenêutica. Ele justifica esta 

associação dizendo que a interpretação radical pemiite um relato dos modos pelos 

quais os interesses e valores diferem, isto é, através da explicação de quando e como 

um significado convencional pode mudar, e isto eqüivale à tarefa heniienêutica de 

identificar pré-concepções implícitas no nosso entendimento. Nas suas palavras, 

"(...) incomensurabilidade é precisamente um sinal de um conflito de 

pré-julgamentos e pré-concepções. E é somente através do conflito, 

através da disrupção, que é possível 'tomar-nos conscientes destes 

preconceitos como tais' " (Ramberg, 1989: 140). 

Visto que o intérprete radical não trabalha de forma dependente da linguagem 

convencional, ele está apto a explicitar as suas falhas, as más traduções ou 

incomensurabilidades, enquanto divergências que podem ocorrer entre as suas 



teorias-verdade e a linguagem a ser interpretada. Em outras palavras, já que o 

intérprete radical não se baseia em uma noção de linguagem como um corpo de 

convenções, tal como propõe a tese anti-realista, e,ao mesmo tempo, ele também não 

se utiliza da imagem de linguagem oferecida pela tese realista, que busca relatos 

baseados em eventos físicos, ele está apto a se aproveitar das ocorrências de 

incomensurabilidade para revisar, tantas vezes quanto necessário, suas teorias- 

verdade. Em síntese, é justamente por não se utilizar da noção de linguagem como 

dividida entre esquema conceituai e conteúdo empírico, que o intérprete radical não 

deixa as incomensurabilidades interromperem o trabalho interpretativo, mas, pelo 

contrário, se utiliza delas para aperfeiçoar sua compreensão da linguagem estrangeira 

e conseqüentemente, de sua própria linguagem. Afinal, como aponta Ramberg, 

"A Interpretação Radicai é portanto critica e reflexiva ao mesmo 

tempo. Guiada metodologicamente pelas tentativas de maximizar 

teoremas verdadeiros, o intérprete radical ganha mais por revisar suas 

próprias crenças e suposições do que por atribuir erros àqueles que 

está tentando compreender" (^mhexg, 1989; 140). 
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CONCLUSÃO 

A problemática que me levou a estudar a tese da incomcnsurohilidadc se 

refere ao debate que ocorre na Antropologia contemporânea, entre os realistas e os 

anti-realistas. O assunto discutido por eles é se existe ou não a possibilidade de estar 

dialogando com outras culturas, se, por exemplo, a linguagem cientifica ocidental nào 

pode mais servir como 'tribunal' das decisões que vão legitimar a semelhança ou a 

diferença de um termo que se encontra presente em duas tradições. Quanto a este 

uestionamento, os realistas afirmam que, se a Ciência não for a linguagem 

intermediária para subsumir a linguagem estudada, isto é, se a ciência não fornece o 

rtieio para interpretar corretamente a linguagem estrangeira através de suas 

'evidências cientificamente comprovadas', então a resposta é que não é possível 

entendimento na tentativa de interpretar tal linguagem. Com efeito, a interpretação de 

qualquer linguagem precisa passar pelo aval da linguagem científica. Assim, se esta 

ainda não encontrou alguma evidência empírica que corrobore o sentido de um 

determinado termo proferido por um falante nativo, a linguagem cm questão não é 

considerada passível de entendimento. Em síntese, o que os realistas afimiam é cjue a 

única forma de conhecer qualquer coisa, e isto inclui qualquer linguagem, é associar, 

todo o tempo, cada vocábulo lingüístico a um 'pedaço de evidência' no mundo. 

Já os anti-realistas, justamente por negarem a exclusividade reinvindicada 

pela linguagem científica ocidental para descrever o 'mundo tal como ele é', afinnam 

que a 'evidência' que prova a compreensão entre termos situados em tradições 



culturais diferentes só deve ser buscada dentro de cada tradição. Conseqüenienicntc, 

linííuaeens que pertencem a tradições diferentes não se misturam. Isto é, o sentido dos 

termos é relativo em cada caso e só deve ser interpretado buscando-se referências 

presentes exclusivamente no 'domínio fechado' de cada formação sócio-cultural. A 

postura dos aníi-realisías assume, desde o inicio, um relativisnío conceituai e 

cultural, porque, para eles, o significado dos termos só deve ser explicado por 

referência ao Mado de dentro' dos esquemas conceituais analisados. 

O que se pode concluir disso, como já foi ressaltado, é que tanto os realistas 

quanto os anti-realistas se utilizam de uma noção de linguagem que estí\ dividida 

entre um esquema conceituai, por um lado, e por outro, um conteúdo empírico. 

Ambos, por privilegiarem a busca de referências na interpretação do sentido, reduzem 

a linguagem a um esquema que necessita de conteúdo. A tese da 

jficortiensurabilidade, tal como discutida neste trabalho, em síntese, e justamente a 

afirmação de que duas linguagens são consideradas intraduzíveis, se for impossível 

nianter a 'mesma' referência na compreensão do sentido das expressões envolvidas. 

Em outras palavras, a noção de incomensurabilidade foi reduzida à 'intraduzibilidade 

por ^ permanência de um referente'. E, como apontou Jurandir Freire Costa, o 

centro do debate entre realistas e anti-realistas é o fato de ambos buscarem a 

'continuidade' da referência nos processos interpretativos. 

Donald Davidson apresenta uma postura que é assumidamente holista, ao 

jnterrelacionar significado e crença ao afirmar que a verdade das sentenças serve 

apenas como elo de ligação entre um enunciado lingüístico e um evento no inundo. 

Através da imagem que remete a uma triangulação entre intérjjrete. mundo e falante. 



Davidson oferece uma alternativa às questões envolvendo paradigmas 

interpretativistas, sem, no entanto, se utilizar da tese da incomensurabilidade, tal 

como vista pelos críticos de Kuhn. Ao longo do primeiro capitulo foi mostrado, em 

termos gerais, em que consiste a teoria holista de Davidson acerca do significado. 

Foram comentados alguns dos conceitos centrais de sua teoria, a saber, Intcrprcutçiio 

Radical e Principio de Caridade. Por ter sido Quine e não Davidson quem primeiro 

falou da necessidade de se assumir uma postura holista quanto às questões referentes 

ao significado e à crença, o capítulo foi iniciado com o comentário de sua critica uo 

^^pjrismo atomista do Círculo de Vienna. Quine aponta a tese reducionista de 

Carnap e a distinção analítico-sintético como dois dogmas que o empirismo deveria 

abandonar. Na sua opinião, como foi destacado, uma teoria apeaas_em_suAtotaljdade 

(jeve estar sendo confrontada com as evidências do mundo. Em outras palavras, um 

fiunciado, tomado isoladamente do conjunto de enunciados que compõem o corpo 

teórico, nunca pode servir de base para se confrontado com o mundo físico. O 

bjetivo de Quine ao criticar o positivismo lógico do Círculo de Viena é desacreditar 

exista uma 'filosofia primeira', de cunho epistemológico, que. atomísticamente. 

orrobore a veracidade das sentenças de um dado corpo teórico. Uma fomia breve de 

O que foi dito seria simplesmente ressaltar que Quine, através de sua tese 

^o| jsta da inescrutabilidade da referência, desconstrói a até então 'clássica' distinção 

^^Ijtico/sintéíico. Visto que não é possível separar os enunciados acerca dos eventos 

ocorrem no mundo desses mesmos eventos, a busca da 'referência', de forma 

tojyjista, se toma inexeqüível. Não existe a possibilidade de confrontar os tennos um 

um por'!"® ® ^ ^ teoria considerada em conjunto. No entanto, como o 

rópr'® Quine afínna, seu projeto é continuar com o empirismo, porém, sem os 



dogmas denunciados por ele. Assim, a epistemologia naturalizada quiniana tanibcin 

se vincula a relatos referenciais do sentido, embora o faça de uma forma holista. 

O objetivo do presente texto não foi mostrar as diferenças entre Quine e 

Davidson, mesmo porque existe mais influência positiva quiniana nos trabalhos de 

Davidson do que propriamente uma ampla discordância entre estes autores. Porém, 

devido ao enfoque deste trabalho, que propôs uma discussão em tomo da noção de 

jrjcornensurabilidade, foi imprescindível destacar a diferença específica entre Quine e 

Davidson, porque, tal como foi visto, este último não fala de inescruíahilUiade de 

referência, mas sim de obscuridade da mesma. Todo o esforço de Davidson é 

argumentar que as teorias referenciais do sentido necessitam prioritariamente de uma 

teoria da verdade para determinar a adequação dos temios aos objetos. Jurandir 

Freire Costa esclarece o modo pelo qual Davidson rejeita as teorias referenciais do 

entido tanto as intensionais quanto as causais no estilo clássico. Ao mesmo tempo 

considera que é o mundo que causa o assentimento às sentenças, Davidson não 

posta na conseqüência desta consideração, se ela for interpretada como uma teoria 

descritiva da referência. Em outras palavras, Davidson pretende manter a objetividade 

(jo mundo, sem, no entanto, fundamentar sua teoria do significado em um relato que 

priorize as evidências empíricas. 

A partir da utilização do modelo de Tarski para uma teoria da verdade, 

Davidson elabora uma teoria do significado. O resultado, como foi visto, é uma 

tentativa de alcançar o significado utilizando uma linguagem extensional. Com isto, 

Davidson iny-ÇEÍS ^ teoria tarskiana acerca da verdade. Se Tarki, para alcançar a 

verdade de uma sentença, utiliza-se do seu significado, Davidson, ao contrário, para 



Icançar o significado de uma sentença, constrói uma teoria das suas condições de 

erdade. A principal conseqüência desta inversão é que não existe apenas uma teoria- 

erdade para dar a descrição correta do significado de uma dada sentença. 

Também foi visto que a ferramenta principal utilizada por Davidson neste 

recesso é a Interpretação Radical. Ela aponta para uma direção oposta à idéia de 

ue os discursos são incomensuráveis, ou, em outros tennos, intraduzíveis. Em 

onformidade com o Princípio de Caridade, o começo de qualquer interpretação é 

^stgrnente buscar uma maximização do acordo, e não um desacordo generalizado. A 

irefà da Interpretação Radical é efetuar o processo de construção e reconstrução de 

•orias-verdade para alcançar a interpretação. Através do Princípio de Caridade, todas 

s crenças do falante são consideradas verdadeiras de antemão, e esta atitude, como 

. opera como uma metodologia que estende genericamente a possibilidade de 

ordo Tal como Davidson argumenta, um desacordo (uma "incomensurabilidadc" 

omentânea) só é possível sobre o pano de ílindo de um acordo massivo. Uma vez 

e gxiste uma interdependência entre o significado e a crença, a atitude de assumir 

liorísticamente as crenças como verdadeiras serve como ferramenta para discernir 

- nificados das sentenças. Davidson, através da relação triangular entre intérprete, 
rS S»í& 

Joe feiante, consegue utilizar uma linguagem extensionalista sem, no entanto, nuno" 

^rnentar sua teoria apenas em evidências empíricas. Na medida em que não é 

ssível separar um enunciado do evento mundano que lhe corresponde, a construção 

„ interpretação deve trabalhar de maneira holista, isto é, com a interconexão 
je iim<* 

.ntre ® verdade. 
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Tal como apontado na Introdução, a concepção de linguagem que tanto os 

calistas quanto os anti-realistas utilizam remete a uma dicotomia entre o esquema 

onceitual e o conteúdo en^írico. Os realistas se utilizam desta metáfora na medida 

m que a linguagem é vista como algo que deve fornecer relatos frente à experiência, 

"m outras palavras, são as evidências empíricas que, em última instância, conferem 

-citimidade a um determinado arcabouço teórico. Em decorrência disto, uma teoria 

ientífíca» tal como visto no exerry)lo de Quine^ é considerada um esquema conceituai 

ue deve se relacionar aos dados sensoriais, ou seja, ao conteúdo empírico. Os anti- 

»alistas também se utilÍ2íam da dicotomia apontada por Davidson, porém com o 

ituito àe ririyflnizar os significados dentro de um dado esquema conceituai. O que 

corre, portanto, é que ambos buscam uma referência para os termos, para a 

ompreensão do sentido. E esta busca de referências só é possível através do uso da 

'cotornia esquema conceituai/conteúdo empírico. O argumento dc Davidson 

jninha na direção de desconstruir esta dicotomia, e, conseqüentemente, invalidara 

e da incomensurabilidade e do relativismo conceituai. 

Assim, ao longo do capítulo dois, procurei expor a crítica de Davidson à 

I'cotomia esquema conceituai/conteúdo empírico. Ele pretendo mostrar que existe 

Aradoxo na tese da incomensurabilidade, cujo resultado imediato e o relativismo. 
irn P" 

) paradoxo subjacente consiste em afirmar uma incomensurabilidade entre, por 

xetnp^o, termos empregados por linguagens diferentes, e a seguir, descrever esta 

^^^^^^^^^t^iirahilidade. O caminho traçado por Davidson, como foi visto, c contornar 

problemática da incomensurabilidade dizendo que esta tese não se sustenta, visto 

ue ela se fundamenta na consideração de que é a permanência da 'referência' que 
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determina a possibilidade ou não de uma tradução ser efetivada. Ao analisar os dois 

possíveis casos de falha no processo de tradução, Davidson afirma que é inintcligivcl 

uma falha completa e, nos casos em que ocorre uma falha parcial, a 

"incomensurabilidade" que possa vir a ocorrer, ao invés de impedir a tradução, ajuda 

a esclarecer os mal-entendidos. 

O argumento de Davidson contra a noção de falha completa na tradução, 

ponto central da incomensurabilidade, é mostrar como a imagem que associa a 

linguagem a um esquema conceituai que subsume um conteúdo empírico é o suporte 

ara esta tese. Davidson insta-nos a abandonar este dualismo, considerado por cie o 

terceiro e último dogma do empirismo. Ultimo porque, depois dele, o empirismo deve 

er abandonado jpor completo. Davidson abandona os dogmas do empirismo e, 

ri^^jpalniente, a noção de 'significado' que ele evoca, por estar centrada em relatos 

ferenciais do sentido. A sua estratégia é afirmar que todas as sentenças possuem 

oteúdo empírico. Como visto, o feto de Davidson relacionar 'conteúdo empírico' a 

« as sentenças expressa uma nova forma de tratar a noção de 'evidência'. Esta IQSÍ^- 

~ só deve ser considerada no nível lingüístico. Tal como apontado por Rambcrg, 
noça"3 

pavidson se utiliza de uma semântica para tratar do significado, mas não se utiliza da 

- He 'referência' no estilo clássico, que implica em uma teoria descritiva. O 
noÇ^" 

ico ponto que ele retém das teorias descritivas acerca da referência é que o nuindo 

almente causa o assentimento às sentenças que proferimos. Porém, é impossível 

\j scar 'evidências' fora do escopo da interrelação entre o falante, o interjirete e o 

Ar> ou seja, 'evidências' extra-lingüísticas para corroborar o significado friuno"' 

erdadeiro destes assentimentos. 
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A estratégia de Davidson foi 'substituir' o dualismo analítico shuéiico, tal 

como mencionado por Quine para criticar o atomismo lógico, pelo dualismo esquema 

conceituai/conteúdo empírico. As noções de significado e de anaiiticidade imbuídas 

no primeiro dualismo permitiram o uso do segundo. Como visto, não existe, para 

Davidson, inteligibilidade em considerar a linguagem como algo que ou organi?a. oii 

ao mundo. Tanto realistas quanto anti-realistas incorrem no uso da 

dicotomia esquema/conteúdo e buscam evidências para corroborar o significado. A 

noção de de 'evidência' que Davidson critica deve ser tomada em um sentido amplo, 

remete à tentativa de estar sempre confrontando o 'esquema conceituai' ou com 

'o mundo', através da capacidade organizadora da estrutura gramatical (postura anti- 

realis^)' ou com os 'dados dos sentidos', postura realista. 

O ponto chave que Davidson quer criticar é uma noção de linguagem 

narada do mundo. Na medida em que tanto realistas quanto anti-realistas pensam a 

j-ng^agem desta forma, ambos buscam um 'terceiro elemento' que possa servir de 

ixiediaçâo entre as sentenças e os eventos que ocorrem no mundo. Para Davidson, não 

gxiste esta terceira entidade mediadora, pois a linguagem não possui um 'lado de 

' ou um 'lado de dentro'. E o uso da dicotomia esquema/conteiulo que permite tora ^ 

falar de incomensurabilidade e relativismo. Ao propor o abandono desta dicotomia, 

[>avidson invalida as duas teses e trabalha com interpretação e linguagem a partir de 

frta nova perspectiva. Ele mantém a objetividade do mundo ao mesmo tempo cm 

j^ão considera 'evidências extra-lingüísticas' para corroborar esta objetividade. A 

partir do pano de fundo do acordo generalizado, o processo de interpretação radical 

e desenvolve através da contínua construção e reconstrução de 'sentenças-T' ou 

91 



'teorias-verdade'. Através da consideração de que uma crença remete a um conjunto 

de crenças, as quais não podem vir separadas de seus significados, Davidson pode 

manter a idéia de que o mundo 'causa' o assentimento às sentenças mas não as toma 

verdadeiras. 

No capítulo três, vimos que a noção de incomensurabilidade, tal como vista 

pelos críticos de Kuhn e pela antropologia interpretativista. identifica 

'incomensurável' a 'intraduzível'. Como Jurandir Freire Costa mostrou, esta 

intraduzibilidade só é possível graças à busca de uma 'referência' que penmncce, 

por exemplo, em duas linguagens teóricas ou duas tradições culturais distintas. Uma 

vez QU® Davidson não se utiliza da dicotomia esquetm/cotUeúüo, suporte da tese da 

incomensurabilidade, esta última passa a ter um sentido positivo em sua filosofia, na 

jtiedida em que, agora, ela não é mais vista como o fim do processo interpretativo, 

jYias sim como uma interrupção momentânea da comunicação. 

O que Davidson considera, portanto, são as ocorrências de falhas parciais no 

processo da tradução. Assim, quando surge uma aparente incomensurabilidade, o 

'ntérprete radical provavelmente reformula suas teorias-verdade até alcançar a 

.^te^retação adequada ao contexto. Com isto, as dificuldades que existem na 

'nterpretação são dificuldades que a própria prática tenta resolver. Como foi visto, 

j^mberg exemplifica duas circunstâncias em que acontece incomensurabilidade; 

ando o intérprete não está apto a formular uma teoria-verdade ou quando sua 

teoria> parecia viável, falha ao interpretar. Através da distinção entre uma 

ernântica no estilo clássico e a semântica davidsoniana, Ramberg ressalta que a tese 

^ incomensurabilidade se sustenta sob a consideração da noção de signifiaido 



vinculado a uma convenção. A distinção que existe é entre uma semântica da 

linguacem, por um lado, e, por outro, uma semântica da inteniretação. A primeira 

corrobora a tese da incomensurabilidade na medida em que trabalha com uma noção 

de linguagem vinculada à produção de significados convencionais. Km outnjs 

palavras, esta semântica se utiliza da dicotomia esquema/conteúdo. Já a segunda, 

utilizada por Davidson, não fundamenta o trabalho interpretative na linguagem 

convencional. Ao considerar os significados além de um corpo de convenções, a 

teoria davidsoniana permite o uso do fenômeno da incomensurabilidade como uma 

ferramenta frutífera que pode esclarecer onde e como os significados convencionais 

giydam. Em outros termos, onde e como ocorre uma 'quebra' na suposta unidade 

estrutural da linguagem. Para Davidson, não existe uma estrutura lingüística que Axtf 

os significados das palavras. Toda e qualquer interpretação, tanto a domestica quanto 

a estrangeira, deve considerar as circunstâncias do discurso, que são indiaidas 

através da observação da interrelação que o falante faz entre a atribuição de 

gjgi^ificados e crenças e as características mundanas. O entendimento lingüístico, em 

pavidson, só é possível nesta relação triangular entre intéri^rete, falante e o nunulo. F. 

justamente porque ele não se vincula a um relato referencial do sentido, seja ele 

i-ealista ou anti-realista, que se pode trabalhar de uma fomia positiva com o 

fenômeno da incomensurabilidade. 

Por fim, vale a pena ressaltar que o trabalho realizado pelo intérprete radical 

eqüivale a uma contínua elaboração de teorias-verdade que ocorrem de forma 

^jjjçrôniça. O corpo convencional de uma linguagem, utilizado fundamentalmente 

pela semântica tradicional, é inserido na teoria de Davidson como o momento 
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Hiacrônico que remete à produção de significados. Davidson, ao priorizar as ocasiões 

de discurso, consegue se aproveitar da incomensurabilidade como indicadora de um 

conflito entre um significado convencional e um novo. Na medida em que ele busca 

o avanço da competência lingüística e não a interpretação de uma linguagem 

convencional, o fenômeno da incomensurabilidade ajuda a interrelacionar os 

significados novos que surgem na sincronia do dia-a-dia com os significados que se 

estruturam convencionalmente. Esta interrelação pennite a Davidson pensiU" as 

convenções lingüísticas não como fundamento de sua semântica, mas sim como 

práticas que podem mudar com o tempo. O que importa é descobrir como as 

convenções lingüísticas são usadas. 

A utilização positiva que Davidson faz do fenômeno da incomensurabilidade 

jnipede que uma linguagem seja considerada intraduzível. Na medida em que este 

fenômeno é diacrônico e indica uma mudança estrutural na produção de 

significados, a busca destes últimos na forma sincrônica das sentenç^is-T pemiite 

jjontinuar o processo interpretativo mesmo quando oconre incomensurabilidade. Tal 

corno ressaltado por Ramberg, quando confi-ontamos nossa linguagem com outra, 

primeiro tentamos interpretar esta outra com os nossos próprios tennos. Justamente 

porque ainda não conhecemos as convenções da outra linguagem, as 

incomensurabilidades que possam surgir neste uso de diferentes convenções 

permitem esclarecer as diferenças estruturais entre as linguagens envolvidas. 

Assim, o fenômeno da incomensurabilidade pode ocorrer tanto dentro de uma 

jjy^guagem - quando, por exemplo, um significado novo entra em conflito com o 

convencional - quanto entre duas linguagens, como o exemplo da discussão do termo 



'causalidade' entre a tradição científica ocidental e o universo mágico dos Azntule. 

Em outras palavras, a incomensurabilidade, tal como analizada por Ramberg quanto 

ao trabalho de Davidson, serve para prosseguir na interpretação, indicando mudança.s 

de significados, sejam eles dados em um único corpo de convenções ou cm tradições 

culturais distintas. 

Ao final, vale lembrar dois aspectos importantes da utilização do fenômeno 

da incomensurabilidade tal como permitido pela teoria de Davidson. O primeiro 

deles é que, através do esclarecimento de como um significado novo pode vir a se 

acomodar ao corpo de convenções, ou simplesmente quando um significado lido 

como convencional não tem mais uso, divergências de interesses e de valores 

também são postos à tona. Neste sentido, é necessário saber distingiiir entre 

esclarecer qual linguagem está sendo falada - resultado positivo da 

incomensurabilidade quando utilizada pelo intérprete radical - e esclarecer 

divergências políticas e valorativas, que, por sua vez, envolvem luta de poder cm um 

^to social específico. Valer-se das incomensurabilidadcs para entrar cm acordo 

quanto ao 'que está sendo dito' é a possibilidade que Davidson oferece por não 

separar a linguagem do mundo que intérprete e falante têm em comum. Por outro 

lado, minimizar os conflitos políticos que surgem nas práticas sociais deste mesmo 

mundo não depende de uma simples teoria da interpretação. 

O segundo aspecto a ser ressaltado é a aproximação feita por Ramberg entre a 

tarefa da interpretação radical e a hermenêutica. Este paralelo é indicado pela 

possibilidade que o intérprete radical tem de esclarecer onde e quando significados 

convencionais mudam e isto eqüivale ao trabalho hennenêutico que procura 
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explicitar as nossas 'pré-concepções'. É a comunicação interrompida 

temporariamente que permite a tomada de consciência dos pré-conceitos. Em outras 

palavras, o primeiro passo para compreendemios aquilo que nos é diferente c 

justamente estar a par dos nossos próprios pré-conceitos. Uma vez cientes de nossa 

origem cultural, quem sabe não estaremos aptos a reconhecer que o 

multiculturalismo é um incentivo ao diálogo e não uma ameaça à interpretação. 

■ 
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